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Przekazanie na pewien czas opieki nad chorym dzieckiem innej osobie jest dobre 
dla dziecka i jego rodziców. 

Choroba Twojego dziecka nie powinna odbierać możliwości cieszenia się 
życiem. 

 
Aby nie martwić się, kiedy dziecko zostaje pod opieką innej osoby należy 

pamiętać o kilku ważnych wskazówkach. 

• Wyjaśnij opiekunce na czym polega choroba dziecka. 
• Poinformuj co należy powiedzieć i co zrobić w przypadku krwawienia. 
• Pozostaw numer telefonu komórkowego albo inny numer telefonu, który umożliwi 

kontakt z Tobą. 
• Pozostaw informacje gdzie szukać pomocy, adres ośrodka leczenia chorych na 

hemofilię. Jeśli nie będzie można połączyć się z Tobą podaj telefon do osoby, która 
poinformuje co należy zrobić. 

Informacje najlepiej pozostawić w pobliżu telefonu. 

Można przygotować karteczkę z informacją podobną do tej zamieszczonej 
poniżej, aby opiekunka miała również informację pisemną.  



Informacja dla opiekunki 

 

Moje dziecko jest takie samo jak inne dzieci w jego wieku. 
 Ma podobne zainteresowania. Lubi spędzać czas tak, jak jego 
koledzy (gry komputerowe, książeczki). Jedyną różnicą jest fakt, 
że moje dziecko jest chore na hemofilię.  
Hemofilia jest wrodzoną skazą krwotoczną, na którą w Polsce 
choruje kilka tysięcy chłopców. 
Choroba ta nie jest zaraźliwa i nie można jej "złapać" jak 
przeziębienie. 

Gdy syn skaleczy się albo uderzy to podobnie jak u zdrowych 
dzieci może u niego dojść do krwawienia. 
Nie krwawi jednak szybciej niż pozostałe dzieci lecz trochę dłużej.  

Nie oznacza to, że w przypadku skaleczenia nasze dziecko 
wykrwawi się na śmierć i należy zakazać mu wszelkiej zabawy. 

Podczas opieki nad moim dzieckiem proszę pamiętać o: 

1. Proszę zniechęcać go do gwałtownej (niebezpiecznej) zabawy. 
2. Bardzo często podczas opieki nad dziećmi zdarzają się drobne 
skaleczenia. 
Nie stanowią one poważnego problemu u naszego dziecka. Jeśli jednak 
dojdzie do poważnego upadku, albo urazu głowy, albo urazu w okolicy 
przełyku, proszę skontaktować się ze mną bezzwłocznie. 
3. Kiedy wrócę proszę poinformować mnie, czy doszło do jakichś 
poważnych skaleczeń albo urazów. 
Proszę nie obwiniać siebie, ponieważ do urazów dochodzi pomimo 
najlepszej opieki. 
4. Proszę nie podawać dziecku żadnych lekarstw (dotyczy to szczególnie 
aspiryny). Jeśli ma Pani jakiekolwiek pytania i chciałaby dowiedzieć się 
więcej o chorobie mojego dziecka, bardzo chętnie porozmawiam o 
szczegółach. 

Ważne numery telefonów 

W razie wypadku korzystamy z telefonów: 

Telefon stacjonarny:.......................Telefon komórkowy:…....................... 

Lekarz:............................................Telefon do lekarza:.............................. 

 


