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NZOZ SPL A.Wojtachnio SJ
Poradnia Medycyny Paliatywnej

Hospicjum Domowe

ul. Kopernika 34

42-200 Częstochowa

rozpoczynamy pracę tam, gdzie inni mówią:

„już nie ma nic do zrobienia”

rejestracja w siedzibie placówki od pon-pt w godz.: 8-16 ze skierowaniem

tel.: 34-3610291, kom.: 605 883839

� opieka paliatywno-hospicyjna dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową

� wyspecjalizowana kadra medyczna, w tym lekarze, pielęgniarki, fizykoterapeuci, psycholodzy

� świadczenia w domu chorego dostępne 24 h

� wypożyczenie sprzętu medycznego do opieki domowej

� wolontariusze niemedyczni

� opieka we współpracy z rodziną lub bliskimi chorego

� wsparcie w okresie osierocenia

� w ramach kontraktu z NFZ

wspierają nas:

WODOCIĄGI

CZĘSTOCHOWSKIE

Caritas Stowarzyszenie Częstochow-
skie Amazonki

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego S.A.

Rotary Club Częstochowa



OD REDAKCJI

 W ostatnim czasie dzia-
ło się u Nas sporo Nasz Drogi 
Czytelniku. W dzisiejszym nu-
merze dużo o akcjach, które 
podejmowaliśmy w ostatnim 
kwartale, trochę o zdrowym 
żywieniu, o bólu i o tym, jak 
dbać o swoje zdrowie, które 

przecież jest dla Nas wszystkich najważniejsze.
Tymczasem przyszła Jesień… magiczna pora roku, kie-
dy mieszkanka robią się jakby bardziej przytulne, dy-
wan pod stopami jakby bardziej mięciutki a ręka sama 
sięga po ukochaną książkę. To czas dla Nas samych, 
dla rodzin naszych…przed Nami coraz dłuższe wieczo-
ry przy gorącej herbacie i kolorowych ciasteczkach.
 A ja tymczasem namawiam Was bardzo gorą-
co do wyjścia z domu, jeśli tylko możecie i do spacerów 
po parku, bo jesień szykuje nam się kolorowa i ciepła. 
Kto z Was zbierał już kasztany tego roku?...a liście klo-
nowe do zasuszenia w ciężkiej encyklopedii?...hm…jeśli 
nie, to czas najwyższy Kochani. 
 „Jesień przyszła i nie ma na to rady” jak mówi 
tekst Andrzeja Waligórskiego…więc kochajmy ją za to, 
że jest z Nami.

„Raz staruszek, spacerując w lesie, 
Ujrzał listek przywiędły i blady 
I pomyślał: – Znowu idzie jesień, 
Jesień idzie, nie ma na to rady!”

Całusy…Wasz Redaktor ;-)))
Anna Machnik-Czerwik

W numERzE

ROtARy Club CzęStOChOWA
dlA hOSPICJuM dAR SERCA ................................4

I KOnfEREnCJA nAuKOWA
StOWARzySzEnIA hOSPICJuM
„dAR SERCA” ..................................................................6

Czy RAK MuSI bOlEć? .............................................8

znAnI I lubIAnI O nAS .........................................13 
Rozmowa z Izabelą leszczyną.

ROlA ŻyWIEnIA MEdyCznEGO
W ChORObIE nOWOtWOROWEJ .....................15

MOtOCyKlIśCI dzIECIOM ....................................16

z REhAbIlItACJą nA ty .........................................17

EWAluACJA PROJEKtu
„WSPIERAJąCE JA” .....................................................18

3

WyDAWCA

Stowarzyszenie Hospicjum „Dar Serca”
ul. Kopernika 34, 42-217 Częstochowa, 
tel. 34 3610291, 
e-mail: darsercaczwa@wp.pl
http://www.darserca-czestochowa.pl
KRS: 0000137415

REDAKCJA

Zespół redakcyjny: Anna Machnik-Czerwik, 
Dorota Wojtachnio
Oprac. graficzne i skład: Tomasz Smolarek
Oprawa fotograficzna: Przemysław Korczak 

- impressia.pl, Paweł Klimek.
Druk: Drukarnia Częstochowskie Zakłady 
Graficzne Sp. z o.o.  www.czg.pl

Prenumerata - bezPłatna
Redakcja nie odsyła niezamówionych materia-
łów i jednocześnie zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian redakcyjnych w nadesła-
nych tekstach, w tym do ich skracania. Prawo 
do używania, kopiowania i rozpowszechniania 
materiałów wraz z elementami graficznymi 
możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody 
redakcji i jest obwarowane zastrzeżeniami wy-
nikającymi z przepisów prawa autorskiego.

NZOZ SPL A.Wojtachnio SJ
Poradnia Medycyny Paliatywnej

Hospicjum Domowe

ul. Kopernika 34

42-200 Częstochowa

rozpoczynamy pracę tam, gdzie inni mówią:

„już nie ma nic do zrobienia”

rejestracja w siedzibie placówki od pon-pt w godz.: 8-16 ze skierowaniem

tel.: 34-3610291, kom.: 605 883839

� opieka paliatywno-hospicyjna dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową

� wyspecjalizowana kadra medyczna, w tym lekarze, pielęgniarki, fizykoterapeuci, psycholodzy

� świadczenia w domu chorego dostępne 24 h

� wypożyczenie sprzętu medycznego do opieki domowej

� wolontariusze niemedyczni

� opieka we współpracy z rodziną lub bliskimi chorego

� wsparcie w okresie osierocenia

� w ramach kontraktu z NFZ



4

 niezwykłą rzeczą w czasach 
dzisiejszych jest empatia. Rzadko 
kiedy człowiek ma czas zatrzymać 
się, zobaczyć coś, co z pozoru jest 
niewidoczne, ciche i słabe, tak jak 
człowiek cierpiący, okaleczony czy 

osamotniony. tym bardziej godna podziwu i posza-
nowania jest postawa ludzi, dla których ważny jest 
drugi człowiek, ludzi którzy bezinteresownie, a cza-
sem wręcz z dużym zaangażowaniem własnego czasu 
i energii spieszą z pomocą. Pomoc ta jest szczególnie 
ważna, bo kierowana dla pacjentów hospicjum – cho-
rych  najczęściej z licznymi dolegliwościami wynikają-
cymi z zaawansowanego procesu nowotworowego, 
niekiedy u kresu życia, również często pozbawionych 
wsparcia socjalnego.
 Pisząc te słowa, wyrażam opinię wszystkich 
pracowników naszego zespołu, Stowarzyszenia 
Hospicjum DAR SERCA składając bardzo gorące 
podziękowania za pomoc członkom Rotary Club 
Częstochowa, którzy potrafili dostrzec potrzeby 
i  problemy naszych pacjentów, chorych u których 
współczesna medycyna jest bezsilna.
 to właśnie z inicjatywy Rotary Club Często-
chowa w dniu 10 kwietnia bieżące roku w teatrze im. 

Adama Mickiewicza miała miejsce wspaniała akcja 
charytatywna połączona z przedpremierowym spek-
taklem sztuki  „trener życia” autorstwa  nicka Reed 
w reżyserii  Wojciecha Malajkata, z niecodzienną ob-
sadą: Sambor Czarnota – gościnnie, w towarzystwie 
Sylwia Karczmarczyk, Iwona Chołuj, Maciej Półtorak 
– warto obejrzeć!
 Wydarzenie okazało się niezwykłe, dopisała 
pogoda, publiczność i wspaniali goście. Patronat ho-
norowy  objął  prezydent miasta Częstochowy pan 
Krzysztof Matyjaszczyk, byli obecni nasi parlamenta-
rzyści, w tym Minister Skarbu pani Izabela leszczy-
na, jak również przedstawiciele władz miasta w tym  
Przewodniczący Rady pan zdzisław Wolski.
 Przedstawieniu towarzyszyły - prezentacje 
samochodów (przed teatrem) i możliwość licyta-
cji weekendowych jazd pojazdami Kia, fiat i nissan, 
pokazy prac plastycznych pacjentów Stowarzyszenia 
hospicjum dAR SERCE,  a także  zbiórka pieniędzy do 
puszek. Cel - kupno samochodu, którym pracowni-
cy hospicjum będą dojeżdżać do pacjentów. niesa-
mowitych  przeżyć dostarczyła aukcja dzieł naszych 
wybitnych częstochowskich artystów między innymi 
tomasza Sętowskiego, bogdana Michalika, Wojciecha 
Kołłsuta czy Agnieszki Korczak, prowadzona w spo-

rOtary Club CzęStOChOwa  
DlA HOSPICJum DAR SERCA
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sób niezwykły przez dyrektora teatru pana Roberta 
dorosławkiego. dziękujemy za zrozumienie, niespo-
tykaną życzliwość naszym artystom i aktorom.

 to właśnie dzięki zebranym funduszom, jak 
również wsparciu finansowemu i ogromnej życzliwo-
ści firmy bileX mieliśmy możliwość zakupu samo-
chodu – Kia Picanto.

 Przekazanie kluczyków na ręce V-ce prezes 
Stowarzyszenia hOSPICJuM dAR SERCA  pani doro-
ty Wojtachnio odbyło się  w dniu 30 maja na Pro-
menadzie Czesława niemena w trakcie uroczystości 
i święta częstochowskich organizacji pozarządowych, 
gdzie można było zapoznać się bliżej z działalnością 
naszego Stowarzyszenia , jak i obejrzeć nowy sa-
mochód dla hospicjum dAR SERCA.  dziękujemy za 
obecność w tym uroczystym dla nas dniu zarówno 
władzom naszego miasta w tym prezydentowi Miasta
Częstochowy panu Krzysztofowi Matyjaszczykowi, 
prezydentowi Rotary Club Częstochowa panu Rado-
sławowi Stefańskiemu jak rownież wszystkim człon-
kom Rotary Club Częstochowa, a szczególnie panu 
Pawłowi Klimkowi którego wsparcie i praca na rzecz 
hOSPICJuM pozostaje bezcenne. Równie gorąco 
dziekujemy przedstawicielom i zarządowi  firmy bI-
lEX Group. panu dariuszowi i Andrzejowi Chudo-
bińskim za zaangażowanie i pomoc w zakupie auta. 
 
 
Czy warto pomagać by życie ludzi z zaawansowaną 
chorobą nowotworową było łatwiejsze?

dzIęKuJEMy  w imieniu naszym i naszych pacjentów

lek. dorota Wojtachnio,
Stowarzyszenie hospicjum

dAR SERCA

Izabela Leszczyna - Sekretarz Stanu w Mnisterstwie Finansów, Robert 
Dorosławski - Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

od lewej: Dorota Wojtachnio - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM,  Radosław Stefański PAST-PREZYDENT RCC, Łukasz Kasperczak - FRMA BILEX,  
Krzysztof Matyjaszczyk - PREZYDENT CZĘSTOCHOWY
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 W dniu 23 maja w Muzeum monet i meda-
li Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt.: 

„Chory z zaawansowaną chorobą nowotworową – 
diagnostyka, leczenie onkologiczne i postępowa-
nie objawowe” zorganizowana przez Stowarzyszenie 
hospicjum dAR SERCA z ul. Kopernika 34 w ramach 
projektu hOSPICJuM – MIEJSCE nIEzWyKŁE, współ-
finansowana ze środków urzędu Miasta Częstocho-
wie, pod  honorowym patronatem pana Prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyka. 
 Konferencję prowadziła lek. dorota Wojtach-
nio i lek. Katarzyna śleszyńska –Szałapska, a jedną 
z atrakcji poza możliwością obejrzenia eksponatów 
Muzeum, był koncert muzyczny zespołu filharmonii 
Częstochowskiej.
 zainteresowanie i frekwencja przeszła oczeki-
wania organizatorów, co niezmiernie cieszy, uwzględ-
niając fakt, że tematyka i poruszane zagadnienia były 
różnorodne. Wynikało to z próby połączenia dwóch 
odmiennych, acz pokrewnych dziedzin medycyny 
jakie stanowią onkologia kliniczna i medycyna palia-
tywna. Podjęto próbę zwrócenia uwagi środowiska 
lekarskiego że, hospicjum to nie tylko oddział szpi-
talny czy poradnia medycyny paliatywnej, ale jest to 
miejsce gdzie  podejście holistycznym do chorego, 
wymaga uwzględnienia wszystkich potrzeb pacjen-
tów, w tym również aspektów promocji zdrowia czy 
szeroko pojętej rehabilitacji onkologicznej. W nowo-
czesnej opiece paliatywnej jako leczeniu objawowym 
nie może zabraknąć również opcji terapeutycznych 
takich jak chemioterapia czy radioterapia jako form 
leczenia onkologicznego nawet jeżeli mają one zało-
żenie paliatywne.
 Wykład pani dr Wiesławy Juraszek z beskidz-
kiego Centrum Onkologii dotyczący podstaw farma-
koterapii bólu u pacjentów z zaawansowaną cho-
robą nowotworową zobrazował, że dobra kontrola 
farmakologiczna takich objawów somatycznych jak 
ból może wpływać zarówno na jakość życia chorych, 
a jednocześnie umożliwić podjęcie diagnostyki czy 
odpowiedniej terapii onkologicznej.
 Pani dr n. med. barbara huras – ordyna-
tor Odział Onkologii Klinicznej - Centrum Medycz-
ne   „Małgorzata” w Częstochowie; przedstawiła za-
gadnienia leczenia systemowego tej grupy chorych, 
w tym zarówno chemioterapią, hormonoterapią, le-
kami celowanymi molekularnie czy immunoterapią. 

ta forma leczenia onkologicznego może prowadzić 
nie tylko do wydłużenia czasu do progresji choro-
by, ale również czasu całkowitego przeżycia chorych, 
oczywiście przy uwzględnieniu całego spektrum ob-
jawów toksycznych i dobrej tolerancji takiej terapii. 
Podstawowym celem zastosowania tej opcji leczenia 
jest przede wszystkim poprawa jakości życia, a wiec 
oceny wskaźnika  Qol w tej grupie pacjentów.
 

I KOnfEREnCJA nAuKOWA  
StOWARzySzEnIA HOSPICJum 

„Dar SerCa”
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Podobną opcją terapeutyczną, ale o znaczeniu miej-
scowym ze znacznie mniejszym ryzykiem objawów 
niepożądanych stanowi radioterapia paliatywna, któ-
ra obecnie jest z najczęściej stosowanych procedur 
leczenia promieniami. Wiedzą z tego zakresu podzie-
lił się z uczestnikami spotkania pan dr n. med. Mariusz 
Syguła – kierownik  zakład Radioterapii Wojewódzki 
Szpital  Specjalistyczny w Częstochowie.
 Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że 
w związku ze stale wzrastającą liczbą zachorowań na 
nowotwory, w tym nadal dużą grupą pacjentów ze 
znacznym zawansowaniem klinicznym istotna jest ści-
sła współpraca zarówno lekarza podstawowej opieki, 
onkologa klinicznego, radioterapeuty czy lekarza me-
dycyny paliatywnej. taka wielodyscyplinarna opieka 
zespołowa niewątpliwie wpływa na poprawę parame-
trów jakości życia, ale umożliwia również osiągnięcie 
nawet wieloletnich przeżyć w tej grupie pacjentów. 
Wnioski te skłoniły organizatorów tegorocznej kon-
ferencji do propozycji spotkań cyklicznych, które nie 
tylko umożliwiają wymianę doświadczeń własnych 
lekarzy, ale także poszerzenia wiedzy z zakresu spe-
cjalistycznej opieki jak onkologia kliniczna czy nowo-
czesna medycyna paliatywna.

lek. dorota Wojtachnio
Specjalista onkologii klinicznej
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 Każdego roku w Polsce wzrasta 
liczba pacjentów, u których rozpo-
znaje się chorobę nowotworową. 
Słowo rak wzbudza lęk u pacjen-
tów i ich rodzin. Głównie dlatego, 
że znaczna część takich pacjentów 
zmaga się z uporczywym bólem. 
Jako specjalista pracujący w Ośrod-
ku zajmującym się leczeniem bólu 

jestem głęboko przekonany, że tak być nie musi.
Szacuje się, że w Polsce z powodu bólu nowotworowe-
go cierpi ponad 200 000 pacjentów. Warto pamiętać, 
że u 70-90% chorych z zaawansowaną chorobą no-
wotworową występuje ból o znacznym nasileniu, zaś 
u 80% z tych pacjentów współistnieją 2 lub więcej ro-
dzajów bólu. 
dlaczego pacjenci i ich bliscy są przekonani, że rak 
musi boleć ? Przyczyn takiego stereotypu myślenia jest 
wiele, np. złe doświadczenia pacjenta lub kogoś z gro-
na najbliższej rodziny lub znajomych, którzy spotkali 
na swojej drodze pracowników służby zdrowia, którzy 
bądź nie doceniali problemu bólu, bądź nie umieli so-
bie z nim poradzić. Obecnie za pomocą dostępnych na 
rynku leków do leczeniu bólu nowotworowego, lekarze 
są w stanie skutecznie go opanować u ponad 95% pa-
cjentów. Jeżeli dodamy do tego metody leczenia za-
biegowego czy radioterapii to wartość ta zbliży się do 
100%. 
Kolejną przyczyną jest fakt, że ból jest pojęciem su-
biektywnym i każdy odczuwa go inaczej. Powodzenie 
leczenia w dużej mierze zależy od samego pacjenta, 
czyli od tego, w jaki sposób opisze swój ból lekarzowi. 
Warto przed wizytą u lekarza skorzystać ze specjalnie 
opracowanych ankiet lub wypisać  najważniejsze jego 
cechy, np. jak jest on silny, kiedy się pojawia, jak długo 
trwa, jaka jest jego lokalizacja czy ograniczenia, jakie 
powoduje w codziennym życiu. 
nie bez znaczenia jest również powszechny strach 
i niechęć do leków opioidowych , błędnie nadal nazy-
wanych narkotykami. Jeżeli mamy do czynienia z sil-
nym bólem nowotworowym, to w jego skutecznym 
leczeniu muszą być zastosowane leki z tej grupy. nie-
prawdą jest, że leki te uzależniają, doprowadzając do 
większych problemów niż sam ból. Przy prawidłowym 
ich wyborze, adekwatnym do natężenia bólu doborze 
dawki, ryzyko uzależnienia jest znikome. Pacjenci oba-
wiają się również działań niepożądanych związanych 
z przyjmowaniem tej grupy leków, jednak przy prawi-
dłowym doborze leku i zastosowaniu leków wspoma-
gających, objawy te można skutecznie wyeliminować. 

dobór leku obejmuje zarówno odpowiednią substan-
cję czynną i dawkę, jak również formę podania leku, in-
dywidualizowaną u poszczególnych pacjentów. Ma to 
istotny wpływ na lepszą kontrolę bólu i w konsekwencji 
poprawę komfortu życia pacjenta. 
Czynnikiem, który w naszej świadomości musi ulec 
istotnej zmianie jest tendencja do odwlekania de-
cyzji o zgłoszeniu się do specjalisty, a w zamian się-
ganie po ogólnodostępne słabe leki przeciwbólowe. 
leki te są zwykle mało skuteczne lub nieskuteczne 
w silnym bólu towarzyszącym chorobie nowotworo-
wej, pomimo ciągłego zwiększania ich dawek. Efek-
tem takiego postępowania jest pojawienie się dzia-
łań niepożądanych, w istotny sposób komplikujących 
możliwość dalszego leczenia przeciwbólowego.  
Wspominałem wcześniej, że ból nowotworowy nie jest 
jednorodny, i nie da się go skutecznie leczyć za pomo-
cą jednego uniwersalnego leku, dlatego tak ważna jest 
konsultacja z lekarzem specjalistą. 
Warto również zwrócić uwagę na szczególny rodzaj 
bólu nowotworowego, zwany bólem przebijającym, 
który ma charakter pojawiających się nagle napadów 
porównywanych przez pacjentów do gromu z jasne-
go nieba. Pacjent, u którego występują takie bóle żyje 
w permanentnej koncentracji lękowej, oczekując, kiedy 
i z jakim natężeniem ten ból znów zaatakuje. Charak-
terystyczną jego cechą jest szybkie narastanie w czasie 
3-5 minut, a czas jego trwania w większości przypad-
ków nie przekracza 30-60 minut. W leczeniu tego typu 
bólu wskazane są szybkodziałające leki opioidowe. 
Pomimo tego, że na rynku dostępne są dedykowane 
temu rodzajowi bólu specjalne postacie donosowe 
czy podpoliczkowe, to nadal w powszechnym użyciu 
niestety pozostają doustne preparaty, których realny, 
widoczny efekt działania przeciwbólowego pojawia się 
dopiero po około 30 – 40 minutach, co niepotrzebnie 
naraża pacjenta na półgodzinne cierpienie i pozosta-
wia pytanie retoryczne czy ból minął samoistnie, czy 
zaczęła działać tabletka.
Molier w XVIII wieku powiedział, że „ medycyna jest 
dla tych , którzy potrafią wytrzymać zarówno chorobę 
jak i jej leczenie”, należy mieć jednak nadzieję , że roz-
mawianie o bólu, wskazywanie optymalnych rozwią-
zań i odczarowywanie mitów pozwoli jednoznacznie 
stwierdzić - rak nie boli, bo nie musi boleć.

dr Jarosław Woroń
Klinika leczenia bólu i Opieki Paliatywnej oraz za-
kład farmakologii Klinicznej Katedry farmakologii 

Wydziału lekarskiego uJ CM Kraków

 
Czy rak muSi bOleć?
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znani i lubiani O naS

 Pani minister, jest Pani posłem zie-
mi częstochowskiej i Sekretarzem Stanu 
w ministerstwie finansów, ale znajduje czas, 
żeby spotkać się z naszymi podopieczny-
mi i wspierać naszą działalność, właściwie 
dlaczego od lat współpracuje Pani właśnie 
z Darem Serca? 

 Odpowiedź jest bardzo prosta - bo 
jesteście najlepsi! Stowarzyszenie dar Serca 
traktuje opiekę paliatywno-hospicyjną z pasją 
i twórczo, a pacjenci i podopieczni są dla Was partnerami, 
którym pomagacie realizować swoje marzenia. Jeśli więc 
w czymkolwiek mogłam pomóc, to bardzo się cieszę. Wa-
sza aktywność -  koncerty, spektakle teatralne, cegiełki  na 
balach, to wszystko stwarza atmosferę, w której chyba nikt 
nie może pozostać obojętny i włączenie się w działalność 
charytatywną jest wtedy po prostu naturalne. dostarczacie 
sponsorom nie tylko wzruszeń, ale też pozwalacie cieszyć 
oczy wspaniałymi efektami pracy artystycznej Waszych pa-
cjentów, jak  ikona z Matką boską w błękitnej sukience, któ-
ra zachwyciła mnie  i zachwyca moich gości.

 wiem od przedstawicieli różnych innych or-
ganizacji pozarządowych, że od dawna, zanim jeszcze 
została Pani osobą publiczną, wspierała Pani stowarzy-
szenia, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale 
też indywidualne osoby. Czy to wynika z wcześniejszych 
doświadczeń zawodowych? Przez wiele lat była Pani 
przecież związana z oświatą. 

 na pewno, z podziwem zawsze patrzę na opieku-
nów osób niepełnosprawnych i chorych, na ich oddanie, 
mądrość i umiejętność pogodnego życia, chociaż to czasem 
bardzo trudne. Ale tak naprawdę wrażliwości na drugiego 
człowieka, szczególnie takiego, którego życie doświadczyło 
bardziej niż innych, nauczyła mnie moja mama. Jest osobą 
bardzo mocno niedowidzącą, prawie niewidomą, zachoro-
wała, gdy była w II klasie Słowackiego. Można powiedzieć, 
że wychowała mnie osoba niepełnosprawna, ale ja tego 
w ogóle nie odczułam, bo mama jest wspaniałą i bardzo 
dzielną kobietą. Prowadziła dom, żeby wesprzeć skromną 
urzędniczą pensję taty pracowała w Spółdzielni niewido-
mych „Renoma” i zawsze mnóstwo czasu poświęcała na 
działalność społeczną, pomagając innym niewidomym. na 
pewno mama jest dla mnie wzorem, a przecież czym sko-
rupka za młodu nasiąknie...
 
 a co słychać w Pani życiu zawodowym, czy by-
cie wiceministrem finansów daje Pani satysfakcję i czy 
to bardzo trudne dla humanisty?

 Wszyscy o to pytają, zapominając, że ekonomia 
to dziedzina humanistyczna, np. wieloletni minister finan-

sów Wielkiej brytani, świetnie oceniany w Eu-
ropie George Osborne, jest historykiem! Poza 
tym skończyłam także studia podyplomowe 
z finansów publicznych w SGh, więc byłam do 
tej funkcji przygotowana merytorycznie. Praca 
w Ministerstwie finansów jest bardzo odpowie-
dzialna, ale też bardzo ciekawa. za największe 
swoje sukcesy uważam ustawy, które wprowa-
dzają prokonsumenckie rozwiązania na rynku 
finansowym. W jednej z ustaw, za które odpo-
wiadałam, znacznie ograniczyliśmy opłaty, jakie 

pobierają firmy pożyczkowe za udzielone kredyty, w innej 
zlikwidowaliśmy możliwość pobierania bardzo wysokich 
prowizji od likwidacji polisy na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym i wprowadziliśmy obowiązek do-
stosowania polisy ubezpieczeniowej do rzeczywistych po-
trzeb klienta. Moim osobistym sukcesem jest także powo-
łanie Rzecznika finansowego, który będzie reprezentował 
interesy klientów banków i instytucji finasowych, bo te za-
wsze mają silniejszą pozycję niż ich klient. no i tzw. konta 
uśpione - to inicjatywa senatorów PO, ale moja determi-
nacja sprawiła, że przeprowadziliśmy tę ustawę przez sejm 
tej kadencji. Jest ważna, bo daje rodzinie zmarłego-spad-
kobiercom możliwość odzyskania pieniędzy z konta ban-
kowego w sposób prosty i niekosztowny, a wg niektórych 
szacunków na tzw. kontach uśpionych jest kilka/kilkanaście 
mld. zł.! Ważnym efektem mojej pracy w Mf jest także na-
rodowa loteria Paragonowa, która rusza już od październi-
ka. Jej celem jest uświadomienie Polakom, że od nas często 
zależy uczciwa konkurencja na rynku, dlatego warto brać 
paragon, tym bardziej, że w ciągu najbliższego roku będzie 
można wygrać samochód! 

 na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć 
czym, jako poseł ziemi częstochowskiej, zajmowała się 
Pani w tej kadencji?

 Realizowałam obietnice wyborcze, dzisiaj mało kto 
pamięta, że 4 lata temu w spocie wyborczym obiecałam 
środki na skrzyżowanie wielopoziomowe przy dK1, szyb-
kie połączenia z Warszawą i Wrocławiem, pieniądze na 
kapitalny remont kolejnych budynków Politechniki Czę-
stochowskiej, a także wsparcie dla władz samorządowych 
Częstochowy w tworzeniu nowych miejsc pracy. to właśnie 
dlatego z mojej inicjatywy powstała mielecka strefa eko-
nomiczna, a katowicka została poszerzona dzięki mojemu 
zaangażowaniu w ten projekt w Ministerstwie finansów. to 
wszystko się udało, ale wiem, że w Częstochowie wciąż jest 
za mało miejsc pracy, brakuje ich szczególnie dla ambit-
nych młodych ludzi. to najważniejsze zadanie dla nas poli-
tyków, tych z samorządu i tych z sejmu kolejnej kadencji. 

Dziękuję za rozmowę.

Izabela Leszczyna,
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów
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rOla Żywienia meDyCzneGO  
w ChOrObie nOwOtwOrOweJ

 Jednym z podstawowych warunków prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu człowieka jest 
zbilansowana dieta, dostarczająca wszystkich nie-
zbędnych składników  odżywczych, takich  jak białka, 
węglowodany, tłuszcze, witaminy, pierwiastki śladowe 
i elektrolity. Można je znaleźć w warzywach i owo-
cach, produktach pełnoziarnistych oraz mięsie, mle-
ku i jego przetworach. Niestety w przypadku choroby 
nowotworowej większość z tych produktów nie może 
być, z różnych przyczyn, przyjmowana przez pacjenta.  
Bardzo istotne wówczas jest przyjrzenie się i weryfika-
cja sposobu odżywiania chorego, które ma ogromne, 
często niedoceniane znaczenie dla przebiegu procesu 
leczenia.

 Osoby z chorobą nowotworową bar-
dzo często tracą na wadze. niestety, brak apety-
tu niejednokrotnie postrzegany jest jako natural-
ny element choroby, nie wymagający interwencji  
z zewnątrz. W rzeczywistości brak łaknienia to na-
stępstwo zmian zachodzących w organizmie do-
tkniętym chorobą. taki stan to wyraźny sygnał, 
że należy szybko zareagować ponieważ spadek 
wagi źle rokuje: niejednokrotnie nie pozwala na 
prawidłowe leczenie (przeprowadzenie operacji  
czy zastosowanie chemio- czy radioterapii), jak 
również sprawia, że pacjenci częściej narażeni  
są na infekcje i powikłania pooperacyjne.

PRzyCzyny zAbuRzEŃ StAnu 

OdŻyWIAnIA W ChORObIE 

OnKOlOGICznEJ

 nieprawidłowy stan odżywienia występuje 
nawet u 90% chorych onkologicznie. niewątpliwie  
ma na to wpływ zarówno rodzaj 
i umiejscowienie nowotworu, przebieg choroby  
czy stopień złośliwości jak i sposób leczenia. zmia-
ny metaboliczne zachodzące w organizmie pacjenta 
z chorobą nowotworową prowadzą do upośledzenia 
przemiany białek, tłuszczów, węglowodanów i skład-
ników mineralnych.  dochodzi do zwiększonego za-
potrzebowania na substancje odżywcze, zwłaszcza 
białko. 
 dodatkowo samo leczenie (chemio- i radio-
terapia) może prowadzić do zaburzeń stanu odży-
wiania. Ich przyczyn należy upatrywać w: obniżonym 
łaknieniu, wymiotach, biegunkach, zmianach odczu-

wania smaku i zapachu, które mogą utrudniać przy-
gotowywanie i spożywanie posiłków. 

KACHEKSJA – WYNISZCZENIE 

NOWOTWOROWE

 nadmierna, niezamierzona utrata masy cia-
ła może prowadzić do wyniszczenia nowotworowe-
go (kacheksji) – skrajnego powikłania w choro-
bie nowotworowej, objawiającego się postępującą 
utratą masy ciała, osłabieniem oraz brakiem apetytu. 
Kacheksji towarzyszy również upośledzenie funkcji 
układu odpornościowego i zaburzenia metaboliczne. 
W sytuacji, gdy utrata masy ciała w dużej mierze za-
leży od braku dostarczania organizmowi niezbęd-
nych składników odżywczych, a guz nie rośnie zbyt 
agresywnie, długotrwałe prowadzenie interwencji 
żywieniowej może w umiarkowanym stopniu popra-
wić kondycję pacjenta. Jeśli jednak interwencja żywie-
niowa została rozpoczęta zbyt późno, a choroba jest 
w dużym stopniu zaawansowana, zastosowanie ży-
wienia medycznego może jedynie zatrzymać dalsze 
pogarszanie się stanu odżywienia.
Dlatego tak ważne jest aby osobie chorej na no-
wotwór zapewnić odpowiednią podaż składników 
odżywczych na każdym etapie leczenia, zwłaszcza 
w początkowym stadium choroby.

ZAPOTRZEBOWANIE NA SKŁADNIKI 

ODŻYWCZE

 Podaż białka u dorosłych osób powinna wy-
nosić 0,8-1,5g/kg mc./dobę a podaż energii 25-35 
kcal/kg mc./dobę. W sytuacji gdy pacjent jest do-
tknięty chorobą nowotworową powinien otrzymy-
wać dwukrotnie więcej białka (2-3g/kg mc./dobę) 
i znacznie więcej energii (35-45 kcal/kg mc./
dobę). dodatkowo organizmowi należy dostarczać 
wszystkich niezbędnych składników odżywczych  
(tj. aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, elektrolity, 
pierwiastki śladowe, witaminy), które powinny być 
podawane w ilościach pokrywających zapotrzebowa-
nie dobowe chorego.
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PORADNICTWO DIETETYCZNE

 W celu prawidłowego skomponowania i do-
brania odpowiedniej diety, która jest kluczowym ele-
mentem procesu leczenia chorego, konieczna jest 
konsultacja ze specjalistą. dobrze zaplanowana 
porada dietetyczna powinna stanowić pierwszy krok 

wsparcia żywieniowego  
i  być adresowana do cho-
rych na każdym etapie le-
czenia.

ŻYWIENIE MEDYCZNE

 W sytuacjach, gdy do-
mowa dieta nie jest w stanie 
pokryć zapotrzebowania na 
składniki odżywcze, których 
potrzebuje pacjent z choro-
bą nowotworową, zaleca się 
włączenie  żywienia medycz-
nego. 
 Żywienie me-
dyczne, nazywane tak-
że interwencją żywie-

niową lub wspomaganiem żywieniowym, jest 
metodą wspierania leczenia właściwego, któ-
rą stosuje się w przypadkach kiedy chory nie jest  
w stanie dostarczyć organizmowi składników odżyw-
czych, spożywając tradycyjne posiłki. Podawanie może 
odbywać się drogą jelitową, drogą pozajelitową oraz 
dwiema jednocześnie. Żywienie medyczne może cał-
kowicie zastąpić tradycyjną dietę lub może stanowić 
jej ważne uzupełnienie. Wspomaganie żywieniowe 
ułatwia leczenie pacjenta, poprawia jego samopoczu-
cie, zmniejsza działania niepożądane leczenia i dodaje 
sił do walki z chorobą.
 najlepszą i najwygodniejszą formą żywienia 
medycznego jest metoda żywienia doustnego. Pol-
skie towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Doje-
litowego i metabolizmu (POlSPen) rekomenduje 
w takiej sytuacji hiperkaloryczne i wysokobiałkowe 
doustne specjalistyczne preparaty odżywcze, które 
dostarczają w niewielkiej objętości skoncentrowa-
ną ilość kalorii i składników odżywczych – co rzadko 
można osiągnąć komponując posiłki ze zwykłych pro-
duktów.
 z myślą o pacjentach chorych onkologicznie 
opracowany został nutridrink Protein 125 ml. nu-
tridrink Protein 125 ml to wysokokaloryczny i wysoko-
białkowy preparat odżywczy przeznaczony do picia. 
 Chory może stosować go między posiłkami 
lub przyjmować zamiast klasycznych pokarmów. Żeby 
wzmocnić organizm i dostarczyć mu potrzebne sub-
stancje, należy przyjmować 2 butelki nutridrink Pro-
tein 125 ml dziennie przez minimum 14 dni. Preparat 
jest dostępny bez recepty, w aptekach tradycyjnych  
i internetowych, z dostawą do domu. 

ZALETY DOUSTNYCH 

SPECJALISTYCZNYCH PREPARATÓW 

ODŻYWCZYCH
• skoncentrowane źródło kalorii i składników odżywczych 

w małej objętości
• brak składników potencjalnie szkodliwych: laktoza, gluten, 

cholesterol, puryny
• możliwość dostosowania preparatu do wymagań żywienio-

wych
• zbilansowane preparaty niewymagające dodatkowych 

czynności kulinarnych
• preparaty wolne od kontaminacji bakteryjnej (pakowane 

w atmosferze jałowej)

Więcej informacji o produktach na: 
www.nutriciaoncology.pl
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 Jedną z ważniejszych gałęzi działań Stowa-
rzyszenia hospicjum dAR SERCA jest sprawowanie 
opieki nad dziećmi i dorosłymi, którzy stracili bli-
ską ich sercu osobę w wyniku choroby nowotwo-
rowej. uczestniczą oni w spotkaniach terapeutycz-
nych oraz różnego rodzaju akcjach, organizowanych 
przez hospicjum. dla dzieci, które straciły jednego 
z rodziców, Stowarzyszenie hospicjum dAR SERCA 
organizuje kilka razy w roku pomoc rzeczową, bądź 
finansową. W tym roku, dzięki pomocy miłośników 
motocykli, klubowi  WRS OG w Częstochowie, który 
zorganizował po raz pierwszy w Polsce międzyna-
rodowy zlot WIlStARtREffEn i który obchodzi ju-
bileusz 5-lecia swojego istnienia, nasze „Serduszka” 
otrzymały wysokiej klasy tablety. Motocykliści, roz-
poczęli swój sezon motocyklowy od spożytkowania 
zebranych środków i oddania krwi podczas  w ogól-
nopolskiej akcji MOtOSERCE oraz spełnili marzenia 
dzieci fundując 8 tabletów multimedialnych.  fir-
ma yamaha zadbała o gadżety firmowe, a VEn-
tO dESIGn opłaciło 12-miesięczny internet mo-
bilny. Pragniemy serdecznie podziękować za 
wsparcie i wyrazić podziw, że motocyklowa pasja 
może prowadzić do tak wielu szczytnych działań.  

dziękujemy naszym darczyńcom:

•	Klub	 Motocyklowy	 Wild	 Road	
Star	Brotherhood	(WRS	OG)

•	MODECOM	–	p.	Krzystof	Wójcik
•	M1	–	p.	Łukasz	Leszczyński
•	YAMACHA	–	p.	Joanna	Kazanecka
•	VENTO	DESIGN	–	p.	Mariusz	Bar-
czak

Radość dzieci, to rzecz bezcenna.
Ilona Sitek

mOtOCykliśCi DzieCiOm
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 Stowarzyszenie hOSPICJuM 
dAR SERCA zajmuję się opieką 
paliatywną osób dotkniętych cho-
robą onkologiczną. tego rodzaju 
pacjenci wymagają wieloskładni-
kowego leczenia, w którego skład 
wchodzi opieka fizjoterapeutyczna. 
Każdy z fizjoterapeutów pracują-

cych w naszym hospicjum podejmuje własne metody 
działania, niejednokrotnie bardzo różniące się od sie-
bie bądź cechujące się różnymi nurtami terapeutycz-
nymi, jednak najważniejszy jest cel, który łączy nas 
wszystkich, a jest nim pomoc naszym pacjentom. Aby 
wymienić  poszczególne metody naszej pracy, bądź 
po krótce opisać nurty kierujące naszymi działaniami 
potrzebowałbym wydania kolejnej książki, a nie na 
tym ma polegać ten artykuł.  Jednak po przeczytaniu 
tego krótkiego tekstu chciałbym aby czas poświęco-
ny mu nie był czasem straconym, a wiec jak wiadomo 
czas każdego z nas coś kosztuje, a ja zapłacę państwu 
wiedzą. 
 Opieka fizjoterapeuty obejmuje kilka spotkań 
w miesiącu, a co zrobić z pozostałym czasem ? Czekać 
na kolejne spotkanie w oczekiwaniu, że ktoś przyj-
dzie i naprawi w godzinę dolegliwości które nosiliśmy 
przez lata? Czy może zapytać fizjoterapeutę o ćwicze-
nia, które możemy wykonać sami. Wielu pacjentów 
nie przykłada wagi do takich codziennych ćwiczeń 
a to właśnie w nich tkwi klucz do sukcesu. Pamiętaj-
my o tym, aby w naszym planie dnia umieścić czas 
na niewielki spacer, bądź 15 minut jazdy rowerkiem 
domowym. Słowa te kieruje jednocześnie do chorych 
jak i do rodziny, która może czasem zadbać o „przy-
pomnienie”. 
 

 dla rodzin Pacjentów, którzy zmuszeni są do 
ciągłego przebywania w pozycji leżącej chciałbym 
skierować kilka słów dotyczących opieki nad chorym. 
najważniejszym błędem, który zauważyłem jest wy-
ręczanie chorego w czynnościach codziennych. Chory 
jeżeli tylko potrafi wykonać dany ruch, czynność bądź 
funkcję powinien ją robić jak najczęściej sam, mimo 
trudności które mu dana czynność stwarza. Pamiętaj-
my, że nieużywany mięsień zmniejsza swoją zdolność 
do pracy. Kolejną ważną cechą jest ćwiczenie odde-
chu, które możemy wykonać prosząc chorego, aby 
dmuchał w trzymaną w rękach pionowo przed ustami 
kartkę papieru tak, aby jak najdłużej pozostała w gó-
rze. ćwiczenia poprawiające krążenie są kolejną waż-
na sprawą, jednak o dobranie ich lepiej zwrócić się do 
swojego terapeuty. 

Pozdrawiam
Kamil Wdowiński

z rehabilitaCJą na ty
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 „WSPIERAJąCE JA” to projekt socjalny, który 
realizowany był w hospicjum domowym, przy uli-
cy Kopernika 34. Szczegóły projektu opisane zosta-
ły w poprzednim numerze niniejszego kwartalnika. 
Przyszedł czas aby przedstawić ewaluację czyli ocenę 
projketu. zanim jednak ją przedstawię, dla przypo-
mnienia wyjaśnię po krótce, kilka terminów, związa-
nych z projektem.
 Sam projekt socjalny jest jednym z narzędzi 
pracownika socjalnego, którym posługuje się w swo-
jej pracy w celu poprawienia sytuacji społecznej. Jest 
to działanie organiczone z czasie i przestrzeni, skie-
rowane do konkretnej grupy odbiorców aby wywo-
łać pozytywną zmianę w obrębie danego problemu. 
Projekty składają się z celów ogólnych i szczegóło-
wych, określają działania a także przedstawiają wizję 
i przewidują efekty, które właśnie w ewaluacji zostają 
oceniane. 
 naszym głównym celem projektu było: odcią-
żenie opiekunów osób chorych, którzy są beneficjen-
tami hospicjum domowego „dar Serca”. W tym celu 
organizowane byly spotkania kulturalne. Pierwszym 
z nich był spektakl organizowany przez grupę „Ra-
kowaleczni”, pt. „RakotWÓRCzOść zmysłów”. Grupa 
wsparcia składa się z byłych lub aktualnych pacjen-
tów hospicjum. W ramach zajęć wspomagających, 
organizowane są spotkania, na których grupa tworzy 
różne prace manualne.
  drugim spotkaniem było wyjście do kina. Wybra-
nym przez nas repertuarem była francuska komedia 

„za jakie grzechy dobry boże?!”. film rozluźnił uczest-
ników i po wyrazie ich twarzy było widać, że bawią się 
doskonale. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć 
tego francuskiego humoru, serdecznie polecamy!
 Ostatanim z naszych kroków było spotkanie towa-
rzyszkie zorganizowane w budynku Stowarzyszenia. 
Spotkanie miało luźny charakter. Mianowicie uczest-
nicy mogli, „w towarzystwie” kawy, herbaty i innych 
pyszności, porozmawiać, powymieniać się zdaniami, 
doświadczeniami i miło spędzić czas w wspólnym 
gronie. Grupa projektowa liczyła 8 osób.
 na podstawie przewidywanych rezultatów, 
które zgromadziłyśmy podczas przygotowywania 
projektu, dokonałyśmy ewaluacji, czyli oceny efektów 
naszej pracy.

POZYTYWY I NEGATYWY NASZEJ PRACY

 ze wględu, że hospicjum „dar Serca” to pla-
cówka niestacjonarna, nasza grupa projektowa nie 
znajdowała się równocześnie w tym samym miejscu. 
był to jeden z głównych problemów, które wytyczy-
łyśmy przy ocenie efektów projektu. Każdy z opie-
kunów ma swoje własne codzienne obowiązki, ale 
również z przyczyn zupełnie niezależnych, np. nagły, 
pogarszający się stan osoby bliskiej (co często wystę-
puje w chorobie nowotworowej), nasze spotkania nie 
zawierały pełnej grupy projektowej. Ciężko było zor-
ganizować takie spotkanie, którego termin odpowia-
dałby każdemu z uczestników.
 niemniej jednak pomysł na projekt uzyskał 
aprobatę wśród uczestników.uważali oni, że jako 
opiekunowie potrzebują również czasu dla siebie, 
lecz nie każdy o tym pamięta, gdyż opiekując się oso-
bą bliską, chcemy być przy niej ciągle, by zapewniać 
jej wszelkie potrzeby. nasz projekt socjalny spodobał 
się również pracownikom hospicjum, a także naszym 
kolegom i koleżankom z wolontariatu.
Miałyśmy wiele obaw, lecz motywowałyśmy się wza-
jemnie do działania, aby realizowane przez nas plany 
wyszły jak najlepiej, ale czasem bywa tak, że mimo 
starań dzieje się inaczej niż chcemy. nie zniechęciły-
śmy się jednak. z planowania projektu i jego wdra-
żania, zabieramy ze sobą pozytywne wspomnienia, 
ale również te negatywne, bo także dzięki nim zdo-
byłyśmy duże doświadczenie. był to nasz debiut jeśli 
chodzi o realizację projektu socjanego i wiemy, że nie 
jest to proste przedsięwzięcie. Wiemy także, że jeśli 
będziemy miały kiedyś jeszcze okazję organizować 
projekt socjalny, będziemy wiedziały co zrobić lepiej, 
a co zrobić w inny sposób. Jest to dla nas owocne 
doświadczenie.
 z całego serca, chciałyśmy podziękować 
przede wszystkim opiekunom, za zgodę w uczestnic-
twie w naszym projekcie, że mimo swych obowiązkó 
znajdywali czas aby towarzyszyć w spotkaniach. Ser-
deczne podziękowania kierujemy również dla Stowa-
rzyszenia Opieki Paliatywnej dla dzieci i dorosłych 

„dar Serca”, za zgodę na zrealizowanie projektu w ho-
spicjum. 

Anna Kluźniak
Paulina Pytel
Paula Pacyga
Sylwia Pilarek

Justyna Wysocka

EWAluACJA PROJEKtu 
„wSPieraJąCe Ja”






