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Klinika Hematologii Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Chodźki w Lublinie zajmuje się leczeniem dzieci ze wszystkimi chorobami układu krwiotwórczego oraz nSopwecojtawliozurajem is. ię w leczeniu: białaczek, chłoniaków złośliwych, choroby Hodgkina, wszystkich nowotworów litych (mózgu, kości, tkanek miękkich, zarodkowych), różnych postaci niedokrwistości i skaz krwotocznych (małopłytkowość i hemofilie). W klinice leczona jest najpoważniejsza postać niewydolności szpiku – anemia plastyczna. Wyniki leczenia chorób nowotworowych u dzieci są porównywalne do uzyskiwanych w najlepszych ośrodkach na świecie. W rankingu szpitali i oddziałów szpitalnych przeprowadzonym przez Newsweek Polska w kolejnych dwóch latach: 2004 i 2005, Klinika zajmuje 2 miejsce w kraju wśród oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. 

Mali pacjenci Kliniki Hematologii Onkologii i Transplantologii 

Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Chodźki w 

Lublinie walczą z chorobami układu krwiotwórczego oraz  

nowotworami. 

Co dzień razem z lekarzami i rodzicami walczą z białaczką, 

chłoniakami złośliwymi, nowotworami mózgu i kości, różn-

ymi postaciami niedokrwistości i skaz krwotocznych (mał-

opłytkowością i hemofilią). W Klinice leczona jest także najp-

oważniejsza postać niewydolności szpiku – anemia pla-

styczna. 

Wyniki leczenia tych chorób u dzieci są porównywalne do 

uzyskiwanych w najlepszych ośrodkach na świecie. 

W rankingu szpitali i oddziałów szpitalnych przeprowadz-

onym przez „News-week Polska” w kolejnych dwóch latach 

Klinika zajmuje 2 miejsce w kraju wśród oddziałów onkologii i 

hematologii dziecięcej. 

Mali pacjenci Kliniki Hematologii 

Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w 

Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Chod-

źki w Lublinie walczą z chorobami układu 

krwiotwórczego oraz  nowotworami. 

Co dzień razem z lekarzami i rodzicami 

walczą z białaczką, chłoniakami złośliwy-

mi, nowotworami mózgu i kości, różnymi 

postaciami niedokrwistości i skaz krwo-

tocznych (małopłytkowością i hemofilią). 

W Klinice leczona jest także najpoważn-

iejsza postać niewydolności szpiku – 

anemia plastyczna. 

Wyniki leczenia tych chorób u dzieci są 

porównywalne do uzyskiwanych w naj-

lepszych ośrodkach na świecie. 

W rankingu szpitali i oddziałów szpitaln-

ych przeprowadzonym przez „News-

week Polska” w kolejnych dwóch latach 

Klinika zajmuje 2 miejsce w kraju wśród 

oddziałów onkologii i hematologii dzie-

cięcej. 

za jeden usmiech

Dołącz do akcji „Za jeden uśmiech” 
i w dniach 17-30 września 2012 roku przynieś artykuły szkolne (mazaki, długopisy,  
kredki, farby, bibułę, wycinanki, klej, nożyczki itd.), pluszaki, zabawki edukacyjne 

oraz książki dla małych pacjentów Kliniki Hematologii, Onkologii  
i Transplantologii Dziecięcej z Dziecięcego Szpitala Klinicznego na Chodźki w Lublinie

Razem z personelem medycznym 

i rodzicami podopieczni Kliniki 

Hematologii DSK w Lublinie  

co dzień toczą bitwy z białaczką, 

chłoniakami złośliwymi, nowo-

tworami mózgu i kości, anemią, 

różnymi postaciami niedokrwisto-

ści i skaz krwotocznych tj. mało-

płytkowość czy hemofilia. Wyniki 

ich leczenia są porównywalne 

do uzyskiwanych w najlepszych 

ośrodkach na świecie.  

Mali pacjenci Kliniki Hematologii  

Onkologii i Transplantologii Dziecięcej  

w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Chodźki  

w Lublinie walczą z chorobami układu  

krwiotwórczego oraz nowotworami.  

Mimo atmosfery walki i wielomiesięcznych 

pobytów dzieci w szpitalu w Klinice  

nie zmienia się jedno  

– dzieci zawsze są dziećmi. 

Nowe kredki, milusińska przytulanka  podczas zmagań z chemioterapią  czy zabawna książeczka czynią cuda! Ty też możesz sprawić,  że na twarzy dzieckazagości uśmiech!
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