HOSPICJUM DAR SERCA

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
udzieleniem wsparcia dla naszych podopiecznych na
BAL WALENTYNKOWY w odsłonie charytatywnej,
który odbędzie się 14 lutego
w Restauracji Złote Arkad w Częstochowie o godzinie 20:00,
zapewniamy wspaniałą atmosferę, nietuzinkową loterię
fantową i cudowaną zabawę!
Przedpremierowy SPEKTAKL sztuki Nicka Reeda "TRENER ŻYCIA”
który odbędzie się 10 kwietnia
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie.
To niezwykłe wydarzenie kulturalne na rzecz pacjentów Hospicjum
jest realizowane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu
Częstochowskiego Rotary Club
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TECHNIKI WYOBRAŻENIOWE
W PSYCHOTERAPII
CHORYCH ONKOLOGICZNIE
Moja dusza wróciła do
ciała. Poczułam ulgę. Poczułam ulgę w takim stopniu,
w jakim jeszcze nigdy nie
zaznałam Tysiące myśli teraz krąży mi po głowie. Na
setki sposobów mogłabym
opisać ten cudowny stan,
jakim jest ulga. Tego dnia
płakałam, ale nie z bezradności tylko ze szczęścia….”
W tym artykule chciałabym podzielić się swoimi
doświadczeniami związanymi ze stosowaniem technik
wyobrażeniowych w pracy z chorymi onkologicznie.
W moje dywagacje na ten temat będę wplatała fragmenty pamiętnika mojej Pacjentki – oczywiście wcześniej uzyskawszy jej zgodę- u której zdiagnozowano
guza mózgu. Jej leczenie szczęśliwie zakończyło się
sukcesem, a choroba obecnie jest w remisji. Po długim i uciążliwym leczeniu/operacyjne usunięcie guza/
Pacjentka odbyła serię spotkań z psychologiem, ponieważ zdiagnozowano u niej depresję. Gdy spotkałam się z nią po raz pierwszy zobaczyłam przed sobą
młodą kobietę, która była przepełniona ogromnym
lękiem przed nawrotem choroby, bała się o swoją
przyszłość, a także o los swoich małoletnich dzieci,
trudno jej było pogodzić pogodzić się z faktem zachorowania na raka i wciąż zadawała sobie to sakramentalne i destrukcyjne pytanie „ dlaczego ja”.
W pamiętniku Pacjentki, którą w tym artykule
nazywam Anną jest zapisany cały przebieg terapii.
Opisuje ona nasze spotkania przedstawiając w sposób niezwykle interesujący swój punkt widzenia dotyczący terapii, choroby, swoich stanów psychicznych
etc. Anna stosuje wiele bardzo ciekawych metafor,
które w sposób bardzo obrazowy oddają jej stany
emocjonalne.
Niemal każda choroba potrzebuje odpowiednich
warunków do rozwoju, odpowiedniego gruntu, innymi słowy system odpornościowy musi być na tyle
osłabiony, że nie identyfikuje agresora w postaci bakterii, wirusa, czy też komórki nowotworowej. Choroba
jest procesem złożonym, wieloczynnikowym tj. wspomniany wcześniej agresor współdziała z czynnikami
genetycznymi, ogólnymi warunkami życia, stresem
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i postawą psychologiczną. Choroba, a zatem i zdrowie, aby zaistnieć i trwać, potrzebują kilku warunków
do spełnienia. Niektóre z nich dają się kontrolować,
np. możemy wpływać na swój styl życia, możemy też
zdecydować o naszej postawie psychicznej, nauczyć
się sztuki życia wynikającej z akceptacji.
W trakcie terapii uświadamiam swoim Pacjentom, że choroba czasami działa jak system alarmowy
w przeciążonym systemie. Jest paradoksalnie próbą
wyjścia z impasu, jeśli czasami nawet naraża człowieka na śmiertelne niebezpieczeństwo, jest po prostu
w wielu przypadkach sygnałem do zmian. Anna ujmuje to w swoim pamiętniku w sposób następujący:
…”Z każdym dniem zagłębiam się w siebie coraz bardziej. Wciąga mnie to. Dziś idąc do sklepu myślałam
o swojej chorobie, ale w zupełnie inny sposób. Dotarło do mnie, że moje życie, to pośpieszny pociąg, albo
raczej ekspres. Zatrzymuje się tylko na większych stacjach. Ja po prostu pędzę przed siebie i w tej pogoni
zachorowałam. To tak jakby moje ciało pociągnęło
gwałtownie za hamulec bezpieczeństwa. Zatrzymałam się, ale nie na kolejnej stacji, tylko gdzieś w tunelu
lub w szczerym polu. Wszystko co wewnątrz zdezorientowało się i popadło w panikę. Czuję wyraźnie tę
panikę i rozumie, że ten pociąg jest i na pewno taki na
mnie czeka…….Tak wiec w moim przypadku choroba
była hamulcem, który pociągnął moje ciało, nie mogąc
nadążyć.”
Z moich obserwacji w trakcie wieloletniej praktyki
wynika, że stosowanie różnorodnych technik wyobrażeniowych takich jak medytacja, relaksacja, czy też
wizualizacja w pracy z pacjentem przynosi pożądane
efekty w postaci wewnętrznego wyciszenia, uspokojenia ciała i umysłu, poprawy jakości życia oraz w sposób istotny wpływa na mobilizowanie sił organizmu
do walki z chorobą. Naukowe opracowanie podstaw
tych technik utorowały badania nad biofeedbackiem,
czyli systemem sprzężenia zwrotnego pomiędzy
funkcjami biologicznymi organizmu, a świadomością
i wyobrażeniem funkcji. Dzięki pracom laboratoryjnym prowadzonym w tej dziedzinie od lat 60-tych,
popularne stały się dziś techniki, w których pacjent
uczy się modyfikowania funkcji własnego ciała, np. ciśnienia tętniczego, czy temperatury za pomocą tworzenia ich mentalnego obrazu. Opanowanie umiejętności wpływania na rytm własnego serca i ciśnienia
pozwala wierzyć, w możliwość oddziaływania również
na inne systemy i funkcje, np. na system immunolo-
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giczny i inne funkcje obronne organizmu.
Sesje relaksacyjne są ulubioną formą terapii moich pacjentów, ponieważ często przynoszą natychmiastowe rezultaty w postaci rozluźnienia wszystkich
partii mięśni, uspokojenia i odprężenia.
Na zakończenie moich rozważań chciałabym
przytoczyć fragmenty refleksji Anny na temat wizualizacji dotyczącej przekonań na temat raka….”Miałam
dziś medytację o nieco innym charakterze niż dotychczas. Weszłam w jakiś niebiański stan błogości. Unosiłam się nad fizycznym ciałem i doznałam cudownego
odprężenia. Medytacja miała charakter uzdrawiający.
Popłynęła spokojna dla moich uszu muzyka i usłyszałam ciepły głos, który mówił do mnie, otulając mnie
w tym transie swoim ciepłem. Słowa proste, ale niosące ogromne wrażenie, mające niepohamowaną się
przebicia. I poczułam je w sobie, powtarzałam je, przywoływałam i smakowałam. Taka byłam głodna ulgi
dla siebie . Wsłuchując się w medytację zanurzałam
się w głąb swojej świadomości. Coś pchnęło me myśli
do przodu. Ujrzałam siebie czystą i wolną, a obok kłębiąca się choroba, która wcześniej rozpierała się we
mnie. Ja tylko stałam, nic nie robiłam, nie stawiałam
oporu, a byłam silna, nie do przebicia. I ten moment
był dla mnie powrotem z dalekiej i długiej podróży.
Zdjęłam z siebie ciężar, tak jak odstawia się walizki, po
powrocie do domu. Moja dusza wróciła do ciała. Poczułam ulgę. Poczułam ulgę w takim stopniu, w jakim
jeszcze nigdy nie zaznałam Tysiące myśli teraz krąży
mi po głowie. Na setki sposobów mogłabym opisać ten
cudowny stan, jakim jest ulga. Tego dnia płakałam, ale
nie z bezradności tylko ze szczęścia….”
Kończąc tym optymistycznym akcentem mój artykuł, pragnę przekazać wszystkim naszym czytelnikom życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło Wam moi Drodzy ciepła i rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł za sobą tylko zdrowie, szczęście
i pomyślność.

Piątego grudnia bieżącego roku po raz kolejny
Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
dla dzieci i dorosłych DAR SERCA zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla Dzieci osieroconych i Dzieci
pacjentów będących pod opieką Hospicjum, przy
ul. Kopernika 34. Uroczystość uświetniła młodzież z Gimnazjum ze Starczy oraz z Gimnazjum
nr. 7 w Częstochowie. Zorganizowali zabawy, gry, rebusy oraz część artystyczną o charakterze świątecznym. Nie zabrakło również Mikołaja, który rozdał
uczestnikom prezenty. Poczęstunek i paczki świąteczne zawdzięczamy hojności sponsorów.
Ilona Sitek

Marzena Bula-Podhorska
psycholog
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Refleksje po I Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej:
,,Wyzwania w onkologii-profilaktyka, diagnostyka,
leczenie i rehabilitacja” organizowanej w Częstochowie
w dniu 10 października 2014 roku.
Było to bardzo ciekawe spotkanie, między innymi dlatego, iż uczestniczyły w nim nie tylko pielęgniarki i położne, ale również inni członkowie zespołu terapeutycznego
tj. lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, dietetycy, specjaliści
medycyny paliatywnej. Nie mniej ważna była obecność naszych byłych i obecnych pacjentek ze Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek . Można było odczuć, iż to środowisko jest siebie ciekawe, chce ze sobą współpracować na
rzecz pacjentów onkologicznych.
Organizatorami spotkania była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Centrum Medyczne,,Małgorzata” Sp. z o.o w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.
Nasze spotkanie uświetnili zaproszeni goście: władze
samorządowe, organizacje zawodowe, przedstawiciele
Izb Pielęgniarskich, Lekarskich oraz Aptekarskich, Konsultant Krajowy-Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych,
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
i wiele innych zainteresowanych tematyką słuchaczy.
Patronat honorowy konferencji objęli: Prezydent Miasta
Częstochowy, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
oraz Konsultant Krajowy w Dziedzinie Opieki Paliatywnej.
Moderatorem konferencji była dr n. med. Iwona Markiewicz oraz mgr Renata Sówka.
Otwarcia i powitania gości dokonała nasza Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - mgr Halina Synakiewicz.
Do przeprowadzenia wykładu inauguracyjnego zaproszono ks. Jan Kaczkowskiego, doktora teologii moralnej
i bioetyki, Prezesa Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio.
Tematem prelekcji ks Jana były: ,,Dylematy moralne
wokół sedacji w opiece paliatywnej oraz prawda przy
łóżku chorego w praktyce hospicyjnej”. Wszyscy obecni
mogli się ze mną zgodzić, iż spotkanie z księdzem Janem
było wielkim wyzwaniem ale i przywilejem. Dziękowaliśmy
księdzu za imponujący wykład, głębokie myśli, prawdę
oraz refleksje o życiu i śmierci. Polecam pasjonującą książkę
pt.: ,,Szału nie ma jest rak”, którą przeczytałam niemalże jednym tchem.
Kompleksowość i jakość leczenia raka piersi zaprezentował dr Przemysław Jasnowski w wykładzie nt. ,,Rekonstrukcji piersi”. Prelegent zapoznał nas ze współczesnymi
metodami operacyjnymi raka piersi oraz opieką pooperacyjną.
Pani dr Anna Żelechowska – specjalista z dziedziny rehabilitacji, opowiedziała nam o metodach i sposobach rehabilitacji w onkologii. Dążymy do tego, aby rehabilitacja
była standardem postępowania i integralną częścią postępowania onkologicznego. Widzę na co dzień, w naszym
Ośrodku Dziennym Rehabilitacji Centrum Medycznego,,Małgorzata” Sp. z o.o. ogromną potrzebę tego typu świadczeń, zadowolenie i efekty ciężkiej pracy całego zespołu
rehabilitacyjnego i pacjentów, którzy potrzebują szybkiego
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powrotu do pełnej sprawności i ogromnym zaufaniem oddają się w ręce naszych specjalistów.
Pani Elżbieta Markowska – opowiedziała o działalności
Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek, którego jest
Prezesem, w trakcie swojej prezentacji,,Współczesna kobieta po mastektomii”. Udział Amazonek na naszej konferencji był dowodem na to, iż współczesne kobiety potrafią
nie tylko radzić sobie w trudnych chwilach życia, ale również
potrafią wzajemnie się wspierać, tworząc,,nową rodzinę”
w Stowarzyszeniu.
Pani dr Dorota Wojtachnio – specjalista onkologii klinicznej, przekazała nam bogate treści nt. ,,Leczenia systemowego w nowotworach złośliwych”. Pacjenci naszego
Centrum doceniają holistyczne podejście dr Doroty, do
terapii onkologicznej. Z bólem muszę przyznać, że jeszcze
zbyt mało pacjentów onkologicznych jest objętych opieką
całościową (holistyczną), co przedkłada się w efekcie finalnym na jakość leczenia i jakość życia naszych pacjentów.
W trakcie naszej konferencji nie zabrakło informacji
o problemach pielęgnacyjnych pacjentów w trakcie
chemioterapii. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologii – mgr Mariola Huras z W.Sz.S w Częstochowie podzieliła
się z nami wiedzą i bogatym doświadczeniem, w zakresie
opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem onkologicznym.
O opiece nad pacjentem leczonym napromienianiem opowiedziała mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Jolanta Podstawska z Instytutu
Onkologii w Gliwicach.
Podsumowując wykłady dwóch specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa należy podkreślić, że prawidłowo rozpoznane problemy pielęgnacyjne pacjenta, pozwalają
pielęgniarce na przygotowanie i realizację indywidualnego planu opieki, a także jego aktualizację i modyfikację w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Pielęgniarka
opiekująca się pacjentem w trakcie leczenia onkologicznego powinna posiadać wiedzę z zakresu objawów niepożądanych, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
dotyczących planowania i realizacji procesu pielęgnowania,
co pozwoli jej:
dostosować sposoby pielęgnowania do indywidualnych oczekiwań pacjenta
uwzględnić w działaniach edukacyjnych możliwości
percepcyjne każdego chorego
świadczyć usługi medyczne w zakresie deficytu samoopieki pacjenta
zaplanować opiekę dla konkretnego chorego, dającą
mu poczucie ważności jego osoby, co w bardzo korzystny sposób może wpłynąć na jego stan psychiczny
i fizyczny
Mówiliśmy dużo o problemach pielęgnacyjnych naszych pacjentów, ale nie brakowało informacji o naszych
problemach, z którymi pielęgniarki onkologiczne muszą
zmagać się w codziennej praktyce zawodowej. Miałam
przyjemność podzielić się wiedzą i doświadczeniem z koleżankami, które zechciały uczestniczyć w naszym spotkaniu.
Czy łatwo polskiej pielęgniarce funkcjonować i realizować
swoje ambicje zawodowe w obecnym systemie ochrony
zdrowia? Z jakimi problemami spotyka się w placówkach
ochrony zdrowia, jak sobie z nimi radzi?
Na te i wiele innych pytań starałam się odpowiedzieć
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w trakcie swojego wykładu pt.: ,,Wybrane problemy zawodowe pielęgniarek onkologicznych”. Większość uczestników konferencji zgodziła się ze mną, że pielęgniarkom polskim bardzo trudno jest realizować świadczenia, zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną. Stale podnosimy kwalifikacje
zawodowe, jesteśmy autentycznymi członkami różnych zespołów interdyscyplinarnych, uczestniczymy w procesach
akredytacyjnych, stale zabiegamy o jakość naszych usług,
dbamy o wizerunek naszych miejsc pracy. Mimo tego czujemy, że nadal jesteśmy niedocenioną personą społeczną.
Brakuje nam satysfakcji zawodowej i ekonomicznej za trud
włożony w opiekę nad naszymi pacjentami. Pozostaje nam
życzyć sobie siły, cierpliwości i wierzyć w to, że w naszej polskiej rzeczywistości większość pielęgniarek będzie dumna
z wykonywanego zawodu. Pozostaje nam jeszcze wiele do
zrobienia, ale najważniejsze i najtrudniejsze, to wzajemne
okazywanie sobie szacunku i wspieranie się na naszych stanowiskach pracy. Jest to bardzo proste a zarazem tak trudne
dla polskiej pielęgniarki.
Bardzo ciekawy wykład nt.: ,,Żywienia pacjentów
onkologicznych” przedstawiła Małgorzata Stanior – specjalista dietetyki klinicznej. Jestem przekonana, że leczenie
dietetyczne jest nie mniej ważne niż farmakologiczne. Tak
wiele naszych pacjentów z chorobą onkologiczną dociera
do naszych placówek w stanie niedożywienia. Najczęściej
niedożywienie rozpoczyna się w warunkach domowych,
często nierozpoznane i nieleczone. Nasilając się w szpitalu,
wydłuża czas hospitalizacji, koszty leczenia, zwiększa częstość powikłań oraz pogarsza rokowanie po wyjściu pacjenta ze szpitala.
Na zakończenie było nam bardzo miło wysłuchać wykładu naszej psycholog Marty Dudzińskiej z Centrum Medycznego,,Małgorzata” nt.: ,,Wsparcia psychologicznego
pacjenta w chorobie nowotworowej”. Celem wspólnych
działań zespołu terapeutycznego jest dążenie do odzyskania sprawności fizycznej, ale i równowagi psychicznej. W wyniku tych działań chory może odzyskać dobrą jakość życia,
mimo zachorowania. Wykładowczyni zachęcała do odwagi
i unikania lęku. Odwaga staje się postawą terapeutyczną,
która polega na wytworzeniu autentycznej więzi z pacjentem, w której chory zyskuje przekonanie, że w tej walce
z chorobą nie będzie sam. Udzieliła nam bardzo wiele wskazówek psychologicznych, które będą pomocne w opiece
nad chorym onkologicznie. Każdy pacjent przechodzi przez
chorobę na swój sposób, nie można jednoznacznie określić, które metody są lepsze, a które gorsze. Przypomniała
wszystkim uczestnikom konferencji: że,,nie możemy zmienić innych, tylko nasz stosunek do innych”.
Na zakończenie zaprosiliśmy wszystkich, najbardziej
wytrwałych uczestników konferencji, na muzyczną niespodziankę: akustyczny duet The Missing Part, który tworzy
Natalia Kwiatkowska i Robert Kapkowski. Zachęcili nas do
wysłuchania pięknych nastrojowych utworów opowiadających różne historie za pomocą dźwięków i słów. Potrafili wzruszyć słuchaczy ale i rozbawić. Muzyka stała się dopełnieniem tak mile zakończonego spotkania wszystkich
uczestników konferencji.

Renata Sówka
Centrum Medyczne,, Małgorzata” Sp. z o.o.,
Dyrektor Oddziału w Częstochowie i Opieki Pielęgniarskiej

I Jurajskie
spotkanie onkologiczne
Siódmego
listopada
bieżącego roku w zespole poklasztornym parafii
Świętego Zygmunta w Częstochowie odbyło się I Jurajskie Spotkanie Onkologiczne. Konferencja odbyła
się po honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, który
osobiście otworzył obrady.
Organizatorami spotkania był Oddział Onkologii
Klinicznej CM Małgorzata w Częstochowie i Oddział Chirurgii Onkologicznej WSzS w Częstochowie.
Tematem tegoroczne konferencji był „Rak żołądka –
problemy w diagnostyce i leczeniu”.
W konferencji wzięli udział lekarze interniści, medycyny paliatywnej, onkolodzy, chirurdzy, a także pielęgniarki.
W ciągu poszczególnych sesji naukowych poruszono zasadnicze zagadnienia istotne w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u chorych na raka żołądka.
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy,
zwłaszcza wykład Pani profesor Teresy Starzyńskiej z PUM
w Szczecinie, która przedstawiła wszechstronne możliwości endoskopii przewodu pokarmowego oraz wykład Pana
profesora Stanisława Kłęka z Oddziału Chirurgii w Katowicach na temat postępowania żywieniowego u chorych
na raka żołądka. Za udział w konferencji przysługiwało
6 punktów edukacyjnych.
Spotkanie zakończyło się bardzo ciekawym recitalem
duetu muzycznego „The Missing Part”.
Inicjatorzy i organizatorzy I Jurajskiego Spotkania Onkologicznego – dr Barbara Huras z Oddziału Onkologii
Klinicznej CM Małgorzata i dr Grzegorz Celban z Oddziału
Chirugii Onkologicznej- chcą kontynuować ideę interdyscyplinarnych konferencji onkologicznych w naszym mieście. Dzięki taki spotkaniom lekarze i pielęgniarki mogą
poszerzać swoją wiedzę i wymieniać się doświadczeniami,
co przekłada się na wyższą jakość opieki nad chorym na
nowotwory złośliwe. Pozytywne komentarze uczestników
są tego potwierdzeniem i są motywacją dla organizatorów
do przygotowywania kolejnego spotkania w 2015 r. Jest
ono już zaplanowana na dnia 06. listopada, a tematem będzie „Rak Piersi”.

Dr n. med. Barbara Huras
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej
Centrum Medyczne,, Małgorzata” w Częstochowie
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Bólw chorobienowotworowej:
ból podstawowy czy bóle przebijające–
– jak je rozpoznawać?
Ból jest jednym z najbardziej
dokuczliwych
objawów choroby nowotworowej. W Polsce żyje
ok. 200 000 osób wymagających leczenia z powodu bólów nowotworowych. Niestety ponad
90 000 chorych umiera na
nowotwór doświadczając bólu. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Na pewno jednym z najważniejszych
powodów nieskutecznej terapii jest brak otwartej
komunikacji ze strony pacjentów opisującej wszystkie doznania i sytuacje, w których pojawia się ból.
Może to skutkować niewłaściwą analizą i rozpoznaniem występujących rodzajów bólu ze strony lekarzy
co w konsekwencji prowadzi do wyboru niewystarczających terapii.
Nie od dziś wiadomo, że ból nowotworowy jest
niejednorodny i składa się z wielu składowych. Najczęstszym rodzajem bólu jest tak zwany ból podstawowy. Charakteryzuje się on powolnym narastaniem,
długim czasem występowania i lokalizacją w pobliżu
zmian nowotworowych. Niestety, nawet przy dobrze
opanowanym bólu podstawowym, często pojawiają
się tzw. bóle przebijające, które w znaczny sposób
obniżają jakość życia pacjenta. Ze względu na różny schemat postępowania terapeutycznego, umiejętność zróżnicowania bólu podstawowego od bólu
przebijającego ma zasadnicze znaczenie w skutecznej terapii.
„Ból przebijający, to krótkotrwały, bardzo silny ból
napadowy, zazwyczaj przemijający po ok. 30 minutach, jednak niezwykle silny i przebijający się
ponad ból podstawowy. Warto jest poświęcić więcej czasu na dobrą i szczegółową diagnozę różnych rodzajów bólu, bo dzięki temu zwiększamy
szanse na dobór skutecznej terapii.” – mówi lekarz,
specjalista opieki paliatywnej Artur Wojtachnio.
Poniżej przedstawiam fragment wywiadu z pacjentem hospicjum, Panem Julianem B., na temat doświadczania bólu w chorobie nowotworowej.
- Panie Julianie, kiedy trafił Pan pod opiekę naszego hospicjum, uskarżał się Pan na pojawiający się nagle, przeraźliwie dokuczliwy ból.
8

- Po wypisaniu mnie ze szpitala, dostałem leki
przeciwbólowe, które generalnie były skuteczne,
i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że nie
radziły one sobie z bólem, który dopadał mnie
nagle i nie dawał żyć. Nic wówczas nie mogłem
robić. Nie mogłem wykonać żadnego ruchu. Byłem jak sparaliżowany. Bolały mnie przeraźliwie
ręce i nogi, chyba nawet nie mogę powiedzieć, czy
było coś, co mnie nie bolało. Jak to możliwe, żeby
w XXI wieku człowiek musiał doświadczać takiego
bólu.
- Proszę bardziej szczegółowo opisać ból, o którym pan wspominał?
- Wolałbym dziś nie wspominać chwil, kiedy cierpiałem z powodu bólu przebijającego. Ja osobiście
nazwałbym go raczej powalający albo paraliżujący
bo tak właśnie wtedy się czułem. Narastał szybko
– to były minuty, jakby lawina kamieni spadała na
mnie z wysokości. Wszechogarniający bardzo silny
ból paraliżował mnie wywołując ogromny strach –
to dlatego nazwałem ten ból powalającym. Człowiek nie jest w stanie wtedy nic zrobić, Ale to co
pozwoliło mi przetrwać to fakt, że po 20 – 30 minutach ból mnie puszczał. Jeszcze chwilę czekałem
czy nie powróci i mogłem znowu czekać na jego
powrót zbierając siły na kolejne zmagania.
- Czyli z tego co Pan mówi, nie był to ból ciągły,
lecz nagły, krótkotrwały, niezwykle intensywny
– przebijający?
- To słowo pasuje. Osobiście nazwałbym go powalającym
- Czy ta sytuacja uległa zmianie?
- Po wizycie Pana doktora i bardzo długiej rozmowie o moim bólu przepisano mi dodatkowy lek
specjalnie na ból przebijający. Dolegliwości znacznie się zmniejszyły. W końcu mogłem, oczywiście
w miarę możliwości, normalnie funkcjonować. To
co dla mnie bardzo ważne to to, że moje życie nie
skupia się na wyczekiwaniu za ból przebijający aby
go przetrwać. Teraz nauczyłem się przewidywać
jego wystąpienie i mam swój „psikacz”, dzięki któremu pozbyłem się strachu. Wiadomo, że choroba
zrobiła swoje i życie nie jest już takie samo jak kiedyś, ale pozbycie się bólu i strachu przed nim, to
dobra rzecz na którą czekają pewnie w Polsce jeszcze tysiące pacjentów. Dobrze jest mieć szczęście
i trafić na dobrego lekarza znającego się na róż- 13
nych rodzajach bólu i nie mającego obaw przed
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SPEKTAKL
W dniu 23 listopada w Auli Akademii im. Jana DługoszA
odbył się spektakl pt.: „Rako-Twórczość zmysłów”

Rako-Twórczość Zmysłów czyli spektakl jako sposób rehabilitacji i promocji zdrowia nie tylko onkologicznej po raz kolejny został zaprezentowany szerszej
publiczności, tym razem w Auli AJD w dniu 23 listopada 2014 w Częstochowie. Sztuka ta w wykonaniu
szczególnym, bo pacjentów – podopiecznych Częstochowskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej dla
Dzieci i Dorosłych DAR SERCA – HOSPICJUM z siedzibą przy ul. Kopernika 34 po raz kolejny wzruszyła
wszystkich obecnych.
Już od ponad 3 lat Stowarzyszenie DAR SERCA HOSPICJUM realizuje program dla pacjentów z chorobą nowotworową, ukierunkowany na szeroko pojęty
proces rehabilitacji onkologicznej „NADZIEJA”.
Słowo NADZIEJA mówi samo za siebie, a jednym
z elementów tego programu jest właśnie Akademia
Twórczości Rako-WALECZN!, założona i koordynowana przez panie psycholog Marzenę Bulę-Podhorską
i Annę Machnik - Czerwik. To właśnie w ramach Akademii dzięki niezłomnej aktywności naszych chorych
i wolontariuszy, szczególnie pani Annie Ogłazie, przy
nieocenionym wsparciu Częstochowskich artystów,
powstała sztuka – „Rako-Twórczość Zmysłów”.
Przedstawienie jest o tyle nietypowe, bo zaska-

kujące swoją formą i scenariuszem, który na pisało
samo życie. Na scenie pojawią się w roli aktorów sami
pacjenci, a opowiedziane przez nich historie to ich
autentyczne przeżycia w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Przedstawienie to jest nie tylko niezwykłą formą terapii, ale przede wszystkim przesłaniem
jako możliwość realizacji siebie, swoich pasji i marzeń
w twórczości – w tym szczególnym przypadku: Rako-Twórczości.
Serdeczne gratulacje należą się nie tylko pacjentom Stowarzyszenia DAR SERCA - HOSPICJUM, ale
również naszym Częstochowskim artystom,w tym
pani Sylwii Oksiucie i pani Henryce Czyż które podjęły się trudu ciężkiej, wolontaryjnej pracy reżysera,
a efekt zaskoczył wszystkich widzów, szczególnym
przekazem i ogromnym ładunkiem osobistych emocji
i autentycznych przeżyć.
Wszystko to nasuwa konieczność jak najszybszego
wznowienia spektaklu z racji szczególnego przesłania,
kierowanego zarówno dla pacjentów jak i ich najbliższych, by życie i zmaganie się z chorobą nowotworową stało się dla nich łatwiejsze.
lek. med. Dorota Wojtachnio
NZOZ HOSPICJUM w Częstochowie

zlecaniem nowoczesnych, skutecznych leków, aby
pacjent mógł normalnie funkcjonować.
- Co oznacza dla Pana „normalnie funkcjonować”?
- Mogę normalnie spać i jeść, nie obawiam się wychodzić samodzielnie z domu – wie Pani co to znaczy być przykutym do jednego miejsca, to znacznie
gorsze niż więzienie. Mogę spotykać się z przyjaciółmi i normalnie rozmawiać skupiając się na tym
co dookoła a nie tylko na bólu, W mojej sytuacji
normalnie funkcjonować to być i czuć się wolnym
człowiekiem – wolnym od bólu. Teraz wiem, że to
właśnie ból zatruwał mi życie. Te nagłe napady
bólu, paraliżujące całe ciało, utrudniały mi normalne funkcjonowanie. Wszystko mnie wówczas
drażniło – denerwowało. Wie Pani jak to jest… jak
boli… żyć się odechciewa. Te leki, które dodatkowo
dobieram na ból spowodowały, że nie jest on już
taki dokuczliwy.

„Dużo zależy od dobrej diagnozy. Zupełnie inaczej walczymy z bólem podstawowym, o znacznie
słabszym natężeniu, a w zupełnie inny sposób
z bólem przebijającym, atakującym nagle i niezwykle silnie Z każdym bólem trzeba walczyć, bo
od tego zależy jakość życia naszych pacjentów.
Dołóżmy Wszyscy wszelkich starań aby ta jakość
była najwyższa. W naszej opiece jest to cel nadrzędny.” – podkreśla doktor Artur Wojtachnio.
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Rozmowę z Pacjentem, Częstochowskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych
DAR SERCA, przy ul. Kopernika 34 w Częstochowie,
Panem Julianem B
przeprowadziła psycholog dr Anna Machnik-Czerwik.
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Rakotwórczość

”

My w ciemności z zapalonymi światełkami symbolizującymi nadzieję i światło życia.
Kłaniamy się publiczności. Długie owacje. Wycofujemy się za kulisy, ale oklaski nie milkną.
Wracamy, kłaniamy się nisko i obserwujemy publiczność – zapłakane oczy,
w rękach chusteczki ocierające łzy i brawa.
A nas radość rozpiera.
Uff! – udało się wzruszyć widownię.
Zygfryda Coner

Na scenie gasną
światła. My w ciemności z zapalonymi światełkami symbolizującymi nadzieję i światło
życia. Kłaniamy się publiczności. Długie owacje. Wycofujemy się za
kulisy, ale oklaski nie
milkną. Wracamy, kłaniamy się nisko i obserwujemy publiczność
– zapłakane oczy, w rękach chusteczki ocierające łzy i brawa. A nas radość
rozpiera. Uff! – udało się wzruszyć widownię.
To był nasz drugi występ. Pierwszy w Noc Kulturalną 30.06.2014 r. w Sali Konduktorowni. Dziś
spektakl odbył się przy pełnej Sali w auli Akademii
im. Jana Długosza w naszym mieście przy ul. Armii
Krajowej 13/15. I widzowie i My poczuliśmy się jak
w Sali teatralnej. My – pseudoaktorzy próbowaliśmy
się sprawdzić i wcielić w role prawdziwych aktorów.
Po pięciomiesięcznej przerwie, zrobiliśmy dwie próby. Nasza grupa teatralna liczy 10 osób i została
stworzona z uczestników „Rakowalecznych”, przy
Hospicjum DAR SERCA, na ul. Kopernika 34 w Częstochowie. Rakowaleczni to ci, którzy wygrali walkę
z rakiem i teraz spotykają się tworząc bardzo aktywną społeczność, dając innym przykład, że nie
można poddać się chorobie. To niezwykle twórcza grupa, rozwijająca się artystycznie: malarstwo,
decoupage – czyli sztuka zdobienia przedmiotów
a ostatnio również grupa teatralna. Pieczę nad naszym teatrem objęła aktorka częstochowskiego teatru Sylwia Oksiuta. Pani Sylwia gra w teatrze, w serialach, pracuje społecznie z dziećmi i postanowiła
również współpracować z nami. To Ona wyreżyserowała sztukę „Rakotwórczość” na podstawie naszych
osobistych przeżyć. Nie ma gotowego scenariusza.
Podczas prób spektakl powstawał na żywo. Nie
było to łatwe. Dla niektórych, wspomnienia choroby
i procesu leczenia były zbyt żywe – zbyt bolesne.
Pierwsza część to humorystyczne wspomnienia, które naprawdę nam się przydarzyły. Pierwsza
14

odsłona podana jest w lżejszej wersji. Część druga
– prezentuje nasze trudniejsze wspomnienia – trudniejsze dla nas, ale i dla publiczności.
Sztuka ma określone przesłanie: nie bójcie się
raka, róbcie badania profilaktyczne. Raka można
zwyciężyć, z rakiem można wygrać, czego my jesteśmy przykładem. Grając ten spektakl, wychodząc z naszymi przeżyciami do widza, odkryliśmy

Zima
Jeden, drugi, trzeci
Płatek śniegu z nieba leci,
Potem piąty i dziesiąty,
A za nimi już tysiące.
Wnet wokoło będzie biało.
Co się wtedy będzie działo!
Będą sanki w ruchu,
Będzie radość dla maluchów.
Będzie konkurs bałwankowy
Znosem marchewkowym.
W śnieżki się zmieni biały puch,
Będą rzucać się dzieci: buch, buch, buch.

się, obnażyliśmy swoje sekretne wnętrze. Niektóre
z nas, miały zahamowania, bały się, jak odbierze publiczność ich bardzo osobiste odczucia. Na próbach
zdarzały się wątpliwości – jak opanujemy tremę,
czy damy radę, czy potknięć w tekście nie będzie,
ale Pani reżyser czuwała nad całością. Pomagała jej
wolontariuszka Henia, która przychodziła na próby i równie ciężko z nami pracowała, z racji swojego specjalistycznego przygotowania. Sztukę po raz
drugi wystawiłyśmy 23.11.2014 r. Gotowi, z bijącymi sercami czekamy za kulisami. Na początek Pani
doktor Dorota Wojtachnio wita przybyłych gości, po
niej Pani reżyser – Sylwia Oksiuta zapowiada nasz
występ. Przed nami wyczekująca widownia i powoli rozkręcająca się akcja, która do końca trzyma
w napięciu… schodzimy ze sceny z poczuciem satysfakcji. Po spektaklu widzowie zostali zaproszeni
do obejrzenia naszych prac, gdyż sztuce towarzyszyła wystawa malarska. Koleżanki, które mają już
pokaźny dorobek twórczy, wystawiły swoje obrazy.
Na wystawie obecna była również Pani Danuta Żak –
malarka, która uczy nas i szlifuje nasze talenty. Wystawa wzbudziła zainteresowanie, a nawet uznanie.
To był wieczór pełen emocji, wzruszeń, jak również
satysfakcji.
Zygfryda Coner

Przyszła nasza polska zima,
Gdzie śnieg duży i mróz srogi trzyma.
Radujcie się dzieci,
Gdy śnieg z nieba leci.
Marzec 2007
Z. Coner

Poznajcie proszę naszych aktorów:
Barbara Siwek, Anna Ogłaza, Ewa Jasiutowicz,
Ewa Walczak, Angelika Kaflowska-Guzek,
Maria Urzędowska, Zofia Lis, Zygfryda Coner,
Jolanta Jakubik oraz Maciej Brzeski.
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19 października w Olsztynie odbył
się kolejny HUBERTUS 2014 – kolejna odsłona charytatywna pogoni za
lisem została zorganizowana przez
Członków Częstochowskiego klubu
Rotary Club Częstochowa. Tegoroczna, plenerowa impreza charytatywna była nadzwyczaj udana, tym
bardziej jesteśmy wdzięczni za możliwość promowania w niesłychanie ciepłej, rotariańskiej atmosferze idei opieki paliatywnej
przez nasze Częstochowskie Hospicjum DAR SERCA.Dziękujemy
w imieniu naszych podopiecznych.

23 listopada w auli Akademii im. Jana Długosza Pacjenci naszego Hospicjum DAR
SERCA odegrali po raz drugi sztukę “Rakotwórczość“, wyreżyserowaną przez Panią
Sylwię Oksiutę. Przedstawienie jest o tyle nietypowe, bo zaskakujące
swoją formą i scenariuszem, który napisało samo życie. Na scenie pojawią się w roli aktorów sami pacjenci, a opowiedziane przez nich historie
to ich autentyczne przeżycia w zmaganiu się z chorobą nowotworową.
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05 grudnia przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Matki odbyła się
kolejna już Św. Msza Dziękczynna za
naszych podopiecznych, ich rodziny, a także naszych wolontariuszy.
Msza Św. Koncelebrowana przez Wojciecha Deca, którego
homilia była światłem dla duszy wszystkich zgromadzonych,
nad stroną organizacyjną, jak co roku czuwała nasza nieoceniona pani mgr rehabilitacji Dorota Krysińska. Wydarzenie
o tyle niezwykłe, bo skupiające na Jasnej Górze tak wiele osób
zarówno naszych pacjentów, ich rodziny i bliskich, naszych pracowników, jak również współpracujących z nami wolontariuszy. To
poczucie jedności w modlitwie wydaje się dodawać siły i odwagi
szczególnie tym dla których choroba nowotworowa stała się dniem
codziennym, jak również nam pracownikom i wolontariuszom.

20 września w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyło
się V Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej pod hasłem „KOBIETY – POZA
STEREOTYPEM, którego nasze Hospicjum DAR SERCA było współorganizatorem, dzięki czynnemu
udziałowi naszej pani vice-prezes Marzenie Buli-Podhorskiej przy
wsparciu pani Anny Ogłazy wraz z zespołem naszych wolontariuszy Forum przygotowały m.in. Halina Rozpondek - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Izabela Leszczyna - wiceminister finansów, Poseł
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a HONOROWY PATRONAT objęła
MAŁŻONKA PREZYDENTA RP PANI ANNA KOMOROWSKA.

12 grudnia o godz. 17.00 w Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II przy
ul. Jagiellońskiej 67/71 odbyła się Gala
Wolontariatu Częstochowskiego, której towarzyszył konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu”. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla Wolontariuszy Roku 2014 w pięciu kategoriach. Galę uświetni występ
zespołu AmperA. Patronat nad Galą Wolontariatu objął pan
Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy.
Wydarzenie niezwykłe, bo doceniające bezinteresowną pracę i zaangażowanie ludzi, których odruch serca kieruje ku pomoc innym.
Siłę wolontariatu docenia i nasze Hospicjum DAR SERCA, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie takiej placówki. Gorące podziękowania należą się pani mgr Grażynie Chatys, pielęgniarce i koordynatorce Wolontaruszy SERCA w naszym
Hospicjum. W tym roku, po raz pierwszy w kategorii Przyjaciela
Wolontariatu laureatem został nasz lekarz Dorota Wojtachnio,
a nasi wolontariusze otrzymali nominację w Kategorii Wolontariatu
Grupowego.

2014

11 grudnia w auli Akademii im. Jana
Długosza dla Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Pacjenci naszego Hospicjum
DAR SERCA odegrali po raz trzeci
sztukę “Rakotwórczość“,wyreżyserowaną przez Panią Sylwię
Oksiutę. Grupa teatralna Rakowaleczni, po raz kolejny wzruszyła
widownię do łez. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani
Joanny Górnej, za zaproszenie nas oraz gorące przyjęcie.

05 grudnia po raz kolejny Częstochowskie
Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla
dzieci i dorosłych DAR SERCA zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla Dzieci
osieroconych i Dzieci pacjentów będących pod opieką Hospicjum,
przy ul. Kopernika 34. Uroczystość uświetniła młodzież z Gimnazjum ze
Starczy oraz z Gimnazjum nr. 7 w Częstochowie. Zorganizowali zabawy,
gry, rebusy oraz część artystyczną o charakterze świątecznym. Nie zabrakło
również Mikołaja, który rozdał uczestnikom prezenty. Poczęstunek i paczki
świąteczne zawdzięczamy hojności sponsorów.

12 grudnia nasi podopieczni, będący w trudnej sytuacji materialnej,
jak również rodziny dzieci osieroconych z naszej HOSPICYJNEJ GRUPY
WSPARCIA “SERDUSZKA”, dzięki hojności Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zostali wsparci paczkami żywnościowymi.
Artykuły codziennej potrzeby i żywność uzyskane zostały z tegorocznej VI już bożonarodzeniowej zbiórki pod hasłem: „Tak, POMAGAM!” stacji CARITAS, która była przeprowadzona w supermarketach
i sieciach handlowych na terenie Częstochowy. Z naszej strony organizacja wydarzenia i współpraca z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej była możliwa dzięki zaangażowaniu pani mgr Ilony
Sitek, pielęgniarki i terapeuty zajęciowego opiekującej się naszymi
podopiecznymi z Grup Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych.
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Znani i lubiani o nas
Spotkania do zapamiętania....

Moje
spotkanie
z podopiecznymi Daru
Serca... przyszło właśnie z potrzeby serca...
i z tymże na dłoni do
mnie wyszło - grono
doświadczonych przez
życie a mimo to optymistycznie nastawionych do siebie i świata
ludzi. Moje odkrycie
roku: Koperniki wbrew
prawom
medycyny
i fizyki;-) Krążą wokół
słońca a nie raka!:-)
Zapukałam do nieznanych mi, ale gościnnych drzwi (co oczywistością ani regułą nie jest) i przyjęto mnie z otwartymi
ramionami, które nie jedno już przecież niosły...
Przybyłam na pierwszy rzut oka nie z pomocą,
tylko kolejnym wyzwaniem. Szalonym pomysłem
spektaklu opartego na osobistych przeżyciach,
doświadczeniach hospicyjnych bohaterów. Mimo
to ochoczo i licznie moi drodzy współtowarzysze rzucili się ze mną w wir pracy nad trudnymi
wspomnieniami, emocjami i co najbardziej godne
podziwu: chęcią i odwagą podzielenia się tym
wszystkim z drugim człowiekiem. W perspektywie
spektaklu – hipotetycznie obcym, nie znającym
tematu... Bólu.
Nie mogę powiedzieć, że w bólach rodziła się
też nasza „rakoTwórczość”, bo nic tu nie było na
siłę ani w perspektywie, obietnicy jakiejkolwiek
nagrody. Najbardziej ujmująca była ta bezinteresowność, chęć bycia dla innych i z innymi... Radość z każdej chwili, bezcenna świadomość przewartościowania życia w kontekście choroby...
Paradoksalnie ich hospicjum to miejsce pogodne, pełne nadziei i wiary w lepsze jutro. Siła
afirmacji buduje współodczuwających a nie odbiera... wolę walki, uśmiech czy nawet dystans...
To tam decoupage’ują raka, grają mu na nosie, zamalowują jego ciemne strony, śpiewają nie
psalmy żałobne a ody do radości.., bo tam się czuje pochwałę życia, jego miłości. Przy ul. Kopernika
34 -spotkałam pasjonatów życia, zwycięzców.
Podopieczni (oprócz profesjonalnej opieki
z zakresu medycyny, psychologii itd.) dzięki arte-

terapii odkrywają swoje uśpione, zaniedbane nie
raz etc. talenty... gwoli przykładu: Zyzia to poetka z wydanymi po chorobie wierszami/tomikami,
Ewa -wokalistka z ogólnopolskimi nagrodami,
Ania to człowiek orkiestra, panie cudnie malują,
decoupage’ują, haftują... i życiem swym potwierdzają, że „pomimo” - dobrze się mają. Podróżują
oraz świetnie ze sobą czują.
Ich optymistyczny stosunek przenosi się na innych. To zaraźliwe! Ostrzegam;-)
Nigdy nie pozwolono mi odczuć, że nie mam
pojęcia za co się zabieram.., że ta motyka artystycznego zapędu, porywu serca to nie na mój
księżyc...
Dziękuję Wam za to..za wzruszenia... wygrane
osobiste bitwy ze słabościami, kulturę osobistą,
herbatki między zajęciami, ciepłe słowa, postawę
gotowości i każdorazowe zmierzanie się z chropowatą płaszczyzną rzeczywistości...
DZIĘKUJĘ za to w ogóle, ŻE JESTEŚCIE. Za niepodważalną JAKOŚĆ tej OBECNOŚCI. Za wyjątkowe spotkanie..., które myślę w każdym z nas zostanie..i w tych, którym siebie dajecie z każdym
wejściem na scenę. Widzicie, czujecie reakcję. To
na Was, Waszą prawdę – nie kreacje. Odbiór jest
wyjątkowy, bo Wy tacy jesteście!:-) I niech tak zostanie! Bez korekty! Amen.
Im więcej dajesz – tym więcej zyskujesz.
W górę serca!
Kochani Artyści – wszystkim razem i każdemu z osobna gratuluję i dziękuję za lekcję życia.
Wasza kura, którą przerosły jajka;-)
Z dobrą pamięcią, serdecznymi podziękowaniami, wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami – zdrowia oczywiście. Wasza doktorka od
„siedmiu boleści” i „opowieści dziwnych treści”;-)
Sylwia Oksiuta
aktorka, scenarzystka, arteterapeuta
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„WSPIERAJĄCE JA”- STUDENTKI W SŁUŻBIE OPIEKUNOM
Jesteśmy pięcioma studentkami trzeciego roku pracy
socjalnej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
a zarazem wolontariuszkami w hospicjum przy ulicy Kopernika 34 w Częstochowie.
Na studiach, w poprzednim semestrze, jednym z naszych przedmiotów było „Planowanie projektu socjalnego”, który postanowiłyśmy wdrożyć w życie. Naszym celem jest pomóc i „oderwać” od codzienności, opiekunów
osób chorych w naszym hospicjum. Jednak zanim przedstawię szczegóły projektu, warto przybliżyć teoretycznie
termin „projekt socjalny”.
Mówiąc ogólnie projekt socjalny to zespół zaplanowanych działań, które mają na celu poprawienie sytuacji
społecznej. Jest to działanie ograniczone w czasie i przestrzeni społecznej, przedsięwzięcie o charakterze pomocowym. Prościej, jest to plan pomocy dla pojedynczych
osób, dla danej grupy lub dla całej instytucji, którego celem jest pozytywna zmiana w obrębie problemu.
Projekt socjalny jest typowym narzędziem pracownika socjalnego, który zakłada cele, opisuje plan projektu
i jego szczegółowe działanie, ale również przedstawia
główne wizje działania.
Cały projekt składa się z trzech etapów: konceptualizacji-przygotowania, operacjonalizacji czyli realizacji,
a także ewaluacji-oceny.
Pozwolę sobie na podanie przykładów, zrealizowanych już projektów z różnych części naszego kraju.
CZAS NA KAWĘ
Projekt skierowany dla emerytów, rencistów i osób
starszych, polegający na możliwości spotykania się w wybranych kawiarniach na kawę czy herbatę za 1 zł. Organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu, w celu integracji, umożliwienia kontaktów
z rówieśnikami oraz miłe zagospodarowanie i spędzenie
czasu wolnego.
ZDOBĄDŹ DOTACJĘ-ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ
Realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeznaczony dla osób z województwa małopolskiego, którzy dotknięci zostali skutkami
powodzi w 2010 rok. Projekt zawierał różnorodne formy
wsparcia jak np. szkolenia, doradztwo indywidualne, grupowe oraz pozyskiwanie środków kapitałowych.
JESIENNA SZKOŁA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
Projekt zakładał realizację dwudniowego cyklu szkoleniowego dla spokrewnionych rodzin zastępczych będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Sączy. Szkolenie objęło 15 opiekunów oraz
25 dzieci. Jego celem była integracja rodzin, budowanie
poczucia wsparcia społecznego oraz podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców. Po zajęciach były zaplanowane różnorodne atrakcje, budujące
atmosferę współpracy.
W naszym projekcie postawiłyśmy na pomoc tym,
którzy sprawują opiekę nad pacjentami najbardziej potrzebującymi pomocy.
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Dla osób, które na co dzień towarzyszą przewlekle
chorym, najważniejsze jest dobro tych, których kochają.
Bliscy chorego chcą spełniać życzenia i nieustannie być
przy chorym. Często trudno jest połączyć obowiązki domowe z całodobową opieką. Wyzwala to stres i ogólne
pogorszenie stanu psychicznego opiekunów. Przygnębienie, lęk przed stratą, zniecierpliwienie czy rozdrażnienie, to
tylko niektóre emocje pojawiające się u opiekunów. Główną potrzebą opiekunów w takich sytuacjach jest możliwość psychicznego oparcia w kimś bliskim, wygadania się,
które zmniejsza osamotnienie w nieszczęściu. Opiekunowie bowiem stykają się na co dzień z różnymi problemami, co prowadzi do przemęczenia i popadania w rutynę.
W związku z opieką nad bliskimi, mają niewiele wolnego
czasu oraz często czują się niezrozumiani przez otoczenie,
co powoduje wycofanie się z kontaktów społecznych oraz
tłumienie w sobie emocji.
W związku z powyższym, celem naszego projektu, jest odciążenie opiekunów pacjenta i chociaż w niewielkim stopniu oderwanie ich od codziennych problemów i obowiązków. Nasze działania, mają prowadzić do
zmniejszenia poczucia zmęczenia oraz wnieść powiew
świeżości w ich codzienność. Dzięki integracji z osobami
o podobnych problemach, będą mogli dać upust swoim
emocjom.
W ramach projektu, postanowiłyśmy zorganizować
wyjścia „kulturalne” na terenie Częstochowy, z opiekunami chorych, należącymi do naszego Hospicjum. Liczba
opiekunów biorących udział w przedsięwzięciu to około
10 osób, z którymi odwiedzimy parę przyjemnych miejsc,
dzięki czemu uczestnicy przypomną sobie, jak ważne jest
własne samopoczucie i dbanie o swój spokój emocjonalny.
Projekt otworzy spektakl „RakoTWÓRCZOŚĆ zmysłów” organizowany przez Częstochowskie Stowarzyszenie
Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych „Dar Serca”. Reżyserem przedstawienia jest aktorka, Pani Sylwia Oksiuta.
Następnie planowane jest spotkanie beneficjentów
w Poradni przy ulicy Kopernika 34, na którym poznamy
się bliżej i miło spędzimy czas.
Wyjście do kina to trzeci krok naszego projektu. Dobór filmu i daty jest zależny od czasu jakim dysponują
opiekunowie.
W dalszym zamyśle scenariusza przewidujemy spotkania towarzyskie, a w ostatnim z nich grupa będzie mogła ocenić projekt. Czas zakończenia naszej pracy przewidujemy na połowę grudnia.
Mamy nadzieje, że „WSPIERAJĄCE JA” pokaże opiekunom, że ich zdrowie i samopoczucie jest równie ważne
jak zdrowie i samopoczucie ich bliskich. Dzięki temu będą
mogli przekazać więcej pozytywnej energii choremu. Czytając ten artykuł jesteśmy w fazie realizacji bądź już po
odbyciu projektu, dlatego prosimy o wytrwałość, gdyż
w kolejnym numerze kwartalnika hospicyjnego, ukaże się
podsumowanie naszej pracy, opis jak przebiegł projekt
i jaka jest ocena beneficjentów.
Anna Kluźniak.
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