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OD REDAKCJI

 Nie uszczęśliwiajmy naszych bli-
skich na siłę… no właśnie… czy tak 
naprawdę się zdarza, że wbrew 
woli tych, których kochamy robi-
my coś, co nam wydaje się słusz-
ne, a dla nich niekoniecznie jest 
dobre? zdarza się tak często i nie-
stety dotyczy to nas wszystkich. 
staramy się uszczęśliwiać tych, 
których kochamy, nie zawsze bio-

rąc pod uwagę ich zdanie, a wszystko to robimy oczy-
wiście z miłości. czy oni tego chcą?... zapominamy ich 
o to zapytać, wdrażając swoje własne idee i pomysły. 
pamiętajmy jednak o tym, że każdy człowiek jest inny, 
inne potrzeby kierują jego życiem, ma inne niż nasze 
poczucie smaku, gustu czy zapotrzebowanie na atrak-
cje społeczne. Biorąc sobie do serca prawdę o zróżnico-
waniu społecznym, postanowiliśmy zafundować pań-
stwu…tak…Wam drodzy czytelnicy, zestaw różności, 
zamieszczonych w naszym kwartalniku. Na początek 
słOWO O Nas, bo chociaż dobrze Nas znacie, to nie 
wszyscy jednak wiedzą, jak narodził się pomysł i co ro-
bimy, poza tym, co już wiecie. Tych, którzy nie mają 
sposobności zapytać lekarza o dietę, odsyłam do arty-
kułu pani doktor, o tym, co wolno, a czego lepiej unikać 
na naszych talerzach. O ważnej roli rehabilitacji oraz 
trudnej pracy pielęgniarki możecie przeczytać w dzia-
le OpieKa pieLĘGNiarsKa oraz z reHaBiLiTacją Na 
TY. Nie mogło również zabraknąć miejsca, w którym 
Nasi pacjenci prezentują wszystko to, co pozwala im 
cieszyć się życiem – Grupa raKOWaLeczNi, prezentu-
je swoją rakotwórczość zmysłów. znajdziecie również 
informacje o projektach, w których uczestniczymy oraz 
o działającej u Nas od początku powstania hospicjum 
Grupie Wsparcia dla Osieroconych. Na zakończenie, 
kilka słów o NaszYcH NajLepszYcH, a mianowicie 
Wolontariuszach – tych którzy z Nami są, oraz tych, 
którzy chcą do Nas dołączyć.
Nie uszczęśliwiając Was dłużej na siłę, chcę Wam po-
wiedzieć, że oddajemy Wam Nas w pigułce – każde-
mu w zależności od potrzeb…

Pozdrawiam,
 Anna Machnik-Czerwik

P. S. Nie zapominajcie dzwonić, pisać i mówić, czy ponownie 
chcecie Nas gościć w swoim domu ;-)))
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SłOWO O naS

 Oddając do rąk czytelników pierwszy numer 
naszego Kwartalnika, mam nadzieję, że będzie on słu-
żył państwu nie tylko rzetelną informacją medyczną ale 
również wsparciem w szczególnej walce – walce z choro-
bą nowotworową.
 Czasopismo to powstało z inicjatywy Często-
chowskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej dla Dzieci 
i Dorosłych DAR SERCA, grupy ludzi którzy pomagają na 
co dzień chorym leczonym onkologicznie. Szczególnie 
pragnę podziękować naszym wolontariuszom i wszyst-
kim osobom, a przede wszystkim naszym chorym, któ-
rych aktywność i zaangażowanie przyczyniły się do po-
wstania tego czasopisma. 
 Nie sposób pominąć historii powstania samego 
Stowarzyszenia. Zostało ono powołane do życia w roku 
2000 w Częstochowie z inicjatywy pani Wandy Gwiaz-
dy – Domagały, późniejszego prezesa stowarzyszenia. 
Początkowo swoją działalnością statutową obejmowało 
wyłącznie dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworo-
wą. Z uwagi jednak na stale rosną liczbę pacjentów i po-
trzebę opieki hospicyjnej rozszerzono działalność obej-
mując również chorych dorosłych.
 holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają 
na celu uwzględnienie potrzeb fizycznych, psychicz-
nych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie 
dla ich rodzin i bliskich również w okresie osie-
rocenia. Podstawowym zadaniem stowarzysze-
nia jest pomoc w realizacji takiej opieki naszym 
pacjentom, również poprzez współdziałanie 
z mającymi podobne cele organizacjami spo-
łecznymi, samorządowymi, religijnymi czy pla-
cówkami medycznymi.
 Nasze stowarzyszenie współpracuje 
w tym zakresie między innymi z NZOZ SPL Po-
radnią Medycyny Paliatywnej i hospicjum Do-
mowym z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Ko-
pernika 34, gdzie nasi podopieczni korzystają 
z pomocy medycznej placówki, w tym lekarzy 
i pielęgniarek, jak i rehabilitantów czy psycholo-
gów. Nie do przecenienia jest również współdzia-
łanie z innymi organizacjami pożytku publicznej 
jak Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, 
czy instytucjami religijnymi jak Parafia Narodze-
nia Pańskiego w Częstochowie i zakładami spoza 
terenu miasta - NZOZ Allmedic w Kłobucku.

 jedną z najważniejszych form naszej działalności 
jest ta, którą realizują sami pacjenci. Aktywność ta prze-
jawia się w działającej już od ponad 10 lat Grupie Wspar-
cia dla Osieroconych czy Ośrodku Pomocy Dzieciom 
Osieroconym po stracie rodzica w przebiegu choroby 
nowotworowej „SERDuSZKA”, działaniom koordynowa-
nych przez p. mgr ilonie Sitek. 
 już od ponad 3 lat realizujemy program ukierun-
kowany na szeroko pojęty proces rehabilitacji onkolo-
gicznej - „NADZiEjA”, a jednym z elementów tego ruchu 
stanowi Akademii Twórczości RakoWALECZNi, współ-
tworzony przez nasze panie psycholog Annę Machnik-
-Czerwik i Marzenę bulę-Podhorską.
 W ramach programów aktywizujących nasi 
chorzy mogą uczestniczyć w projekcie „Lepsze życie 
– kompleksowe wsparcie dla osób chorych onkologicznie” 
–projekt dofinansowany jest ze środków PFRON nadzo-
rowany przez panią mgr Marzenę Morawską i koordy-
natorkę projektu – Annę jarosz.
 Spośród wszystkich chorób, nowotwory wywie-
rają bardzo duży wpływ na psychikę człowieka i jak żadna 
inna choroba właśnie ta wzbudza najsilniejszy lęk, zmie-
niając dotychczasowe życie pacjentów. Niewiedza w tym 
zakresie jest niebezpieczna i w sposób istotny może po-
gorszyć proces leczenia czy nawet zdrowienia. Właśnie 
nasz Kwartalnik ma służyć chorym w każdym aspekcie 
zachowań prozdrowotnych, zrozumieć i zaakceptować, 
działać i walczyć.

jesTeśmY dLa pańsTWa, BY żYcie 
z cHOrOBą NOWOTWOrOWą BYłO  

łaTWiejsze…

artur Wojtachnio
prezes stowarzyszenia 
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 Stowarzyszenie od stycznia 2014 roku 
realizuje projekt „Lepsze życie-kompleksowe 
wsparcie dla osób chorych onkologicznie” do-
finansowany ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON)  w ramach zadań zlecanych.
 Projekt skierowany jest do dorosłych 
osób niepełnosprawnych zamieszkujących na 
terenie województwa śląskiego, które zostały 
dotknięte chorobą nowotworową
 Celem projektu jest polepszenie spraw-
ności fizycznej i psychicznej beneficjentów po-
przez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji 
w tym objęcie osób niepełnosprawnych dzia-
łaniami aktywizującymi i motywującymi mającymi na 
celu poprawę stanu emocjonalnego, pobudzenie woli 
walki z rakiem, podniesienie samoceny oraz wzmoc-
nienie wiary we własne możliwości.
beneficjenci mają bezpłatny dostęp do rehabilitacji 
ruchowej po uprzedniej konsultacji lekarskiej, szeroko 
pojętego wsparcia psychologicznego (diagno-
za, terapia grupowa oraz indywidualna), terapii 
zajęciowej, konsultacji pielęgniarskiej.
 Niestety odsetek zachorowań na róż-
ne choroby nowotworowe jest coraz większy 
a co za tym idzie coraz więcej osób potrze-
buje rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz 
różnego rodzaju działań motywujących ma-
jących na celu poprawę stanu fizycznego i  emocjo-
nalnego, aby mogli powrócić do aktywności sprzed 
choroby. Zatem osoby chore na nowotwór lub  
w remisji  mają możliwość uzyskania szerokiego i bez-
płatnego wsparcia, aby dzięki tym działaniom miały 
siłę pokonać chorobę.
 Połączenie różnych form rehabilitacji (fizycz-
nej i psychicznej) z terapią zajęciową i konsultacjami 
pielęgniarskimi pozwala ocenić projekt jako komplek-
sowy i innowacyjny na szczeblu regionalnym. 

anna jarosz
Koordynator projektu

PROJEKt PFROn
Główne cele StowarzySzenia:

Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

cele te będą realizowane poprzez umożliwie-
nie osobom chorym uzyskania kompleksowego 

i bezpłatnego wsparcia:



 niestety nie ma diety uniwer-
salnej, odpowiedniej dla każdej 
osoby z chorobą nowotworową, 
a najważniejszą zasadą wydaje 
się ta, żeby w ogóle jeść! należy 

przy tym pamiętać, że im wcześniej zostanie wdro-
żone racjonalne odżywianie, tym większa szansa na 
wzmocnienie układu odpornościowego w walce or-
ganizmu z nowotworem.[5].
 Dieta każdego pacjenta powinna być dobrze 
zbilansowana, zarówno pod względem kalorycznym, 
zawartości witamin i minerałów, wysokobiałkowa, jak 
i również uwzględnić współistnienie chorób towarzyszą-
cych, np. cukrzycy czy niewydolności nerek.
Powinno się pamiętać aby konsultować z lekarzem lub 
dietetykiem potrzebę suplementacji witamin rozpusz-
czalnych w tłuszczach (A, D, E, K), witaminy b12, wapnia, 
magnezu, żelaza, selenu i cynku.[5].
 Do podstawowych zasad dobrego odżywiania, 
szczególnie u osób w fazie spadku odporności spowo-
dowanej zarówno samą chorobą nowotworową, jak i te-
rapią onkologiczną,  jest stosowanie :

1. żywności lekkostrawnej,
2. wysokokalorycznej, 
3. ubogobakteryjnej.

PaMiĘtaJ:
•  �pij przynajmniej 2 litry płynów dziennie i między posiłkami, 

rzadziej razem z posiłkami,
•  �jedz 4-5 małych posiłków w ciągu dnia, najlepiej o stałych 

porach,
•  ostatni posiłek zjedz najpóźniej 2 godziny przed snem,
•  w dniu chemioterapii jedz posiłki lekkostrawne, unikaj 

w ogóle pokarmów wysokotłuszczowych i wzdymających,
•  unikaj posiłków 1-2 godzin przed i po otrzymaniu leków 

chemicznych,
•  unikaj  ostrych przypraw, bardzo słodkich  lub bardzo tłu-

stych posiłków, 
•  unikaj alkoholu, czekolady, napojów gazowanych, produk-

tów bogatych w błonnik,
•  jeśli masz ochotę zjeść coś zakazanego – zrób to! (ale 

ostrożnie z umiarem).

 Pamiętaj, że posiłki powinny być ciepłe lub 
w temperaturze pokojowej, przygotowywane z zacho-
waniem higieny (spadek odporność), przede wszystkim 
ze świeżych produktów, najlepiej tuż przed podaniem. 
Potrawy nie powinny być przechowywane w lodówce 
dłużej niż 24 godziny, ani odgrzewane, zwłaszcza na 
tłuszczu. Preferowanymi metodami przyrządzania po-
traw, szczególnie dla osób w immunosupresji są:
•  gotowanie,
•  duszenie na parze,
•  pieczenie w folii aluminiowej.

Chorzy z zespołem wyniszczeni nowotworowego i ja-
dłowstrętem mogą pobudzać łaknienie poprzez stoso-
wanie:
•  łagodnych przypraw ( natka pietruszki, koperek, majeranek, 

pieprz ziołowy, słodka papryka),
•  przekąsek -  lekko słonych lub lekko słodkich, 
•  owoców - najlepiej takich z których można obrać skórkę, 

zagotować lub przetrzeć (jabłka, gruszki, banany),
•  soków owocowych, najlepiej w rozcieńczeniu.[5, 6].

 Pamiętając o powyższych zasadach w kompo-
nowaniu codziennej diety, szczególnie dedykowanej pa-
cjentom w trakcie chemioterapii i radioterapii, powinno 
się uwzględnić przedstawione poniżej produkty. 

ŚnIaDanIe:
1.  pieczywo pszenne, tostowe, bułki, ro-

gale, ciasto kruche,
2.  kasza manna, ryż, płatki owiane i jęcz-

mienne,
3.  mleko świeże, słodkie uhT, preferowane 

odtłuszczone, słodka śmietanka nisko-
tłuszczowa, jogurty, serki homogenizo-
wane, sery białe, twarogowe 
chude lub półtłuste, 
w ograniczonej ilości 
sery żółte – o niższej 
zawartości tłuszczu,

4.  masło naturalne, ewen-
tualnie mix masło mało + 
masło roślinne,

5.  jaja – głównie gotowane ( 
na miękko lub twardo) sma-
żone na parze,

6.  wędliny chude: szynka, polę-
dwica,

7.  miód naturalny, dżemy, mar-
molady.

DruGIe ŚnIaDanIe:
1.  galaretki owocowe, jogurty, 

musy, kisiele, budynie (na chu-
dym mleku), przeciery owocowe, 

2.  krakersy, ciasta suche, ciasta kru-
che, paluszki,

3.  świeże soki.

ObIaD:
1.  zupy na chudych wywarach 

mięsnych i jarzynowych, bez 
ostrych przypraw, rosół, zupa 
pomidorowa, krupnik, barszcz 
biały, czerwony, zupa warzyw-
na, słaby żurek,

2.  produkty zbożowe: makarony, 
biały ryż, kasze drobne np. jęczmienna (kasze gru-
boziarniste, gryczana nie są zalecane!),

3.  mięso chude - wołowina, cielęcina, kurczak, indyk, królik,
4.  tłuszcze - oliwa z pierwszego tłoczenia, olej słoneczniko-

wy, rzepakowy, sojowy,
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5.  warzywa – gotowane: ziemniaki, marchew, dynia, buraki, 
szpinak, kalafior, kapusta pekińska, pomidory ze sparzoną 
i zdjętą skórką,

6.  ryby chude (poniżej 1% tłuszczów) – dorsz, morszczuk, 
pstrąg, leszcz, mintaj; ewentualnie ryby średnio tłuste (po-
niżej 5% tłuszczów): karp, płotka, karmazyn.

PODWIeCzOreK:
1.  owoce lub koktajle owocowe, głównie polecane jabłka, 

brzoskwinie, banany, gruszki,
2.  galaretki mleczne, owocowe,
3.  biszkopty,
4.  czekolada gorzka lub półsłodka – w ograniczonej ilości.

KOLaCJa:
1.  pieczywo podobnie jw,
2.  parówki – głównie drobiowe, cielęce o wysokiej zawartości 

mięsa,
3.  pasty z chudego mięsa, galaretki z drobiu,
4.  rogale, suchary, biszkopty, ewentualnie pieczywo półrazo-

we.
naPOJe:

1.  słaba herbata ( czarna, zielona, owocowa),
2.  słaba kawa naturalna,
3.  słabe kakao typu instant,
4.  woda mineralna niegazowana, najlepiej w małych butel-

kach,
5.  kompoty.

 

 Należy pamiętać, że właściwa dieta poprzez do-
starczenie energii i składników odżywczych może po-
prawić skuteczność terapii onkologicznej, zmniejszając 
nie tylko jej toksyczność (np. ryzyko anemii), ale również 
umożliwić ciągłość  procesu zarówno diagnostycznego, 
jak i  terapeutycznego.
 Życzę państwu aby zasady rozsądnego żywienia 
były nie tylko proste i przyjemne ale przede wszystkim   
skuteczne.

dorota Wojtachnio
specjalista chorób wewnętrznych

specjalista onkologii klinicznej
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rOLa PIeLęGnIarKI W OPIeCe  
PALIAtyWnEJ

Nie opuszczaj mnie!
Wysłuchaj mnie!

pomóż mi!

cicely saunders

 Opieka hospicyjna (hospes – z łac. 
przyjaźń, dom gościnny, gościna 
w sercu, gospoda) ma dać schronienie 
choremu i potrzebującemu pomo-
cy, dać miłość i opiekę wypływającą 

z potrzeby miłosiernego serca. Opieka hospicyjna ozna-
cza szczególną filozofię – sposób opiekowania się chorym 
uznający jego autonomię i godność. jest to oparte na em-
patii, odznacza się serdecznością, życzliwością i otwartością 
na cierpienie chorego i jego rodziny. Prowadzona jest przez 
lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów, osoby 
duchowne i wolontariuszy.
 Miejscem opieki najczęściej jest dom chorego, 
a więc miejsce, które wiąże się z poczuciem własnego świata, 
bliskich ludzi, zdarzeń, a nawet sprzętów. Atmosfera domu 
i życia rodzinnego łączy się z całym szeregiem wrażeń, 
bodźców odbieranych i przekazywanych otoczeniu. Wspar-
cie ofiarowane przez pielęgniarki musi zawsze uwzględniać 
historię cierpienia chorego i współcierpiącej rodziny, wza-
jemne uwarunkowania, więzi i konflikty. Wrażliwa na cier-
pienie ludzi pielęgniarka, poprzez uważne, cierpliwe wsłu-
chiwanie się w skargi, wyznania chorego i rodziny, zapoznaje 
się nie tylko z dolegliwościami i problemami medycznymi, 
pielęgnacyjnymi i przykrymi emocjonalnie, ale jest często 

świadkiem bólu duchowego – egzystencjalnego. 
 Niewątpliwie więc kluczowa rola w zespole wielo-
dyscyplinarnym przypada pielęgniarce. To ją pacjent wybie-
ra sobie na osobę, z którą najczęściej rozmawia na różne 
tematy i od której oczekuje wsparcia. Chory często chętnie 
zwierza się pielęgniarce i radzi w trudnych sytuacjach, dla-
tego też zakres działań pielęgniarek poszerzył się o pomoc 
psychologiczną. Często to pielęgniarka jest powiernikiem 
tajemnic życia. jest traktowana jak przyjaciel, na którego ra-
mieniu można się wesprzeć. Dlatego do przeszłości należą 
czasy kiedy rola pielęgniarki sprowadzała się wyłącznie do 
wypełniania zaleceń lekarza i wykonywania zabiegów pielę-
gnacyjnych.
 W opiece nad chorym terminalnie istnieje bez-
względna potrzeba umiejętności doskonałej obserwacji. 
Niezbędne jest aby dostrzegać wszystkie potrzeby chorego, 
a w szczególności te wyrażane niewerbalnie (mimiką twa-
rzy, gestem ciała). Pielęgniarka, będąc przy chorym, wie jak 
zaspokoić stale zmieniające się potrzeby, zależne od prze-
biegu choroby i występujących objawów. Wie, że nie może 
obiecywać pozytywnych skutków działania. Nie ma prawa 
składać obietnic bez pokrycia. Mówienie „wszystko będzie 
dobrze” jest nieuczciwe wobec pacjenta i rodziny. uczciwie 
ofiarowując choremu złagodzenie dolegliwości, obecność 
w trudnych chwilach i wsparcie dla niego i bliskich – wpro-
wadza atmosferę zaufania. bacznie obserwując chorego, 
może zorientować się, jaki jest jego stosunek do choroby, 
do życia, czego się obawia, za czym tęskni.
 Wiedza i doświadczenie posiadane przez pielę-
gniarkę, pomaga ludziom umierać w sposób godny – bez 
cierpienia... 

pielęgniarka 
marzena morawska
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”
z rehabILItaCJą na tY

jedynie miłość nadaje sens życiu.
dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, 

tym bardziej sensowne będzie nasze życie

autor nieznany

 Rehabilitacja w opiece palia-
tywnej to proces, który zaczyna 
się wraz z podstawowym lecze-
niem onkologicznym. W litera-
turze naukowej, o rehabilitacji 
mówi się, że jest to: „system 
opieki zdrowotnej, który ma na 
celu maksymalne wykorzystanie 

potencjału fizycznego, psychicznego i społeczne-
go pacjenta w celu zmniejszenia stopnia jego nie-
pełnosprawności, przez to poprawę jakości życia 
i umożliwienie szerszej integracji społecznej”.
 Opiekę paliatywną sprawuje się nad pacjen-
tem leżącym w oddziałach szpitalnych, hospicjum, 
a także w domu. W każdym z tych miejsc fizjotera-
peuta powinien dostosować terapię do każdej fazy 
choroby, z okresem terminalnym włącznie. Reha-
bilitacja wpływa korzystnie nie tylko na poprawę 
sprawności fizycznej pacjenta, ale często zmniejsza 
uczucie osamotnienia, które towarzyszy ostatnie-
mu okresowi choroby.
 W proces terapeutyczny powinna być zaan-
gażowana rodzina i opiekunowie. ułatwia to omó-
wienie bliższych i dalszych celów działania. bardzo 
ważne jest ustalenie poszczególnych etapów, tak 
aby pacjent sam mógł odczuwać korzyść z terapii 
i miał satysfakcję z każdego nawet małego sukcesu.
 Pacjenci objęci opieką paliatywną mogą 
korzystać z kinezyterapii, w skład której wchodzą 
ćwiczenia bierne, czynno - bierne, czynne, izome-
tryczne, wspomagane ćwiczeniami oddechowymi 
(oklepywanie, nauka efektywnego kaszlu, drenaż 
ułożeniowy czy inhalacje). Chory może korzystać 
również z masażu i drenażu limfatycznego, któ-
ry jest częścią leczenia obrzęku limfatycznego. 
Wykorzystywany przez specjalistę rehabilitan-
ta aparatura do masażu limfatycznego, pozwala 
na opróżnienie powierzchniowych naczyń limfa-
tycznych, w których tworzy się puste miejsce dla 
chłonki z głębszych obszarów. Takie systematycz-
nie prowadzone zabiegi zapobiegają zwłóknie-
niom tkanek. Niezbędnym następstwem masażu 
jest leczenie kompresyjne w formie bandażowania 
lub też, w późniejszym okresie rękawa uciskowego. 
Dotyczy to od 30 do 50% kobiet po mastektomii. 
Natomiast wykonywanie ćwiczeń fizycznych dosto-

sowanych do możliwości i stanu zdrowia chorych, 
poprawiają sprawność, wydolność układu sercowo-
-naczyniowego, układu kostnego, a także ułatwiają 
utrzymanie prawidłowej masy ciała i wpływają na 
polepszenie kondycji psychicznej.
 Pacjenci objęci opieką paliatywną mogą 
również korzystać z terapii zajęciowej, która po-
winna mieć charakter kreatywny. Chory może two-
rzyć coś, co jest wartością trwałą i cenną dla siebie, 
a także dla bliskich. Muzykoterapia jest również 
niezwykle wskazaną aktywnością dla chorych on-
kologicznie, w której muzyka może być podkładem 
do ćwiczeń ruchowych, ale również stanowić formę 
relaksacji. Ważnym elementem wsparcia pacjenta 
jest zaopatrzenie medyczne, z którego pacjent nie 
powinien rezygnować, gdyż ono w znacznej mierze 
ułatwia funkcjonowanie w chorobie, jak np.: wózki, 
protezy czy ortezy.
 Czas przeżycia dla większości pacjentów 
z rakiem lub innymi przewlekłymi, postępującymi 
chorobami zwiększył się w ciągu minionych 25 lat 
– choroba nowotworowa stała się chorobą prze-
wlekłą, stąd tak ważne jest, aby pacjent był zaopa-
trzony od strony fizjoterapeutycznej.
 Głównym celem rehabilitacji w opiece pa-
liatywnej jest przystosowanie pacjentów do ich 
szczególnej sytuacji klinicznej. Oczywiście cele te 
są różne, na poszczególnych etapach choroby. 
 Przy pomocy osób bliskich, życzliwych oraz 
wykwalifikowanego personelu łatwiej znosić tru-
dy choroby, a także zachować poczucie godności 
osobistej, pewnej niezależności podnosząc w ten 
sposób poczucie jakości swojego życia.

dorota Krysińska
rehabilitant
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RAKOWALECznI  
– aKaDemIa tWórCzOŚCI
 Wystartowaliśmy – My RAKOWALECZNi. 
Dnia 01 lutego  2011 roku, przy ul. Kopernika 34 
zawiązała się grupa pacjentów, pod roboczą nazwą 
„Nadzieja”. Grupa ludzi po przejściach onkologicz-
nych postanowiła zrzeszyć się, a nazwa „Nadzieja” 
mówi sama za siebie. Chcieliśmy przekazać prze-
słanie, że nie można się poddać rakowi i przeka-
zać wszystkim chorym nadzieję i wiarę w to, aby 
nie poddawali się chorobie, bo nie poddaliśmy się 
wcale. było nas ok. 10 osób – po leczeniu – żywi 
i pełni optymizmu. jedni świeżo po przebytej cho-
robie, inni dłużej cieszący się powrotem do zdro-
wia. Naszą opiekunką została psycholog, Pani Ma-
rzena bula – Podhorska. Oto jakie były nasze cele 
i zadania: pomoc psychologiczna, wsparcie ducho-
we, terapia zajęciowa, zabiegi fizjoterapeutyczne, 
wycieczki, spotkania integracyjne i organizowanie 
spotkań kulturalnych. Z takimi zadaniami w ser-
cach zaczęliśmy działać. 
 W ramach terapii zajęciowej zaczęliśmy wy-
konywać sztukę zdobienia – decoupage. Znalazły 
się wśród Nas utalentowane osoby, które uczyły 
koleżanki nieznające tej metody. Wszyscy odnaleź-
li przyjemność w wykonywaniu naszych dzieł me-
todą decoupage, widząc artystyczne efekty naszej 
pracy. Wystawiamy się, pokazujemy co potrafimy. 
Od 2011 roku widać nas na „forum Kobiet Ziemi 
Częstochowskiej”.
 Nasza grupa się powiększa. Dochodzą nowe 
osoby. Atmosfera jest przyjazna, a wszyscy czują 
się jak w rodzinie. Chętnie się ze sobą spotykamy, 
organizujemy domowe pikniki, wspólnie chodzimy 
do kina czy teatru. W czasie naszej współpracy mia-
ło miejsce wiele rodzinnych wydarzeń, w których 

uczestniczyliśmy. jedna z uczestniczek grupy po 
zakończonym leczeniu wyszła za mąż, dwie dziew-
czyny urodziły dziecko. Przeżywamy te sprawy jak 
święta rodzinne. Myślę, że atmosferę przyjaźni 
i ciepła w naszej grupie można zawdzięczać życz-
liwości z jaką zostaliśmy przyjęci przez personel 

hospicyjny oraz naszej Pani Psycholog i temu, jak 
organizuje nam czas i jaka jest dla nas przyjazna. 
Pani Psycholog służy swoją radą, swoimi umiejęt-
nościami, gdy tylko zachodzi potrzeba, kiedy ktoś 
ma gorszy dzień i potrzebuje wsparcia. To sprawa 
ducha, a sprawą ciała i naszej sprawności zajmuje 
się rehabilitantka Pani Dorota Krysińska. Czuwa na 
stanowisku, na każdym naszym spotkaniu. Dużo 
czasu spędzamy ze sobą – nie tylko na wtorko-
wych spotkaniach, ale na wspólnym organizowa-
niu wycieczek. Z krótkich tras to: Mstów, Olesno, 
do którego nas zaprasza i pokazuje okolice nasza 
koleżanka joasia. Z dalszych wyjazdów to: Kryni-
ca Zdrój, Polanica, Kudowa Zdrój. Kłodzko, Skalne 

Nasze zajęcia przybierają coraz to nowe formy. Zorganizowaliśmy wycieczkę do 
pracowni ceramiki, gdzie uczylismy się lepić z gliny.

14
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Miasto w Czechach, bukowina Tatrzańska, białka, 
Kazimierz Dolny, Nałęczów. 
 Z okazji świąt, regularnie spotykamy się na 
spotkaniu opłatkowym czy jajeczku. Wówczas za-
praszamy różnych gości – jest z nami nasz Kapelan 
hospicyjny, ksiądz Tadeusz Zawierucha. Ze strony 
Księdza spotykamy się z ogromną przychylnością. 
udostępnił nam pomieszczenia plebani, gdzie mo-
żemy odbywać nasze próby teatralne – na naszym 
koncie jest również spektakl. Częstochowska ak-
torka, Pani Sylwia Oksiuta zgłosiła się do nas z pro-
pozycją zrealizowania spektaklu na temat raka, 

improwizowanej na podstawie naszych przeżyć 
związanych z chorobą. Po wielu próbach powstał 
spektakl, który wystawiliśmy w częstochowską Noc 
Kulturalną, w Sali Konduktorowni. Spektakl spotkał 
się z dużym uznaniem publiczności, a nam przy-
sporzył wiele radości, z powodu udanego występu. 
Serdecznie podziękowania przy tej okazji składa-
my Pani Sylwii Oksiucie, za trud i serce włożone 
w przygotowanie naszego występu. jednocześnie 
w Konduktorowni, odbyła się pierwsza wystawa 
naszych obrazów. Od kilku miesięcy, dzięki opie-
ce i funduszowi PFRON możemy uczestniczyć 
w warsztatach artystycznych, prowadzonych w ra-
mach terapii zajęciowej przez Panią Danutę Żak. 
Efektem jest zorganizowana wystawa, a kolejna już 
w planach.
 być może, odkryjemy jeszcze w sobie inne 
pasje i przy pomocy osób i instytucji nas wspiera-
jących będziemy rozwijać nasze skrzydła. Rak nas 
nie stłamsił. Cieszymy się życiem i wykorzystujemy 
je. Los podarował ileś lat życia, więc wykorzystu-
jemy je twórczo. bo teraz My – RAKOWALECZNi, 
nazwaliśmy siebie akademią Twórczości.

zygfryda coner
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znAnI I LubIAnI O nAs

aMazonek Słów kilka o hoSPicJuM

  Z ogromną na-
dzieją i ulgą przyjęłyśmy 
do wiadomości fakt, że 
w 2001 roku powstała 
w Częstochowie druga 
placówka udzielająca po-
mocy i wsparcia chorym 
onkologicznie, w termi-
nalnym okresie choroby 
nowotworowej. Od tego 

momentu, każda członkini naszego Stowarzyszenia 
Amazonek, miała możliwość dokonania wyboru pla-
cówki, w której chce być leczona na ostatnim etapie 
swojego życia. Wiele spośród naszych koleżanek, to 
pacjentki hospicjum. Wsparcie medyczne, psycho-
logiczne i rehabilitacyjne świadczone przez personel 
hospicjum to pomoc najwyższej klasy specjalistów, 
którzy nie tylko są specjalistami, ale również ludźmi 
o wielkich sercach i empatii.

elżbieta markowska
prezes stowarzyszenia 

częstochowskie amazonki

Rak

Los dał, los odebrał.
przyszedł jak po swoje
po zdrowie moje.
choroba cicho, po kryjomu
przekroczyła progi mego domu.
Los mi raka podarował w ofierze.
cóż on myślał? że nie zabierze?
skulona ze strachu jak małe zwierzątko
Taka byłam na początku.

potrzebowałam czasu, miłości i wsparcia
aby przystąpić z nim do starcia.
już wyprostowana wewnętrznie
mogłam stawić czoło nieszczęściu.
stanęliśmy w szranki.
runda po rundzie pokonuję wroga.
stoi za mną miłość rodziny,
Grono przyjaciół, no i pomoc Boga.
Bóg spełnia prośby wyszeptane:
postaw na mej drodze mądrych ludzi panie.

postawił:
mądrych z ciepłymi sercami.
Leczą, wspomagają,
służą dobrymi radami.
jeszcze nie koniec tych zmagań
Boże nadal wspomagaj
Nadziejo – trwaj. 

marzec 2007

z. coner
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”
GRuPA WsPARCIA  
DLA OsIEROCOnyCh – sERDuszKA

Ostatecznym rezultatem cierpienia,
są nowe odkrycia

Bob deitz „życie po stracie”

 Każde cierpienie i perspektywa 
śmierci niosą tajemnicę, która na-
pawa człowieka bojaźnią i lękiem. 
śmierć jest czymś równie oczywistym 
jak życie, bo każdy kto się urodził 
musi umrzeć. Cierpienie prowadzące 
ku rychłej śmierci stanowi doświad-
czenie absolutnie wyjątkowe. Trudno 
wyobrazić sobie, że człowiek, z któ-
rym mamy kontakt codziennie nie 

będzie żył. Perspektywa zbliżającej się śmierci, tym jest 
trudniejsza, im bardziej się wydłuża, odsuwa wszystkie 
możliwości i wywołuje poczucie niemocy.  Niezależnie 
od stopnia przygotowania śmierć w jakimś sensie jest 
zawsze szokiem. W pierwszym momencie następuje 
pustka: wiadomość dociera jakby we śnie. Żałoba jest 
procesem przejściowym przez smutek osoba osieroco-
na przystosowuje się do straty. Pracownicy hospicjum 
zachęcają osoby osierocone do uczestniczenia w Gru-
pach Wsparcia. Tak naprawdę nie można przyzwyczaić 
się do rozstań, można tylko nauczyć się lepiej je przeży-
wać. Niezbędnym elementem prawidłowego przebiegu 
żałoby w rodzinie jest ujawnienie przed sobą nawzajem 
uczuć związanych ze stratą. Osoby niosące pomoc osie-
roconym dzieciom wiedzą, że w różnych okresach roz-
woju, sposób wyrażania poczucia straty i opuszczenia 
jest odmienny. Dzieci osierocone przebywające razem 
na spotkaniach Grupy Wsparcia mają możliwość dzie-

lenia się swoimi uczuciami, swoim bólem i doświadcze-
niem z żałobą. Od kilku lat nasze stowarzyszenia „DAR 
SERCA” opiekuje się dziećmi „SERDuSZKAMi”, które 
straciły jednego z rodziców bądź rodzeństwo. Każdego 
roku organizujemy uroczyste spotkania okolicznościowe 
podczas których dzieci mają dużo atrakcji: przedstawie-

nia teatralne, wspólne śpiewanie pio-
senek, poczęstunek, malowanie, prezenty. Przez cały rok 
staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy, zarówno 
dzieci osieroconych jak i dzieci naszych obecnych pa-
cjentów hospicyjnych. To dla nich właśnie poszukujemy 
sponsorów, którzy wspierają nasze działania. Na przy-
kład w sierpniu tego roku, został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie, we współpracy z NZOZ hospicjum Do-
mowym z ulicy Kopernika, festyn dla naszych SERDu-
SZEK, w ramach obchodu DNi CZęSTOChOWy na placu 
im. biegańskiego. Poza funkcją informacyjną w zakresie 
opieki paliatywno-hospicyjnej i promocyjną  akcji, nasi 
wolontariusze wędrując Alejami Częstochowy kwesto-
wali na rzecz naszych najmłodszych podopiecznych.
 W drugim dniu festynu dzieciaki miały do dys-
pozycji cały plac, który stał się kolorowy, za sprawą 
wielobarwnych rysunków kredą, balonów czy jaskrawo 
przyozdobionych buziek.
 Atrakcji nie było końca, nasze pociechy uśmie-
chały się rozbawiane przez naszych animatorów, były 
gry i zabawy zespołowe, konkurs rysunków z motywem 
przewodnim serca, nagrody, olbrzymie bańki mydlane. 
śpiewem i muzyką, wolontaryjnie umiliła nam czas ka-
pela uliczna. Na koniec balony z marzeniem do nieba, 
powinny lecieć wysoko, jak najwyżej. Każde z dzieci na-
malowało życzenie, które koniecznie musi się spełnić, 
a wspólne działanie i zabawa, już rozpromieniły ich ser-
duszka.

     

                         ilona sitek
pielęgniarka, Terapeuta zajęciowy, pedagog
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SerCe na DłOnI
człowiek jest wielki nie przez to,

kim jest i co posiada, ale przez to czym dzieli się z innymi.
                                                                           Jan Paweł ii

zapraszamy wszystkich, którzy  chcą  
swoim czasem dzielić się z ludźmi 
najbardziej potrzebującymi, chory-
mi u kresu życia i ich rodzinami  do 
WSPółPraCY z namI.

hOSPiCjuM 
ul. Kopernika 34  Częstochowa

Kontakt:
poniedziałek - piątek 

w godzinach 8.00 - 16.00 
Nr telefonu 34  3610 291

 Wolontariat daje szanse wykorzystania wła-
snych umiejętności i doświadczeń, pozwala zdobyć 
nowe umiejętności, rozwija zainteresowania.
 Zanim zostaniesz wolontariuszem odpowiedz 
sobie na pytania:

•  czy mam  jeszcze wolny czas?
•  co chcę robić?
•  jakie mam oczekiwania?

kiM JeSt wolontariuSz?

 Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, 
bezpłatnie i świadomie działa na rzecz innych.
Działania te wykraczają poza więzi rodzinno-koleżeń-
skie i przyjacielskie.
Od wolontariusza oczekujemy:

•  dojrzałości emocjonalnej 
•  umiejętności wzbudzania zaufania 
•  umiejętności słuchania, dyskrecji, taktu
•  zdolności opiekuńczych
•  tolerancji
•  umiejętności pracy w zespole

Co może robić wolontariusz w hospicjum?
•  towarzyszyć choremu i jego rodzinie 
•  pomagać w czynnościach pielęgnacyjnych, karmić, 

robić zakupy
•  spacerować z chorym, pomagać w usprawnianiu 

ruchowym
•  wspólnie modlić się 
•  wspólnie czytać, oglądać telewizję
•  pomagać w pracach biurowych
•  pomagać podczas organizowania imprez okolicz-

nościowych, brać udział w akcjach promocyjnych  
naszego hospicjum

•  różne inne  czynności zaproponowane  przez sa-
mego wolontariusza i uzgodnione z koordynato-
rem

Prawa wolontariuSza

•  Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji 
o przysługujących mu prawach i ciążących na nim 
obowiązkach

•  Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higie-
nicznych warunków  wykonywania świadczeń

•  Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji 
o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związa-
nym z wykonywaniem świadczeń oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniem 

•  Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia z tytułu 
NNW

obowiązki  wolontariuSza

•  Wolontariusz ma obowiązek pracować sumienne 
z należytą starannością

•  Wolontariusz ma obowiązek przestrzegać tajem-
nicy zawodowej 

•  Wolontariusz ma obowiązek przestrzegać  zasad 
współżycia społecznego 

KODEKs WOLOntARIuszA
1.  Swoje smutki zostaw za progiem hospicjum –pacjent po-

trzebuje słońca NiE chmur
2.  Nie biegnij, nie pędź, ten czas jest już zarezerwowany
3.  Słuchaj uważnie, pacjent oczekuje wysłuchania, daje ci 

cząstkę siebie, każda osoba to inna historia inny charakter
4.  Traktuj pacjenta z szacunkiem
5.  Nie rób fałszywej nadziei
6.  Dawaj ile możesz dać ,nie obiecuj, jeśli nie jesteś czegoś 

pewien
7.  Nie rób niczego na siłę, każdy ma swoją nieprzymuszoną 

wolę
8.  Mowa jest srebrem, milczenie  złotem  - NiEKiEDy  cisza jest 

bardziej wymowna
9.  Nie bój się chwycić za rękę, pogłaskać  - DOTyK bardzo wie-

le znaczy 
10.  Dbaj o pacjenta tak abyś mógł się do niego przytulić 
11.  jeśli widzisz, że ma za dużą koszule ,za długie spodnie 

-  POSZuKAj innego zestawu, zajmie to chwilkę, a jemu 
przyniesie zadowolenie

12.  Nie bój się rozmawiać  o tym co czujesz z innymi wolonta-
riuszami, z personelem, z hospicyjnym psychologiem  - TO 
POMAGA

13.  NiE bój się pytać o radę - LEPiEj ZAPyTAĆ i zrobić coś do-
brze

14.  uwierz w siebie, TO CO RObiSZ jEST  MąDRE
                               

Na podstawie poradnika Hospicjum ks. e. dutkiewicza sac 
w Gdańsku

Koordynator wolontariatu
 Grażyna Chatys
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KONTRAKT
opieka paliatywno-hospicyjna



WPłaCaJąC na hOSPICJum  
WSPIeraSz OSObY z ChOrObą  

nOWOtWOrOWą  
I SERDUSZKA – DzIECI  

PO stRACIE RODzICóW
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