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Stowarzyszenie Leczymy z Misją
Adres biura: DS Karolek, ul. Rokietnicka 5E, 60-806 Poznań
Tel. +48 793 013 937, e-mail: kontakt@leczymyzmisja.pl
REGON: 368612790, NIP: 7792474101
Nr konta: 43 1140 2004 0000 3302 7721 5936

Leczymy z Misją to niezależne stowarzyszenie, którego celem jest niesienie 
pomocy rozwojowej w kenijskich szpitalach poprzez wysyłkę sprzętu medycz-
nego oraz prowadzenie szkoleń dla personelu. Leczymy z Misją to wyjątkowy 
projekt tworzony przez studentów medycyny, stomatologii, położnictwa, opto-
metrii oraz lekarzy. Zaczynając jako Koło Naukowe na Uniwersytecie Medycz-
nym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki zaangażowaniu jego człon-
ków, przedsięwzięcie ewoluowało z podprojektu wspierającej nas fundacji, do 
nowego, niezależnego stowarzyszenia zajmującego się polepszaniem jakości 
opieki zdrowotnej w krajach Globalnego Południa, jak i szkoleniem oraz mobi-
lizacją studentów kierunków medycznych z całej Polski.

leczymyzmisja.pl leczymyzmisjaleczymyzmisja

https://leczymyzmisja.pl
https://instagram.com/leczymyzmisja
https://facebook.com/leczymyzmisja
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Cele statutowe Stowarzyszenia
1. Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
2. Niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, 

wojen domowych, klęsk żywiołowych i innych sytuacji zagrażających ich 
życiu lub dobrobytowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za grani-
cą.

3. Udzielanie pomocy zdrowotnej, technicznej i edukacyjnej w ramach 
świadczenia pomocy zdrowotnej.

4. Promocja i organizacja wolontariatu w Polsce i na świecie.
5. Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej 

i oświatowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych, niesienia 
pomocy humanitarnej i rozwojowej, praw człowieka, świadomości zdro-
wotnej oraz większego zaangażowania Polski w stosunkach międzynaro-
dowych.

6. Wsparcie uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych 
grup w zakresie ochrony prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji za-
wodowej i innych potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jak i za granicą.

7. Edukacja i rozwój członków Stowarzyszenia.
8. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ogólnopolskim i mię-

dzynarodowym, których celem jest kształtowanie różnorodnych form 
współpracy w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

9. Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia.
10. Nauka, oświata i wychowanie.
11. Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym.

Do 10.12.2018:

Piotr Filberek – Prezes
Jan Niziński – Wiceprezes ds. 
finansów i partnerów strategicznych
Marcin Kiszka – Wiceprezes ds. 
współpracy międzynarodowej 
i zaopatrzenia medycznego
Greta Sibrecht – Sekretarz Główny
Weronika Pachura – Human Resources

Od 11.12.2018:

Piotr Filberek – Prezes
Jan Niziński – Wiceprezes ds. 
finansów i partnerów strategicznych
Marcin Kiszka – Wiceprezes ds. 
współpracy międzynarodowej 
i zaopatrzenia medycznego
Natalia Krawczyk – Sekretarz Główny
Michał Wajs – Human Resources

Skład Zarządu
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Przedmiot działalności statutowej
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących 

działalności Stowarzyszenia.
2. Wspieranie partnerów Stowarzyszenia w zakresie organizacji szkoleń, wo-

lontariatu, darowizn środków trwałych, darowizn pieniężnych.
3. Pomoc rzeczową i finansową, na rzecz osób potrzebujących wspieranych 

przez Stowarzyszenie.
4. Prowadzenie projektów infrastrukturalnych na rzecz partnerów Stowarzy-

szenia.
5. Prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych.
6. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych lub rzeczowych oraz 

przygotowywanie i wysyłanie pomocy humanitarnej i rozwojowej.
7. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych.
8. Organizowanie imprez, imprez masowych, koncertów, wydarzeń kultural-

nych i artystycznych i innych podobnych przedsięwzięć.
9. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzysze-

nia.
10. Przyznawanie nagród, stypendiów, dotacji.
11. Produkcję filmową, telewizyjną oraz multimedialną.
12. Popieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
13. Współpracę z instytucjami publicznymi – w tym organami administracji 

rządowej i samorządowej – i organizacjami pozarządowymi działającymi 
w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i za-
graniczną z wszelkimi instytucjami i osobami zainteresowanymi celami 
Stowarzyszenia.

14. Współpracę z mediami.
15. Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach.
16. Organizowanie wymian i staży dla pracowników administracji i służby 

zdrowia pochodzących spoza Polski.
17. Prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w szczególności z zakresu 

zdrowia publicznego, medycyny, ochrony zdrowia, nowych technologii.
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Zasady, formy i zakres działalności 
statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych
W okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. w działalności stowarzyszenia uczestni-
czyło 70 wolontariuszy. 
W okresie od czerwca do września 2018 r. na terenie Kenii zrealizowanych zo-
stało 13 wyspecjalizowanych projektów związanych z działalnością medyczną 
i prozdrowotną.

OPIEKA
OKOŁOPORODOWA

OPIEKA
STOMATOLOGICZNA

OPIEKA OKULISTYCZNA
I OPTOMETRYCZNA

MEDYCYNA
RATUNKOWA

STANY NAGŁE
U DZIECI

TERAPIA BÓLU
I ASEPTYKA

LECZENIE ORTOPEDYCZNE
WAD WRODZONYCH

PROFILAKTYKA
RAKA SZYJKI MACICY

OPIEKA NAD
NOWORODKIEM

EDUKACJA
ZDROWOTNA

EKG I PROFILAKTYKA
CHORÓB SERCA

DIAGNOSTYKA
USG

PODCIŚNIENIOWA
TERAPIA RAN

13 WYSPECJALIZOWANYCH PROJEKTÓW:
SPRZĘT + WOLONTARIUSZE + SZKOLENIA
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Celem projektu była edukacja na temat okresu dojrzewania, anatomii i fizjologii 
kobiecego ciała, cyklu menstruacyjnego i higieny podczas miesiączki. Podczas 
szkoleń zostały objaśnione zasady i cele prowadzenia kalendarza menstruacyj-
nego. Pośrednim celem projektu było podniesienie samooceny i pewności 
siebie uczestniczek szkoleń oraz promowanie założeń body positivity. Łącznie 
objętych szkoleniami zostało ponad 850 dziewczyn i 23 chłopców. Podczas 
spotkań rozdawane były artykuły higieniczne (m.in. podpaski), które zostały ze-
brane podczas akcji „Staniki dla Afryki” przeprowadzonej przez Stowarzyszenie 
Leczymy z Misją w 2017 r. Projekt realizowany był przez studentkę położnictwa 
Marię Trębacz w szkołach na terenie hrabstwa Embu oraz w Nairobi w Kenii 
(Destiny Summit Academies w Nairobi, Sacred Heart Girls Primary School w Ky-
eni, St. Claire’s Community School w Dandorze, Muthangari Primary School 
w Nairobi, Kamiti Primary School w Kiambu). Beneficjentami projektu były rów-
nież podopieczne fundacji Art of Music, działającej w slumsach Korogocho na 
terenie Nairobi.

Girls Will Be Girls
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Jednym z milenijnych celów rozwoju ONZ jest poprawa opieki zdrowotnej nad 
kobietami w ciąży poprzez zmniejszenie wskaźnika śmiertelności okołoporodo-
wej, który w Kenii wynosi aż 510 na 100 000 żywych urodzeń. Główną przyczyną 
śmierci matek w trakcie porodu jest krwotok. Celem wolontariuszy tej sekcji 
jest właśnie poprawa opieki okołoporodowej poprzez wprowadzenie nowo-
czesnych technik położniczych na kenijskie oddziały porodowe. Prowadzenie 
szkoleń z zakresu użycia wyciągacza próżniowego, a także obsługi i interpreta-
cji zapisu KTG, które w Polsce jest podstawowym narzędziem monitorowania 
stanu płodu, to główne założenia projektu. Projekt realizowany był w dwóch 
szpitalach.

Kyeni Consolata Mission Hospital w hrabstwie Embu w Kenii
Z zakresu wykonywania, wskazań oraz interpretacji badania KTG przeszkolo-
nych zostało ponad 20 osób (lekarze, personel oddziału porodowego i stu-
denci szkoły pielęgniarskiej). Dodatkowo przeprowadzono szkolenia z zakre-
su przeprowadzenia porodu z użyciem wyciągacza próżniowego dla 10 osób 
z personelu oddziału położniczego. Szkolenia realizowane były przy użyciu no-
woczesnych fantomów firmy Laerdal oraz w praktyce podczas pracy na oddzia-

Mama Africa
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le położniczym. Projekt realizowany był przez studentkę kierunku lekarskiego, 
Małgorzatę Kowalską, lekarkę stażystkę Weronikę Pachurę oraz ginekologa To-
masza Ślęczkę. 

Mutomo Mission Hospital w hrabstwie Kitui w Kenii
Z zakresu wykonywania, wskazań oraz interpretacji badania KTG przeszkolo-
nych zostało ponad 30 osób – 7 osób z personelu oddziału porodowego (le-
karze i położne) oraz studenci szkoły pielęgniarskiej. Dodatkowo przeprowa-
dzono szkolenia z zakresu przeprowadzenia porodu z użyciem wyciągacza 
próżniowego dla 7 osób z personelu oddziału położniczego. W ramach pro-
pagowania jednego z podstawowych narzędzi diagnostycznych na oddziale 
porodowym, zorganizowano również spotkanie dla całego personelu szpitala 
w Mutomo, przedstawiające zalety wprowadzenia i korzystania z aparatów KTG 
na oddziale położniczym. Projekt realizowany był przez dwie studentki kierunku 
lekarskiego, Monikę Serkowską i Annę Barnaś, lekarkę stażystkę Weronikę Pa-
churę oraz lekarza w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa, Grzegorza 
Sitkowskiego.
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Secret Cervix
Mimo że rak szyjki macicy jest pierwszym pod względem zachorowalności no-
wotworem złośliwym u kobiet w Kenii, zaledwie 3,5% z nich miało kiedykolwiek 
wykonywane badania przesiewowe w jego kierunku. Z tego właśnie powodu 
często jest on wykrywany w zaawansowanym stadium, a śmiertelność sięga na-
wet 50%. Główne założenia projektu to przeprowadzenie szkoleń z wykorzy-
stania metody screeningu VIA/VILI oraz przeprowadzania zabiegu krioterapii. 
Projekt realizowany był w tym roku w 3 szpitalach na terenie Kenii przez sześcio-
ro studentów kierunku lekarskiego: Olgę Połukord, Milenę Snopek, Katarzynę 
Ignor, Marię Ławrynowicz, Ignacego Bojanowskiego i Agnieszkę Fedor.

Wamba Catholic Hospital w hrabstwie Samburu
60 osób z personelu szpitalnego zostało przeszkolone w kierunku prowadzenia 
screeningu w kierunku raka szyjki macicy metodą VIA/VILI.
Prowadzenie razem z personelem szpitala screeningu raka szyjki macicy.
Przeprowadzenie zabiegów krioterapii (13 pacjentek poddanych zabiegowi).
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St Mary’s Hospital w Mumias w hrabstwie Kakamega
Zorganizowanie wykładów dla 40 klinicystów w szpitalu St Mary’s w Mumias 
oraz 100 pracowników szpitala Kakamega County Hospital w hrabstwie Kaka-
mega, które miały na celu przedstawienie zalet wynikających z prowadzenia 
screeningu oraz omówienie podstaw screeningu w kierunku raka szyjki macicy 
metodą VIA/VILI.
Przeszkolone zostały 2 pielęgniarki z zakresu wykonywania screeningu w kie-
runku raka szyjki macicy metodą VIA/VILI.

St Elisabeth Hospital w Mukumu
Badaniom przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy metodą VIA/VILI pod-
dano 60 pacjentek.
Przeprowadzono szkolenia z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy dla pielę-
gniarek/położnych – 16 pielęgniarek i 30 studentek położnictwa.
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Smart Infant Management and Breath Aid
Wiodące przyczyny śmierci dzieci w Kenii to wcześniactwo, niska masa uro-
dzeniowa, infekcje oraz niedotlenienie okołoporodowe, czyli czynniki, którym 
często jesteśmy w stanie zapobiec poprzez efektywną opiekę okołoporodową. 
Głównymi założeniami projektu były szkolenia z zakresu Newborn Life Support, 
czyli resuscytacji noworodka, wsparcia oddechowego metodą bubble-CPAP 
oraz ogólnej opieki i pielęgnacji noworodka. Zespół wykorzystywał nowocze-
sne fantomy do nauki NeoNatalie firmy Laerdal. Oba szpitale zostały również 
wyposażone w zestawy resuscytacyjne Ambu dla noworodków i niemowląt. 
Członkami projektu byli: studentka kierunku lekarskiego, Natalia Krawczyk, le-
karz Witold Czerniak, oraz rezydentka neonatologii, Agnieszka Góralska. Pro-
jekt realizowany był w dwóch szpitalach partnerskich w Kenii.

Mutomo Mission Hospital w regionie KItui w Kenii
Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu Newborn Life Support. Uczestniczyło 
w nich 7 osób personelu oddziału położniczego i jedna klasa szkoły pielęgniar-
skiej,licząca 20 studentów. Dodatkowo, szkolenia z zakresu wsparcia oddecho-
wego noworodków metodą bubble-CPAP ukończyło 6 położnych pracujących 

S.I.M.B.A.
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na oddziale porodowym szpitala w Mutomo. W ramach zwrócenia uwagi na 
problematykę opieki okołoporodowej oraz medycyny wczesnodziecięcej prze-
prowadzono spotkanie dla wszystkich pracowników medycznych szpitala na 
temat pielęgnacji i ogólnej opieki nad noworodkiem. 

Kyeni Consolata Mission Hospital w hrabstwie Embu w Kenii
Szkolenia z zakresu NLS ukończyło 10 położnych i położników pracujących na 
oddziale porodowym szpitala, 5 wykładowców oraz 40 studentów tamtejszej 
szkoły pielęgniarskiej. Z zakresu wykorzystania metody bubble-CPAP przeszko-
lonych zostało 6 pracowników oddziału położniczego szpitala. Szkolenia doty-
czące pielęgnacji i ogólnej opieki nad noworodkiem ukończyły 2 położne oraz 
40 studentów i studentek szkoły pielęgniarskiej.
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na choroby sercowo-na-
czyniowe umiera około 17.5 miliona osób rocznie. Około 75% tych zgonów 
dotyczy krajów średnio i nisko rozwiniętych, do których należy również Kenia. 
W kenijskich szpitalach brakuje sprzętu i personelu wyszkolonego do przepro-
wadzania nawet najbardziej podstawowych badań diagnostycznych. Pacjenci 
są odsyłani do odległych ośrodków referencyjnych i ponoszą przez to wysokie 
koszty. Wiąże się to ze znacznym opóźnieniem diagnozy, a wczesna diagnosty-
ka często ratuje zdrowie i życie. Projekt realizowany był w dwóch szpitalach.

Mutomo Mission Hospital w regionie Kitui w Kenii
Przeprowadzono tam cykl 20 szkoleń wśród lekarzy i klinicystów z zakresu in-
terpretacji wyników EKG. Pełne szkolenie z interpretacji badania EKG przeszły 4 
osoby. Przeszkolono także personel pielęgniarski (20 osób) oraz 20 studentów 
szkoły pielęgniarskiej z zasad wykonywania badania EKG. Szpital został wypo-
sażony w aparaty EKG (klasyczny: AsCARD Green v.06.101 oraz małe, kompak-
towe urządzenia do monitorowania EKG: dwa Micro Ambulatory ECG Recorder 
DiCare-m1C, M-Trace PC, ECG Event Recorder) i ciśnieniomierze. Projekt zreali-
zowany został przez 3 studentki kierunku lekarskiego: Annę Płotek, Małgorzatę 
Gackowską i Paulinę Donicz oraz kardiologa – dra hab. n. med. Bartosza Guzika.

Heart of Kenya
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Kyeni Consolata Hospital w hrabstwie Embu w Kenii
Wolontariusze projektu kontynuowali szkolenia z zakresu interpretacji EKG 
przeprowadzone wśród personelu szpitala w 2017 r.  Podczas edycji 2018 r. 
przeszkolono 7 lekarzy i klinicystów w zakresie wykonywania badania, obsługi 
sprzętu i interpretacji EKG. Dodatkowo 15 osób z personelu pielęgniarskiego 
przeszło szkolenie z zakresu obsługi urządzenia i wykonywania badania EKG. 
Projekt zrealizowany został przez trzech studentów kierunku lekarskiego: Annę 
Piekarską, Grażynę Zweifler i Antoniego Zdrojewskiego oraz lekarkę Martę Szy-
melfenig, rezydentkę kardiologii.



18

Kenya Sounds Good
Badanie ultrasonograficzne jest jednym z najtańszych i najskuteczniejszych 
badań obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce obrażeń pourazowych 
i kontrolowaniu przebiegu ciąży. Odpowiednia wiedza i umiejętności z zakresu 
wykonywania badania pozwalają skutecznie obniżyć śmiertelność pacjentów 
związaną z ostrymi stanami jamy brzusznej oraz ograniczyć powikłania okołopo-
rodowe. Projekt ultrasonograficzny realizowany był w trzech szpitalach: Wamba 
Catholic Hospital w hrabstwie Samburu, Mutomo Mission Hospital w hrabstwie 
Kitui oraz St Mary’s Mission Hospital w Mumias w hrabstwie Kakamega w Ke-
nii. Z podstaw diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej i badania pre-
natalnego przeszkolone zostały 4 osoby (lekarze oraz klinicyści), z diagnostyki 
ultrasonograficznej – protokół FAST przeszkolone zostały 2 pielęgniarki. Dodat-
kowo szpital St Mary’s Mission Hospital wyposażony został w nowy, przenośny 
aparat ultrasonograficzny. Projekt realizowany był przez studentów kierunku le-
karskiego: Annę Konobrodzką, Wiktorię Stencel i Mateusza Wilczka, rezydenta 
radiologii Bogumiła Grebieniowa oraz lekarki stażystki Ewelinę Niedziałkowską 
i Ewę Jańczyk. 
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VACations in Kenya
Problem trudno gojących się ran dotyczy populacji w każdym wieku. Do przy-
czyn ich powstawania w Kenii prowadzą najczęściej obrażenia spowodowane 
wypadkami komunikacyjnymi, poparzeniami, a także powikłania spowodo-
wane takimi chorobami jak cukrzyca czy miażdżyca. Główny cel VACations in 
Kenya to walka z odleżynami spowodowanymi długą hospitalizacją pacjentów 
leżących, oraz edukacja z zakresu aseptyki i antyseptyki. Podczas realizacji pro-
jektu w Kyeni Consolata Mission Hospital w hrabstwie Embu w Kenii, przygo-
towano 2 pokoje opatrunkowe, co przełoży się na podniesienie standardów 
higieny podczas zaopatrywania ran i odleżyn. Szpital został przez Stowarzysze-
nie wyposażony w materac przeciwodleżynowy. Wolontariusze projektu prze-
szkolili z zakresu aseptyki, antyseptyki, zaopatrywania ran i odleżyn oraz obsługi 
materaca przeciwodleżynowego łącznie ponad 50 pielęgniarzy i pielęgniarek 
szpitala. W szpitalu zainstalowana została również lampa antybakteryjna oraz 
przeprowadzono szkolenia z jej prawidłowej obsługi. Projekt realizowali stu-
denci kierunku lekarskiego: Katarzyna Lus oraz Michał Zając.
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We Ken Smile
Niedostateczna świadomość społeczeństwa dotycząca potrzeby regularnych kontro-
li stomatologicznych jest tylko jednym z problemów opieki dentystycznej w Kenii. Nie-
wielka liczba gabinetów stomatologicznych ogranicza dostęp do leczenia. Projekt dzia-
łał dwutorowo: przeprowadzono przeglądy i leczenie stomatologiczne oraz szkolenia 
dla młodzieży z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej. W Wamba Catholic Hospital 
w hrabstwie Samburu przyjęto ponad 150 pacjentów (stomatologia zachowawcza: wy-
pełnienia, leczenie biologiczne, leczenie endodontyczne; periodontologia: skaling, kire-
taż, szynowanie zębów; chirurgia szczękowo-twarzowa: zoperowano 7 pacjentów na blo-
ku operacyjnym Szpitala). Przeprowadzono również przeglądy stomatologiczne u ponad 
30 wychowanków sierocińca dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Huruma 
Childrens’ Home w Wambie. Z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej przeszkolonych 
zostało 1345 dzieci, które dodatkowo zaopatrzone zostały w szczoteczki i pasty do zę-
bów. Szkolenia dla młodzieży prowadzone były w Destiny Summit Academies w Nairobi, 
Sacred Heart Girls Primary School w Kyeni, St. Claire’s Community School w Dandorze, 
Muthangari Primary School w Nairobi, Kamiti Primary School w Kiambu oraz u pod-
opiecznych Art of Music Foundation. Projekt realizowany był przez studentów stomato-
logii: Dominikę Słocińską, Joannę Genderkę, Dominikę wawrzynek, Karolinę Sadoś, le-
karzy dentystów: Dominika Medyńskiego, Annę Mokrską i Joannę Gilewicz, specjalistkę 
chirurgii szczękowo-twarzowej oraz higienistkę stomatologiczną Martę Szukalską.
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RefrACTION
Wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka, dzięki niemu do mózgu docie-
ra aż 80% informacji o otaczającym nas świecie. Stawiając sobie za cel popra-
wę jakości życia kenijskich pacjentów, zwiększenie efektywności nauki i pracy 
oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania, projekt RefrACTION zajmuje się 
optometrią oraz podstawami okulistyki. W tym roku realizowany był w Wamba 
Catholic Hospital w hrabstwie Samburu w Kenii oraz w slumsach Korogocho 
przy współpracy z Art of Music Foundation. Prowadząc screening wśród dzieci 
i dorosłych, wolontariusze tej sekcji zajmują się podstawową  diagnostyką cho-
rób oczu wśród badanych pacjentów, zaopatrują ich w odpowiednie okulary 
i w razie potrzeby podstawowe leki okulistyczne. W tym roku zbadano ponad 
300 pacjentów. Projekt realizowało dwóch optometrystów: Natalia Kosmowska 
i Dominik Halkowicz, oraz okulistka Martyna Pieniążek.
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W stanach zagrożenia życia każda upływająca minuta powoduje spadek szans 
na przeżycie poszkodowanego o 7–10%. Niesienie pomocy już w pierwszych 
chwilach ogromnie zwiększa szanse na przeżycie i powrót do zdrowia. Celem 
projektu było przeprowadzenie wśród lekarzy i klinicystów szpitala St. Elisa-
beth Hospital w Mukumu w hrabstwie Kakamega w Kenii szkoleń z zakresu BLS 
(podstawowych zabiegów resuscytacyjnych), triage oraz badania urazowego. 
Cykl szkoleń ukończyło łącznie 39 osób. Dodatkowo, jedna osoba z zespołu 
anestezjologicznego została przeszkolona z zakresu ALS (zaawansowanych 
zabiegów resuscytacyjnych) i obsługi defibrylatora, który został zainstalowany 
w szpitalu przez Stowarzyszenie. W trakcie szkoleń wykorzystywano nowocze-
sne fantomy. Projekt zrealizowany został przez trzech wolontariuszy, studentów 
kierunku lekarskiego – Wojciecha Napiontka, Agnieszkę Wojnowską oraz Mar-
tynę Dubanik. Wolontariuszom towarzyszyła również lek. Magdalena Fleming, 
rezydentka anestezjologii.

How KenYa Help You
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Pediatric Emergency Triage and Immediate Treatment
Większość zgonów dzieci następuje w ciągu 24 h od przyjęcia do szpitala. 
W wielu przypadkach można zapobiec tak tragicznym skutkom, jeśli dzieci 
w stanie zagrożenia życia zostaną zidentyfikowane tuż po dotarciu do ośrodka 
zdrowia, a leczenie zostanie wdrożone natychmiastowo. Głównym zadaniem 
wolontariuszy tej sekcji jest wprowadzenie zasad szybkiego triage’u wszystkich 
młodych pacjentów przybywających do Izby Przyjęć kenijskich szpitali, by zi-
dentyfikować tych, którzy najpilniej potrzebują pomocy. Realizując założenia 
projektu, przeszkolone zostały 33 osoby z personelu medycznego szpitala St 
Mary’s Hospital w Mumias w hrabstwie Kakamega w Kenii (29 klinicystów oraz  
pielęgniarki). Dzięki temu do szpitala wprowadzono w szpitalu system triage 
zalecany przez WHO oraz nowy system przyjmowania pacjentów poniżej 12 
roku życia, co przekłada się na szybsze reagowanie personelu w przypadkach 
wymagających najpilniejszej interwencji medycznej wśród pacjentów pedia-
trycznych. W trakcie szkoleń wykorzystywano nowoczesne fantomy firmy Laer-
dal. Dodatkowo szpital został wyposażony w nowoczesne pulsoksymetry, kar-
diomonitor oraz zestawy resuscytacyjne AMBU. Projekt realizowany był przez 
dwóch studentów kierunku lekarskiego: Karolinę Chruścicką i Filipa Kazubskie-
go oraz specjalistkę pediatrii – dr n. med. Joannę Stryczyńską-Kazubską.

P.E.T.I.T.
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Znaczącym problemem w Kenii jest ograniczona dostępność leków przeciwbó-
lowych oraz niewielka świadomość roli, jaką odgrywa leczenie bólu w rekonwa-
lescencji pacjenta po operacji. Przeprowadzono szkolenia wśród pielęgniarek 
i klinicystów z zakresu oceny nasilenia  i leczenia bólu. Do tej pory w zakresie 
oceny bólu przeszkolonych zostało niemal 60 osób z personelu pielęgniarskie-
go, natomiast w zakresie jego prawidłowego leczenia – 7 klinicystów ze szpitala 
Kyeni Consolata Hospital w hrabstwie Embu w Kenii. Nie był to jednak jedy-
ny obszar zainteresowań projektu Painkillers. Jego działalność objęła również 
działania promujące zasady aseptyki. Szpital został wyposażony w 23 dozow-
niki do dezynfekcji rąk a wśród personelu przeprowadzony został cykl szkoleń 
z zakresu higieny rąk. Projekt zrealizowany został przez studentów kierunku le-
karskiego Michała Wajsa oraz Alicję Czajkę, we współpracy z lekarkami, rezy-
dentkami anestezjologii – Magdaleną Fleming oraz Olgą Stańkowską.

Painkillers
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W ramach projektu przeprowadzono konsultację ortopedyczno-chirurgiczną 
40 pacjentów, głównie pediatrycznych, z czego 27 zostało zakwalifikowanych 
do leczenia operacyjnego, a 13 do rehabilitacji lub ortezowania zgodnie z za-
leceniami. 30 pracowników szpitala St. Mary’s Hospital w Mumias w hrabstwie 
Kakamega w Kenii zostało przeszkolonych z zakresu wczesnego wykrywania 
stopy końsko-szpotawej i dysplazji stawu biodrowego u noworodków. W pro-
jekcie brało udział dwóch studentów kierunku lekarskiego: Amira Shadi i Yusuf 
Abbas oraz ortopedzi: dr n. med. Milud Shadi i dr n. med. Bartosz Musielak. 
Za fizjoterapię pooperacyjną pacjentów odpowiadał fizjoterapeuta mgr Paweł 
Tuniewicz, współpracując z lokalnym personelem szpitalnym. Szpital został do-
datkowo wyposażony w aparat elektrochirurgiczny do diatermii EMED es 350.

Charity Walk



26



27

We wrześniu 2018 szkoliliśmy w ramach III etapu małego grantu “Upgrading 
of the Koja Health Center – equipping the materinity and the labour room, re-
novation of the outpatient department and training for the medical staff” klini-
cystkę i pielęgniarkę ze ośrodka zdrowia w Kojy (Koja Mpunge Health Centre 
III). Szkolenie dotyczyło poprawienia jakości antyseptyki, obsługi wyciągacza 
próżniowego i interpretacji zapisu KTG oraz resuscytacji noworodka. Centrum 
medyczne w Kojy jest szczególnie związane z Polską za względu na historyczną 
obecność w tej wiosce Polskich uchodźców z Syberii, którzy osiedlili się tam po 
II wojnie światowej. Dzisiaj śladem po polskiej obecności jest cmentarz pielę-
gnowany przez ambasadę RP w Nairobi oraz ten ośrodek zdrowia, poświęcony 
pamięci tych rodzin. Szkolenia z ramienia Stowarzyszenia prowadzili wolontariu-
sze Weronika Pachura, Małgorzata Kowalska, Michał Wajs, Alicja Czajka, Natalia 
Krawczyk oraz specjalista ginekologii i położnictwa Tomasz Ślęczka. Podczas 
realizacji szkoleń odbyła się wizytacja przedstawiciela Ambasady RP w Nairobi 
– Pani Agnieszki Torres de Oliveira, I Sekretarza Ambasady RP w Nairobi.

Współpraca z Ambasadą 
Rzeczypospolitej Polskiej w Nairobi
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Działalność na terenie Polski

“Leczymy z Misją” rozpoczęło swoją działalność jako Studenckie Koło Naukowe 
na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Mimo 
ewoluowania do formy Stowarzyszenia zwykłego, Studenckie Koło Naukowe 
nadal funkcjonuje, skupiając się na promocji wolontariatu oraz idei mądrej po-
mocy wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W roku 2018 
odbyły się 3 spotkania naszego Koła Naukowego

Fizjoterapia pooperacyjna i pourazowa
Spotkanie poprowadziła mgr Katarzyna Politarczyk. Spotkanie nawiązywało te-
matycznie do projektu Charity Walk i traktowało o problematyce fizjoterapii po-
urazowej i pooperacyjnej w sytuacji ograniczonego dostępu do profesjonalnej 
opieki fizjoterapeutycznej.

Poród fizjologiczny
Spotkanie poprowadziły położna Monika Cyprian i studentka położnictwa Zofia 
Kruszona. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do studentów kierunku 
lekarskiego oraz studentów wczesnych lat położnictwa, pokazując przy pomocy 
fantomów przebieg porodu fizjologicznego oraz podstawy jego prowadzenia.

W afrykańskiej izbie przyjęć
Spotkanie poprowadziła dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska. Wydarzenie 
to poświęcone było przede wszystkim chorobom zakaźnym, które manifestują 
się rozmaitymi objawami skórnymi, które każdy młody lekarz powinien rozpo-
znać w stanach nagłych, niezależnie od szerokości geograficznej.

W roku akademickim 2017/2018 przewodniczącą SKN “Leczymy z Misją” była 
Natalia Krawczyk, a jego opiekunem prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz. 
W roku akademickim 2018/2019 rolę przewodniczącej SKN “Leczymy z Misją” 
przejęła Karolina Chruścicka, opiekunki natomiast – dr n. med. Joanna Stryczyń-
ska-Kazubska.

Studenckie Koło Naukowe 
Leczymy z Misją
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Ultrasonografia stanowi podstawowe narzędzie diagnostyczne w wielu specja-
lizacjach lekarskich. Razem z firmą MIRO oraz Uniwersytetem Medycznym im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu udało nam się stworzyć przestrzeń prze-
znaczoną do samokształcenia się studentów oraz organizacji warsztatów tema-
tycznych związanych z badaniem USG. Do dyspozycji studentów są 4 wysokiej 
klasy aparaty USG, plansze edukacyjne oraz książki związane z techniką ultraso-
nograficzną. Korzystać z SONO mogą wszyscy studenci zrzeszeni w Studenckim 
Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu. SONO znajduje się w lokalu w Domu Studenckim Karolek.

SONO – Studencki Ośrodek 
Nauki Obrazowania
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Koncert Charytatywny #zmisją dla Kenii
10.06.2018 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medyczne-
go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbył się koncert charytatywny, 
z którego darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia. 
Za organizację koncertu odpowiadali wolontariusze “Leczymy z Misją”. Podczas 
koncertu charytatywnie wystąpili: Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekar-
skiej, którego dyrygentem jest Pani Justyna Chełmińska, oraz Orkiestra Kame-
ralna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej “Operacja-Muzyka” pod kierownictwem 
artystycznym Pani Dobrochny Martenki.

Misja: Kabaret! Czyli komediowy wieczór w szczytnym celu
17.05.2018 dzięki współpracy z poznańską Estradą, w Scenie Roboczej przy 
ulicy Masztalarskiej odbył się wieczór kabaretowy w celu wsparcia Stowarzysze-
nia. Podczas tego wydarzenia można było dokonać darowizny na cele statuto-
we “Leczymy z Misją”. Charytatywnie wystąpili: Klub Komedii, Kabaret Czołów-
ka Piekła oraz Kabaret Czesuaf. 

Rusz z głową do Afryki! #4
Jest to coroczne, cykliczne wydarzenie, które ma na celu zapoznać zaintereso-
wanych studentów i pracowników opieki zdrowotnej z naszym Stowarzyszeniem 
i jego działalnością oraz przedstawić proces rekrutacji w danej edycji projektu. 
W tym roku spotkanie odbyło się w dniu 15.12.2018 w Centrum Dydaktycznym 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2A. 

Spotkanie informacyjne nt. Leczymy z Misją
dla studentów Technische Universität Dresden
08.05.2018  odbyło się pierwsze zagraniczne wydarzenie przedstawiające na-
szą działalność. Spotkanie poprowadzone zostało przez wolontariuszy “Leczy-
my z Misją” realizujących program studiów w ramach programu Erasmus na 
Uniwersytecie w Dreźnie.

Wydarzenia

Konferencja “Pro Infantis”. 
Konferencja “Afryka oczami Medyka” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Konferencja “Położna w świecie nauki i praktyki”.
Konferencja “Medycy dla Afryki” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Konferencja “W kitlu powołania” na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Wystąpienia na konferencjach
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