
 

 
 

О сайте Cure4Kids 

Cure4Kids: Międzynarodowa Sieć Edukacji i Współpracy Medycznej  
 
Dziecięcy Szpital Naukowo-Badawczy St. Jude pomaga krajom o ograniczonych zasobach poprawić wskaźnik 
wyleczalności bardzo ciężko chorych dzieci poprzez transfer wiedzy, technologii i umiejętności 
organizacyjnych. Głównym narzędziem umożliwiającym nam tworzenie lepszej opieki medycznej poza Stanami 
Zjednoczonymi jest Cure4Kids, strona internetowa poświęcona edukacji medycznej dostępna dla wszystkich 
lekarzy, pielęgniarek, naukowców i pracowników zakładów opieki zdrowotnej którzy mają kontakt w dziećmi 
cierpiącymi na trudno uleczalne choroby. Witryna Cure4Kids, która jest częścią Programu Współpracy i 
Pomocy Międzynarodowej (International Outreach) w St. Jude, zawiera następujące ważne narzędzia przydatne 
lekarzom i pielęgniarkom na całym świecie: 

• Program edukacyjny dotyczący trudno uleczalnych chorób dziecięcych dostępny za pośrednictwem 
Internetu 

• Możliwość współpracy międzynarodowej poprzez dzielenie się dokumentacją medyczną i odbywanie 
telekonferencji 

• Możliwość odbywania konsultacji medycznych z personelem szpitala St. Jude  
• Dostęp do technologii i szkoleń ukierunkowanych na poprawę sposobu zarządzania dokumentacją 

pacjentów. 
 
Najważniejszą częścią Cure4Kids jest internetowe centrum edukacyjne składające się z cyfrowej biblioteki 
internetowej zawierającej zbiory materiałów medycznych, kącika dyskusyjnego dla lekarzy pragnących 
wymienić się informacjami i poradami, oraz linków do tekstów wykładów i seminariów opublikowanych w 
internecie. Użytkownicy Cure4Kids mają również licencjonowany dostęp do pełnych wydań czasopism i 
biuletynów medycznych, dzięki czemu ostatnie nowinki z dziedziny medycyny są łatwo dostępne dla lekarzy na 
całym świecie. Witryna Cure4Kids wykorzystywana jest również do prowadzenia telekonferencji za pomocą 
technologii video i voice-over. Technologie te umożliwiają przeprowadzanie telekonferencji oraz wykładów na 
żywo, co przyczynia się do rozwoju międzynarodowych protokołów badawczych. Pozwalają one również na 
przeprowadzanie aktywnych dyskusji dotyczących trudnych przypadków w dziecięcej onkologii.  Kilkanaście 
krajów, w tym Brazylia, Liban, Maroko, Gwatemala, El Salwador, Honduras i Meksyk regularnie uczestniczą w 
międzynarodowych spotkaniach tego typu. 
 
Cure4Kids ma około 2400 zarejestrowanych użytkowników reprezentujących ponad sto krajów. Jest na niej 
umieszczonych 176 seminariów internetowych dotyczących trudno uleczalnych chorób dziecięcych w 7 
językach (angielski, hiszpański, portugalski, chiński, rosyjski, francuski i arabski). Cure4Kids zawiera także 
internetowe kursy dla pielęgniarek z oddziałów onkologii dziecięcej, kursy na temat tworzenia i rozwijania 
protokołów medycznych, oraz kursy dotyczące etyki i zasad obowiązujących w świecie badań medycznych. Na 
stronie Cure4Kids można zarejestrować się bezpłatnie, ale jest ona dostępna wyłącznie dla lekarzy, pielęgniarek, 
pracowników zakładów opieki zdrowotnej i naukowców zajmujących się opieką i leczeniem ciężko chorych 
dzieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat Cure4Kids prosimy skontaktować się z doktorem Yuri Quintaną, 
Dyrektorem ds. Edukacji w Programie Współpracy i Pomocy Międzynarodowej  (St. Jude Children's Research 
Hospital International Outreach) poprzez pocztę elektroniczną: yuri.quintana@stjude.org oraz za pośrednictwem 
witryny: http://www.Cure4Kids.org. 


