
Stowarzyszenie „Pomoc dla Życia” powsta-
ło w 1996 przy Klinice Otolaryngologii 

i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu z inicjatywy lekarzy 
i pacjentów leczonych w Klinice. Myślą prze-
wodnią jego założenia było otoczenie opieką 
licznej rzeszy chorych operowanych z powo-
du nowotworów głowy i szyi. Zabiegi te, choć 
ratują życie, niejednokrotnie powodują ogra-
niczenie codziennych aktywności zarówno za-
wodowych, jak i życia codziennego. Stąd hasło 
„Powrót do normalności” jest propagowane 
przez członków Stowarzyszenia.

Liczba i aktywność członków Stowarzyszenia 
z roku na rok jest coraz większa. Aktualnie 

zrzesza ono nie tylko pacjentów Kliniki Otola-
ryngologii, ale również z innych oddziałów na 
terenie Wielkopolski. Nawiązywane są liczne 
więzy przyjaźni, koleżeństwa i pomocy.

Corocznie Członkowie Stowarzyszenie or-
ganizują w różnych rejonach Polski tur-

nusy rehabilitacyjne dla osób po operacjach 
całkowitego usunięcia krtani, podczas których 
prowadzona jest między innymi nauka i reha-
bilitacja mowy, ćwiczenia ruchowe, wspólne 
zajęcia z psychologiem, lekarzem otolaryngo-
logiem jak również spotkania towarzyskie.

Dwukrotnie w ciągu roku z okazji Świąt 
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia od-

bywają się spotkania członków Stowarzyszenia 
i ich rodzin z udziałem lekarzy i zaproszonych 
gości. 

Działalność Stowarzyszenia jest również 
w miarę możliwości wspierana przez Pań-

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Comiesięczne spotkania członków Stowa-
rzyszenia odbywają się w jego siedzibie tj. 

w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu. Uczestni-
czą w nich również rodziny chorych, lekarze, 
przedstawiciele ZUS, prawnicy, pracownicy so-
cjalni i inni.

Członkowie Stowarzyszenia odbywają rów-
nież spotkania i rozmowy z chorymi przy-

gotowywanymi do zabiegów operacyjnych oraz 
w okresie rekonwalescencji pooperacyjnej.

Zapraszamy pacjentów po operacjach on-
kologicznych w zakresie głowy i szyi, ich 

rodziny oraz wszystkich, dla których hasło „Po-
wrót do normalności” może stanowić motto 
do działania w Stowarzyszeniu „Pomoc dla Ży-
cia”, do aktywnej pracy.

Wszystkim, którzy przeznaczyli 1% swo-
jego podatku na działalność Stowarzy-

szenia składamy również tą drogą wyrazy sza-
cunku i serdeczne podziękowania.



Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób  

po Operacjach Onkologicznych  
w Zakresie Głowy i Szyi 

Pomoc  
dla Życia

Siedziba i miejsce spotkań  
Stowarzyszenia:

Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej 
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego

ul. Polna 72a 
60-803 Poznań 
tel./faks 061-861-70-22

Jeśli chcesz wspomóc działalność

Stowarzyszenia na Rzecz Osób po Opera-
cjach Onkologicznych w Zakresie Głowy 
i Szyi „Pomoc dla Życia” 
ul. Polna 72a 
60-803 Poznań 
tel./faks 0-61 861-70-22

Organizacja Pożytku Publicznego 
KRS 0000117981

prosimy o przekazanie 1%  należnego po-
datku dochodowego na konto o numerze:

PKO S.A. Poznań 
88 1240 1747 1111 0000 1849 1294

Z wyrazami szacunku 
Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie działa  
przy Klinice Otolaryngologii i Onkologii 
Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu

Adres Kliniki: 
Przybyszewskiego 49 
60-355 Poznań 
www.orl.amp.edu.pl


