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oD rEDakcJi

	 Boże	 Narodzenie	 to	
najuroczyściej	 obchodzone	
święto	w	naszym	kraju	–	świę-
to	 rodzinne,	 spędzane	 w	 gro-
nie	 najbliższych,	 tradycjami	
sięgające	 najdawniejszych	
czasów.	 A	 jakie	 tradycje	 za-
chowały	 się	 do	 dzisiaj?	 W	

większości	 polskich	 domów	 do	 wieczerzy	 wigilijnej	
zasiadamy	 po	 zapadnięciu	 zmroku.	 Najważniejszym	
i	najbardziej	wzruszającym	momentem	 jest	dzielenie	
się	opłatkiem.	Czy	wiedzieliście,	że	opłatek	przyszedł	
do	Polski	z	Francji,	gdzie	jako	pierwsi	zaczęli	wypiekać	
go	 zakonnicy	 z	 klasztoru	 benedyktyńskiego?	 Kiedyś	
opłatki	były	różnokolorowe	i	zdobione,	obecnie	są	bia-
łe	i	wytłaczane,	jednak	nadal	ten	„dar	ofiarny”	stanowi	
nieodłączną	część	Bożego	Narodzenia.	Po	życzeniach,	
wszyscy	zasiadają	do	pięknie	przystrojonego	i	postnie	
zastawionego	 stołu,	 a	 dzieci	 z	 upragnieniem	 wypa-
trują	 pierwszej	 gwiazdki	 na	niebie	 –	 to	 ona	bowiem	
zwiastuje	moment	otwierania	prezentów	leżących	pod	
choinką.	 Dla	 dzieci,	 to	 chyba	 najpiękniejszy	 wieczór	
w	roku,	w	którym	atmosfera	baśni	urzeczywistnia	się	
na	kilka	godzin.	Pod	ślicznie	ozdobionym	drzewkiem	
znajdują	wymarzone	prezenty	–	zwyczaj	pochodzący	
jeszcze	 z	 rzymskich	 Saturnaliów,	w	późniejszych	wie-
kach	nazwany	przez	Kościół	Gwiazdką.	Później	wspól-
ne	 kolędowanie	 i	 Pasterka,	 dla	 zagorzałych	 tradycjo-
nalistów.
	 Podsumowując	 drogi	 Czytelniku,	 nasza	 polska	 tra-
dycja,	choć	nieco	zmieniona	i	dostosowana	do	czasów	
współczesnych,	nadal	gości	w	naszych	domach.	Dobrze	
to	 chyba	 wróży	 na	 przyszłość,	 bo	 przecież	 przekazy-
wanie	z	pokolenia	na	pokolenie	społecznie	doniosłych	
treści	kultury,	podtrzymuje	w	nas	poczucie	ciągłości	i	
jedności,	nie	tylko	społecznej,	ale	tej	naszej…najbliższej	
–	rodzinnej.	Korzystając	z	okazji,	życzę	Wam	Kochani	
czytelnicy	 spokojnych	 i	 rodzinnych	Świąt	Bożego	Na-
rodzenia,	aby	w	Waszych	domach	zagościła	„tradycja”,	
a	Nowy	Rok	2016	przyniósł	Wam	wszystkim	nadzieję,	
życzliwość	i	spełnienie	marzeń,	tych	dużych	i	tych	ma-
lutkich

Wasz Redaktor ;-)))
Anna Machnik-Czerwik
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ból można lEczyć
RolA	FARmAKoteRAPii	W	leCzeNiu	oBjAWoWym	 
–	WyBRANe	zAGADNieNiA.

 Ból jest częstym zjawiskiem 
w przebiegu choroby nowotwo-
rowej. Szacuje sie, że w momencie 
rozpoznania choroby występuje 
on już u około 30-40% pacjentów, 
a w jej okresie schyłkowym około 
70-90% chorych doświadcza tego 
objawu {1}

Według Międzynarodowego to-
warzystwa Badania Bólu, ból 

jest to: „nieprzyjemne doświadczenie czuciowe 
i  emocjonalne, związane z rzeczywistym lub po-
tencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywa-
nym jako takie uszkodzenie”.
 W większości przypadków ból ma charakter złożo-
ny, a na jego powstanie  mogą 
składać się zarówno mecha-
nizm:
• receptorowy (ból somatycz-

ny, kostny, trzewny),
• niereceptorowy ( neuropa-

tyczny, deaferentacyjny),
• psychogenny.
 z punktu widzenia terapeu-
tycznego podstawową rolę od-
grywa prawidłowa diagnostyka 
zgłaszanych dolegliwości bólo-
wych. należy również uwzględ-
nić, że poza obecnością choro-
by nowotworowej, u pacjenta 
mogą wystąpić objawy bólowe 
wywołane samym procesem 
terapii (radioterapia czy zabieg 
operacyjny) czy też objawy wy-
nikające z innych współistnieją-
cych schorzeń przewlekłych.
 u każdego pacjenta należy 
więc dokonać starannej dia-
gnostyki bólu określając jego 
lokalizację, natężenie, dynami-
kę i charakter.
Ocena stopnia natężenia odbywa się najczęściej w 
oparciu o proste, punktowe  skale takie jak skala wi-
zualna - VAS czy numeryczna – nRS, pamiętając o 
konieczności monitorowania poziomu bólu również 
w trakcie leczenia przeciwbólowego.
 niewątpliwym problemem z lokalizacją stanowi 
ból totalny czyli uogólniony, a który dodatkowo wy-
maga opieki psychologa czy wsparcia duchowego.

Przy wyborze drogi podania leku należy uwzględnić 
przede wszystkim preferencje pacjenta, jego spraw-
ność oraz  możliwość nadzoru opiekunów. W przy-
padku bólu przewlekłego preferowaną drogą poda-
nia powinna być droga doustna lub przezskórna.  
 W momencie prawidłowo zdiagnozowanego i oce-
nionego stopnia nasilenia bólu farmakoterapia może 
być skuteczna u 70-90% chorych z bólami nowotwo-
rowymi. Światowym standardem leczenia bólu było 
stosowanie leków w oparciu o tzw.  drabinę analge-
tyczny WhO z 1986 roku. Większość współcześnie 
rekomendowanych zaleceń bazuje na schemacie 
trójstopniowej drabiny analgetycznej wg WhO z mo-
dyfikacją eSMO i eAPC  – ryc. nr 1 {3}

 Większość leków przeciwbólowych (analgetycz-

nych) można zaliczyć do jednej z następujących grup:
• analgetyki nieopioidowe (paracetamol i niestero-

idowe leki przeciwzapalne);
• słabe opioidy, czyli opioidy wykazujące efekt puła-

powy ( kodeina, dihydrokodeina, tramadol);
• silne opioidy ( morfina, fentanyl, oksykodon, me-

tadon).
 W leczeniu bólów nowotworowych stosowane są 

Ryc. 1
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także inne leki, które wzmagają efekt przeciwbólowy 
analgetyków, a są one określane jako leki uzupeł-
niające (adjuwantowe) np.: glikokortkosteroidy, leki 
przeciwdrgawkowe czy przeciwdepresyjne.
Obecnie przeważa pogląd, że nie jest konieczne wy-
korzystywanie leków kolejnych stopni drabiny. Słabe 
opioidy mogą być zastępowane małymi dawkami 
silnych opioidów (oksykodon, morfina){4}.
 nowotworowy ból podstawowy zwany również 
stałym jest  bólem przewlekłym o długim czasie 
trwania (>12 godzin na dobę) i stanowi najczęstszą 
postać  bólu odczuwanego przez pacjenta. Ból ten 
jest kontrolowany za pomocą leków stosowanych w 
sposób ciągły i w regularnych odstępach czasu. 
Jako lek I rzutu zaleca się obecnie oksykodon lub 
morfinę, podane doustnie, najlepiej w formie tabletek 
o kontrolowanym uwalnianiu.
 należy pamiętać, że w leczeniu paliatywnym poza 
efektem analgetycznym morfina posiada również 
działanie:
1. łagodzące duszność;
2. przeciwkaszlowe;
3. przeciwbiegunkowe.
 Alternatywnie, w przypadku stabilnego bólu lub 
w sytuacji niemożności podania leków doustnych (za-
burzenia połykania, zaburzenia świadomości) można 
stosować fentanyl lub buprenorfinę w plastrach, pa-
miętając, że efekt przeciwbólowy pierwszego plastra 
wystąpi po około12 h, a pełna skuteczność po 2-5 
zmianach plastrów.
 u ponad połowy chorych leczonych opioidami 
z powodu bólów nowotworowych z dobrą kontro-
lą analgetyczną bólu przewlekłego mogą wystąpić 
gwałtowne napady krótkotrwałego bólu – tak zwane 
bóle przebijające.
Bóle przebijające mogą się pojawić bez uchwytnej 
przyczyny (bóle idiopatyczne), ale mogą być wywo-
łane konkretną sytuacją (ruchy, kaszel, defekacja) – 
bóle incydentalne.
Bóle przebijające oprócz napadowego charakteru ce-
chuje:
• szybki czas narastania ( klika minut);
• krótki czas trwania ( średnio około 30 minut);
• znaczne nasilenie (VAS>5);
• częstość ( klika razy na dobę, średnio 4 razy).
W okresie paliatywnym częstość występowania bó-
lów przebijających u chorych na nowotwory narasta 
i może dotyczyć ok 70 – 80% pacjentów. najczęściej 
lokalizują się one w obrębie kończyn dolnych, pleców 
i klatki piersiowej.
Obecne rekomendacje zakładają stosowanie fenta-
nylu przezśluzówkowego ( forma donosowa – ae-
rosol lub podpoliczkowa - tabletki) jako lek I rzutu 
w opanowaniu bólu przebijającego {6}.
 leczenie bólu z powodu złożoności procesu wy-
maga nie tylko podejścia indywidualnego do pacjen-
ta, ale również pracy zespołowej, w której niezbędny 
jest lekarz specjalista, jak również pielęgniarka, psy-

cholog czy fizykoterapeuta.
 Istnieją sytuacje kliniczne wymagające ścisłej  
współpracy lekarzy specjalistów medycyny paliatyw-
nej z lekarzami innych specjalności, w tym z zakresu 
onkologii klinicznej, radioterapii, chirurgii czy aneste-
zjologii.
 Oczywistym wydaje się fakt, że leczenie przyczy-
nowe choroby nowotworowej jest najważniejsze lecz 
leczenie przeciwbólowe w żaden sposób nie koliduje 
z procesem terapii  onkologicznej, a niekiedy wręcz 
umożliwia jej zastosowanie i powinno być prowadzo-
ne równolegle.

lek. dorota Wojtachnio
Specjalista onkologii klinicznej

Piśmiennictwo:
1. A. Ciałkowska-Rysz, t. dzierżanowski, Podstawowe 

zasady farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory 
i inne przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu cho-
roby. Medycyna Paliatywna, t. VI, nr 1/2014.

2. zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycz-
ne w nowotworach złośliwych 2013 – pod red. Jerzego 
Jarosza.

3. zalecenia terapii bólu. Medycyna praktyczna 2015.
4. W. Juraszek. leczenie przeciwbólowe, a skuteczność 

leczenia onkologicznego 2015.
5. davies An i wsp.the management of cancer-related 

breakthrough pain: Recommendations of a task group 
of Science Committee of Association for Palliative Me-
dicine of great Britain and Ireland. europ. J. Pain 2009

6. A. Caraceni, S. Kaasa, g. hanks.Rekomendacje eAPC 
Odnośnie Stosowania Opioidów w Bólu nowotworo-
wym. lizbona 2011.
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ii JuraJSkiE SPotkaniE onkologicznE – PoDSumoWaniE.

 tematem tegorocznej konferencji onkologicznej 
był „Rak piersi – nowości w leczeniu onkologicznym, 
onkoplastyce i rekonstrukcji”, spotkanie miało miej-
sce w dniach 13.-14. listopada.2015r. w Auli zespołu 
Poklasztornego parafii św. zygmunta Częstochowie, 
a honorowy patronat objął Prezydent Miasta Czę-
stochowy. Program merytoryczny konferencji przy-
gotował Komitet naukowy w składzie dr n.med. Bar-
bara huras z Centrum Medycznego Małgorzata i dr 
n. med. grzegorz Celban z Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Częstochowie.
Konferencja podzielona była na trzy sesje naukowe. 
zaproszenie do wykładów przyjęli uznani i wybitni 
specjaliści z dziedziny genetyki, ginekologii, chirurgii 
onkologicznej, radioterapii, onkologii klinicznej i psy-
choonkologii, zarówno z Polski jak z zagranicy. 
Rak piersi należy do tej grupy schorzeń nowotworo-
wych, gdzie najlepszy efekt terapeutyczny zależy od 

ścisłej współpracy zespołu specjalistów. Podstawową 
i zasadniczą metodą leczenia stanowi chirurgia, której 
efekt wspomagany jest zabiegami rekonstrukcyjnymi  
i onkoplastycznymi, a wysoka jakość leczenia zale-
ży również od organizacji pracy jak w modelowych 
Ośrodkach leczenia Schorzeń Piersi. doświadczenia-
mi własnymi w tym zakresie podzielili się z uczestni-
kami spotkania wysokiej klasy specjaliści jak dr n.med. 
Marek Budner z niemiec, dr hab. n.med. Agnieszka 
Kołacińska, prof. Adam Maciejewski z Centrum Onko-
logii gliwic,  dr n. med. Artur Bocian i dr Przemysław 
Jasnowski.
 drugą sesję otworzył wykład prof. Janusza limo-
na  dotyczący genetyki i biologii raka piersi . O no-
wościach w zakresie terapii systemowej, w tym roli 

leczenia hormonalnego chorych na raka piersi mówi-
ła dr hab.n.med. Maria litwiniuk, a rolę terapii celo-
wanej,  głównie postępy w leczeniu chorych na raka 
piersi z nadekspresją heR-2 przybliżyła dr hab.n.med 
elżbieta nowara. zmiana strategii leczenia raka pier-
si jaka nastąpiła w ciągu ostatnich lat, w tym głów-
nie dotycząca minimalizacji  inwazyjności leczenia z 
oszczędzeniem zdrowych  tkanek była możliwa dzię-
ki osiągnięciom chirurgii –na podstawie doświadczeń 
Ośrodka leczenia Schorzeń Piersi w WSS w Często-
chowie zaprezentował dr n. med. grzegorz Celban. 
leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy nie byłoby 
możliwe gdyby nie rozwój technik radioterapii, wie-
dzę w tym zakresie przybliżył uczestnikom wykład dr 
n. med. Mariusza Syguły i dr Adama lizaka z zRt z 
WSS w Częstochowie.
 W ostatniej sesji poruszone zostały tematy róż-
ne – dylematy ginekologiczne onkologów w leczeniu 

chorych na raka piersi zaprezentowane 
przez dr n.med. Barbarę huras z ko-
mentarzem ginekologa – dr Aleksan-
dry Baranowska-Mosingiewicz. Kolejne 
to możliwości jakie daje nowoczesne 
leczenie objawowo-paliatywne w  za-
awansowanej fazie raka piersi  przed-
stawione przez dr dorotę Wojtachnio i 
aspekty psychoonkologii zaprezento-
wane przez dr n. społ. Annę Machnik-

-Czerwik z hospicjum domowego dAR 
SeRCA. 
Podsumowaniu drugiego spotkania on-
kologicznego w Częstochowie towarzy-
szyła dyskusja, która była najlepszym 
dowodem na to, że poruszane tematy 
i problemy są aktualne w codziennej 
praktyce medycznej. Postęp jaki doko-
nał się w terapii raka piersi, pomimo 
wysokich wskaźników zachorowalności, 

wpłynął na zmniejszenie umieralności z powodu tego 
nowotworu. Bardzo wzruszająca była wypowiedź elż-
biety Markowskiej prezes Stowarzyszenia Często-
chowskie Amazonki, która podziękowała lekarzom za 
ich pracę na rzecz chorych na raka piersi. 
Bardzo dziękujemy wszystkim - organizatorom, part-
nerom, wykładowcom i uczestnikom za aktywny 
udział w spotkaniu naukowym i wysoki  poziom me-
rytoryczny wybranych zagadnień. Komitet naukowy 
Konferencji: dr n. med. Barbara huras, dr n. med. 
grzegorz Celban.

dr n. med. Barbara huras
Ordynator - Oddział Onkologii Klinicznej

Cetrum Medyczne „MAłgORzAtA”
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SEnS W ciErPiEniu…?
 nie jest łatwo powiedzieć lub napisać kilka choćby 
słów o cierpieniu. Jest ono bowiem tajemnicą, której 
treść trudno zgłębić. Składa się na nią wiele, najczęściej: 
ból, lęk, niewiadoma, doświadczenie kruchości, niekie-
dy poddanie się albo wielka życiowa walka. Jest w nim 
i oby była obecna nadzieja i  wiara w to, że „dam radę” 
a zapewne także w to, że zwyciężę i pokonam moją 
chorobę lub inne trudne doświadczenie, które niesie 
ból i małymi krokami „zabiera” mi życie. z pewnością 
pojawia się także pytanie o sens. dlaczego cierpię? Czy 
z jakiegoś powodu? Czy w jakimś celu? Jeśli tak to dla-
czego akurat ja i od kogo zależy, że to właśnie ja?  nikt 
chyba nie da pełnych odpowiedzi na te pytania i ja też 
teraz nie spróbuje choć jest to wielki i odpowiedzialny 
temat. nie to jednak chciałbym teraz rozważyć ale za-
miarem moim jest podzielić się kilkoma „pokrewnymi” 
myślami.
 Choć trudno zdrowemu pisać o cierpieniu chore-
go bo to jedna z większych niezręczności, to odważę 
się jednak zaryzykować stwierdzenie, że w cierpieniu 
człowiek może paradoksalnie jak nigdy dotąd odkryć 
wartość życia. Kiedy stajemy w sytuacji utraty kogoś 
lub czegoś zaczynamy dostrzegać jak często nie doce-
nialiśmy tego co było. Ale to jeszcze mało. Odkrywamy 
wartość w tym nad czym w przeszłości przechodziliśmy 
do porządku dziennego. Pozornie niewyszukane spra-
wy. Mogę z kimś rozmawiać, być, poświęcić czas, po-
móc. Mogę iść na spacer, mogę chodzić, jestem spraw-
ny. W cierpieniu człowiek zaczyna cieszyć się z małych 
rzeczy. z każdej chwili. Każdy dzień staje się ważny i nie 

jest tylko bezosobową sumą spraw i obowiązków ale 
jest świadomym istnieniem. W cierpieniu ludzi nie mija 
się obojętnie ale zatrzymuje przy człowieku. W cier-
pieniu chyba niczego i nikogo nie mija się w biegu 
ale świadomie się uczestniczy, żyje. Może więcej jest 
esencjonalności w przeżywaniu chwil, spotkań, spraw. 
O wiele dojrzalsze stawać się może spojrzenie na życie 
i jego wartość, docenianie czasu, który został nam dany 
i zadany.
 zdrowi i zabiegani choć wydaje się, że „mają więcej” 
bywają ubożsi, bo mniej czuwający, bo mniej świadomi, 
myślący: „jeszcze mam czas” - o sobie i życiu pomy-
ślę głębiej kiedy indziej. W krzyżu cierpienia i choro-
by można chyba odkryć głębię życia. zyskać mądrość. 
Ona rodzi się na trudnej drodze. na tej jednak drodze 
dojrzewa nieraz bardzo mocno i szybko stając się bo-
gactwem nie tylko osoby chorej ale i tych, którzy z jej 
mądrości mogą czerpać.
 Różne są etapy jakie człowiek może przeżywać na 
drodze cierpienia. Wiele mówi nam o tym choćby psy-
chologia. Jednym z nich może być zamknięcie się w so-
bie na które składa się pomieszanie żalu, bólu, lęku. to 
trudny czas ale może on prowadzić (także z pomocą 
innych) do nowego otwarcia i innego spojrzenia na sie-
bie i życie, do swoistego przewartościowania wszyst-
kiego w sobie. Są ludzie, którzy poprzez swe cierpienie 
i własną kruchość, którą odkryli w chorobie, zobaczyli 
że został im dany czas na uporządkowanie wielu spraw 
w życiu. A przede wszystkim relacji z innymi. Bywają 
chwile, że człowiek myśli: „czy zdążę powiedzieć prze-
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praszam, wybacz mi…?” lub też: „czy spotkam jeszcze 
tę osobą by podać jej dłoń, przebaczyć, wziąć w ramio-
na…?”. Można odkryć, że walczyło się o wiele niepo-
trzebnych spraw, własnych racji a w obliczu choroby 
stało się to wszystko mało warte. Bo najbardziej jak się 
okazuje wart wysiłku jest pokój w sercu i miłość. Waż-
ne by zdążyć. zdążyć wobec Boga, wobec drugiego 
człowieka a niekiedy i wobec samego siebie bo i sobie 
trzeba nieraz wiele wybaczyć. to jednak możliwe jest 
tylko dzięki uprzedniemu zaczerpnięciu z tajemnicy 
Miłosierdzia Boga, który pierwszy nam przebacza w sa-
kramencie pokuty i pojednania. 
 Kto wierzy Bogu i cierpi zaproszony jest do tego by 
na swoim krzyżu jednoczyć się z ukrzyżowanym Jezu-
sem Chrystusem. Bez tego cierpienie staje się pustką. 
trzeba je wypełnić treścią, nadać mu nadprzyrodzony 
sens bo w ludzkim zmysłowym odbiorze może ono być 
pozbawione sensu – wówczas staje się tylko niespra-
wiedliwym zniszczeniem.
 Syn Boży przeszedł tę drogę, cierpiał. na krzyżu od-
kupił świat, każdego z nas. to jego uniżenie i wejście 
w tajemnicę bólu i śmierci stało się zwycięstwem nad 
śmiercią. Jego zbawcze cierpienie otwarło nam bramy 
raju. Kiedy przybity do krzyża nie mógł po ludzku nic – 
nawet się poruszyć, wówczas zrobił najwięcej. Pokonał 
szatana i śmierć, odkupił nas z grzechów.
 Kiedy chory nadaje swemu cierpieniu intencję i jed-
noczy się w modlitwie, w myśli i w bólu z Jezusem Chry-
stusem to może wówczas uczynić bardzo wiele. Cier-
pienie wówczas staje się modlitwą, ekspiacją, prośbą. 
Można wówczas uratować tak wielu a najpierw siebie 
samego. Jak to ważne by chory uwierzył, że choć w ludz-
kim rozumieniu, w doświadczeniu własnej kondycji 
może niewiele bo przykuty jest do łóżka, to w ducho-
wym rozumieniu może więcej niż mu się często wydaje. 
niełatwa jest ta wiara w świecie który hołduje zdrowiu, 
kondycji, młodości, witalności; w takim świecie który 
unika tematów przemijania, cierpienia i ucieka od nich 
w konsumpcyjne zaspokajanie pragnień tak by w efek-
cie stawało się to niemalże znieczuleniem przez reflek-
sją w konfrontacji z doświadczeniem choroby, bólu 
i własnej niemocy. ludzie chorzy przez pryzmat swego 
cierpienia często znacznie bardziej widzą wartość życia 
i cenią to życie niż zdrowi bezmyślni konsumpcjoniści 
unoszący się ciągle na powierzchni zaspokajania wła-
snych potrzeb i pragnień, które w kontekście całego 
życia i wieczności są w istocie bardzo niewiele warte. 
dlatego właśnie to chorzy są „skarbem Kościoła”.
 Jan Paweł II, w przemówieniu wygłoszonym w Wied-
niu w 1983 r. mówił: „W każdym przypadku choroba 
i cierpienie są ciężką próbą. Ale świat bez ludzi chorych 

- choć to zabrzmi może paradoksalnie, byłby światem 
uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboż-
szym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz 
heroicznej miłości”. W czasie I pielgrzymki do Ojczyzny, 
nasz święty rodak tak mówił do chorych zgromadzo-
nych przed katedrą częstochowską: „Jesteście wszę-
dzie w społeczeństwie, a zwłaszcza w Kościele, ważni 

i szczególnie cenni, jesteście na wagę złota”. W tym 
kontekście do kapłanów papież zwrócił się w ten spo-
sób: „Pamiętajcie, że to chorzy są waszymi największy-
mi pomocnikami, największymi sprzymierzeńcami. Ich 
pomoc nie jest widoczna na zewnątrz - do tego są nie-
zdolni - ale ofiara, którą składają z cierpienia, modlitwa, 
która z tej ofiary płynie, więcej wam daje niż jakakol-
wiek inna ludzka pomoc czy też aktywność”.
 Kiedy przyglądam się cierpieniu ludzi to wydaje mi 
się, że na drodze trudu „niesienia” choroby mogą być 
dwie wygrane. Pierwsza to pokonanie choroby w sen-
sie medycznym. Przezwyciężenie jej lekiem, terapią, 
operacją. Oby zdarzało się to jak najczęściej. Ale oby 
i druga wygrana zdarzała się często. Jakie jest to drugie 
zwycięstwo? to wygrana, która pozwala na zmianę my-
ślenia w przeżywaniu choroby. to odkrycie, że ona nie 
tylko odbiera życie ale moje jej przeżywanie w jedności 
z Chrystusem przez wiarę i nadzieję, może dawać ży-
cie innym, może stać się nowym początkiem patrzenia 
na siebie, wartość i sens życia. tak często „przyspiesza” 
człowiek w dojrzewaniu do piękna swego człowieczeń-
stwa właśnie na drodze krzyża. Choć nie jest to łatwe 
to niezwykle ubogaca i świat i Kościół w tym świecie. 
Może zabrzmi to dziwnie ale czasem myślę, że to misja 
dla tych, którym Bóg szczególnie zaufał. W których zło-
żył wiele siły i łaski i których chce na tej drodze umac-
niać. Bóg jest z wami na tej drodze Kochani Chorzy. 
Bądźcie i wy z nim. 
 My też jesteśmy z wami i jesteście dla nas bardzo 
ważni. Służąc Wam służymy jakby samemu Chrystuso-
wi. „dotykamy” w was niezwykłej tajemnicy. ubogaca-
cie nas i „prostujecie” spojrzenie na własne życie, przy-
muszając nas niejako do pójścia bardziej „w głąb”.
 Kochani chorzy – słowa to dużo i mało – mają wielką 
moc ale i czasem wydaje się, że są za małe by coś wyra-
zić. Mnie w tej chwili bliżej to tego drugiego. Bo wydaje 
mi się, że to za mało – ale w najgłębszej treści tego 
słowa, które chce wypowiedzieć, we własnej małości 
i z pochyloną głową wobec tego czego wy doświad-
czacie chcę powiedzieć: dzIęKuJeMy! za waszą wiarę, 
za zmaganie, za bolesną tajemnicę życia wobec której 
wszyscy jesteśmy mali ale którą wy niesiecie. 
 Modlitwą i tak jak tylko można chcemy wam służyć 
choć to i tak mało wobec tego co jest waszym udzia-
łem. niech Maryja, która stoi pod krzyżem każdej i każ-
dego z was umacnia was swoją wiarą i obecnością. 
niech wyprasza wam siły i wiarę, która pozwala widzieć 
jeszcze dalej niż krzyż… Każdy z nas takiej wiary potrze-
buje i módlmy się o nią wspólnie na drogach naszego 
życia. W tych powołaniach jakie każdy z nas od Boga 
otrzymał. 

niech Bóg Was Błogosławi,
O. Wojciech dec OSPPe

      Jasna góra
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ŚWięty mikołaJ

 W ramach działań Stowarzyszenia 
hospicjum dAR SeRCA po raz kolejny 
zorganizowaliśmy spotkanie z Miko-
łajem dla dzieci osieroconych i dzieci 
pacjentów będących obecnie pod opie-
ką hospicjum przy ulicy Kopernika 34, 
które odbyło się 11 grudnia bieżącego 
roku. Podczas uroczystości dzieci ogląda-
ły przedstawienie o tematyce Świąt Bożego 
narodzenia przygotowane przez młodzież 
z gimnazjum w Starczy. Było również wspól-
ne kolędowanie oraz biesiadowanie przy ob-
ficie zastawionych stołach. Mikołaj rozdawał 
prezenty, a dzieci w tym czasie mogły wykazać 
się swoimi umiejętnościami m.in. śpiewały pio-
senki, recytowały wiersze, malowały, wymieniały 
się swoimi przeżyciami  i doświadczeniami. 
 Atmosfera jak co roku była wzniosła i radosna, 
momentami pełna zadumy. te coroczne spotka-
nia mogą być realizowane dzięki ludziom dobrej 
woli. Pragnę serdecznie podziękować sponso-
rom, dzięki którym na twarzach dzieci pojawił się 
uśmiech, wdzięczność i wzruszenie.    
Sponsorami tegorocznego Mikołaja m.in. byli: 
• piekarnia „Jędryka”,
• pizzeria „tayri”,
• rodzice dzieci z gimnazjum w Starczy,
• tomasz Wochal,
• sponsorzy którzy zakupili materia-

ły edukacyjne wydawnictwa „Piętka” 
i książki firmy „Westor”,

• Robert Krysiński. 

Ilona Sitek



rola tEraPii zaJęcioWEJ Jako 
formy WSParcia PacJEntóW 
W oPiEcE hoSPicyJnEJ

 Idea i działalność medyczna dotycząca opieki ho-
spicyjnej nad chorymi umierającymi jest równie stara 
jak cała medycyna. 
Opiekę paliatywną zaczęto traktować jako osobną 
specjalność medyczną od połowy lat osiemdziesią-
tych dwudziestego wieku. Medycyna paliatywna to 
element medyczny wsparcia.
Jest to opieka wszechstronna i całościowa nad pa-
cjentami z chorobami nieuleczalnymi, niepoddają-
cymi się leczeniu przyczynowemu i ograniczającymi 
życie, a w naszych warunkach głównie dotyczy ona 
chorych z zaawansowanym procesem nowotworo-
wym i jest sprawowana zespołowo i wielodyscypli-
narnie (lekarze, pielęgniarki, fizykoterapeuci, psycho-
lodzy, duszpasterze).
 Opieka taka ma w założeniu przede wszystkim 
poprawę jakości życia, głównie w obszarze soma-
tycznym/fizycznym, ale obecnie obserwuje się coraz 
większą potrzebę  pomocy psychologa. dotyczy to 
zarówno samych pacjentów, jak również ich bliskich.
Wsparcie psychologiczne, to nie tylko konsultacje, 
ale również psychoedukacja na temat procesów psy-
chicznych, których chory i jego rodzina mogą do-
świadczać na skutek zmieniających się warunków 
życia. Rozmowa z psychologiem pozwala uporządko-

wać pacjentom zdarzenia życiowe i nadać im sens. 
 Psychologowie świadcząc pomoc w hospicjum 
dAR SeRCA nie tylko skupiają się na terapii indywidu-
alnej z chorymi,  ale poszukują nowych metod wspar-
cia, jak muzykoterapia, zajęcia plastyczne, sztuka de-
cupage, joga czy inne formy terapii zajęciowej.
Arterapia czy inaczej „dramatoterapia” to zajęcia 
grupowe, pozwalające uczestnikom na swobodne 
i bezpieczne wyrażanie emocji wśród innych poprzez 
sztukę, dające im możliwość wyrazu najgłębiej skry-
wanych lęków.

– aSPEkt mEDyczny Sztuki
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 W dniu 9 pażdzienika odbył się w Sali Kameralnej 
filharmonii Częstochowskiej spektakl pod tytułem 
„Rakotwórczość Zmysłów”   w nietypowej obsadzie, 
bo pacjentów bedących pod opieka hospicjum dAR 
SeRCA, a trudnej roli reżysera podjęła sie pani Sylwia 
Oksiuta-Warmus, nasza aktorka z teratru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie. 
Sztuka ta została oparta na autentycznych przeży-
ciach pacjentów w zmaganiu się z chorobą nowotwo-
rową, niosąc ze sobą ogromny ładunek emocji  za-
równo tych negatywnych, jak i pozytywnych, dzieląc 
się w sposób naturalny na część komediową i drama-
tyczną, utkaną lękiem i przepełnioną nadzieją.
 Wydarzenie to odbyło się jako jedno z licznych 
atrystycznych przedwsięzięc RAKO-WALECZNYCH, 
grupy pacjentów z choro-
bą nowotworową bedą-
cych pod opieką hospicjum 
dAR SeRCA z siedzibą w 
Częstochowie, przy ul. Ko-
pernika 34, a koordynowa-
nych przez panie psycholg 
dr Annę Machnik-Czerwik 
i  arzenę Bulę-Podhorską. 
W tym roku pacjenci mo-
gli również zaprezentować 
swoje zdolności artystycz-
nech na dwóch wernisażach 
prac malarskich, które miały 
miejsce w MdK w Często-
chowie, jak również uczest-
niczyć w róznorodnych 
formach terapii zajęciowej 
w ramach wymienionej gru-
py wsparcia.
na koniec pozostaje mi 
tylko zaprości serdeczne 

wszystkich chętnych do obejrzenia spektaklu „Ra-
kotwórczość Zmysłów”   które planujemy wznowić 
w przyszłym roku. Warto obejrzeć nie tylko ze wzglę-
du na nietypowy wymiar artystyczny, ale rówież jako 
przykład możliwego modelu terapeutycznego – „dra-
matoterapii”, która pozwala otworzyć się uczestni-
kom na otaczający ich świat, rozwinąć osobowość czy 
udoskonalić komunikację poprzez uzewnętrznienie 
emocji i nakierowanie na pozytywne myślenie.

Serdecznie zapraszam!
Dorota Wojtachnio
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O wOlOntariacie

 nazywam się ewa, jestem emerytką i wolonta-
riuszem w SWP AgAPe. nasza znajomość 
z darem Serca zaczęła się kilka lat temu – z każ-
dym rokiem nasza współpraca rozwijała się 
i przechodziła w kolejny zaskakujący nas etap. 
łącznikiem pomiędzy naszymi dążeniami było 
dążenie do ulepszenia kawałka naszego wspól-
nego świata. W działania zaangażowani zawsze 
byliśmy wszyscy po równo, wolontariusze, nawet 
osoby chore, których wkład był zawsze nieoce-
niony. Wolontariusze z AgAPe zaczynają poma-
gać i pracować dla innych oraz siebie. Wsiąkają 
w temat i życie stając się nieodłączną częścią 
całej układanki daru Serca.  głównym tematem, 
jaki zawsze pojawiał się w rozmowach i myślach 
jest życie własne i cudze.  W moim życiu wielo-
krotnie spotykałam się z trudem ludzkiej egzy-
stencji, starałam się spełniać  oczekiwania osób 
potrzebujących a także potrzebnych do uzy-
skania dobrych efektów. Jestem osobą znającą 
świat z różnych stron – pracowałam w Polskim 
Czerwonym Krzyżu  jako kierownik punktu opie-
ki, prowadziłam szkolenia dla sióstr PCK, prze-
trwałam stan wojenny i dzięki temu wiem, że za-
wsze najważniejszy jest zespół 
i ludzkie poświęcenie. Prowadziłam także usługi 
psychiatryczne w punkcie usług psychiatrycz-
nych.  Praca daje mi energię i sens – w poro-
zumienia z darem serca ta energia  do mnie 
wraca. Jako emerytka spełniam się pracują dla 
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AgAPe – je-
stem wolontariuszem prowadzącym Centrum 
Wolontariatu. Mój kontakt z hospicjum dAR 
SeRCA trwa już bardzo długo. Przez okres 38 lat 
koordynowania usługami opiekuńczymi - 20 lat 
PCK i 18 lat MOPS  praca ta był bardzo trud-

na ale dawała duże zadowolenie. trudniejszym 
okresem  pracy było prowadzenie usług psy-
chiatrycznych. Praca którą wykonywałam stała 
się częścią mojego życia wiedziałam jedno: to co 
robiłam służyło człowiekowi,  który potrzebował 
pomocy. Ilekroć o tym myślę zawsze podkreślam, 
że dom rodzinny nauczył mnie szacunku i po-
mocy ludziom. W chwili  otrzymania emerytury  
poczułam pustkę Po kilku miesiącach bycia eme-
rytką  zgłosiłam się do Stowarzyszenia Wzajem-
nej Pomocy AgAPe i jestem do chwili obecnej. 
W Centrum Wolontariatu przyjmuję osoby, które 
chcą pomagać innym robią to z potrzeby płyną-
cej   z serca. do wolontariatu przychodzi mło-
dzież ,osoby starsze, samotne ale każda z tych 
osób chce pomagać. hospicjum dAR SeRCA ul. 
Kopernika, którym nasze Centrum współpracuje 
poprzez zatrudnianie wolontariuszy, którzy po-
magają w opiece nad osobami chorymi na raka. 
zawsze otrzymują szkolenia i wprowadzenie 
w często obcy im i trudny świat. Możemy powie-
dzieć, że dAR SeRCA to iskierka radości dla cho-
rych, dla wolontariuszy, a także pracowników.
 Całemu zespołowi hospicjum dAR SeRCA na-
leżą się podziękowania za pracę, oddanie i bez-
interesowną walkę o ludzkie życie, które stanowi 
jego istotę. Stowarzyszenie AgAPe  wraz z Cen-
trum Wolontariatu współpracując z wami czuje-
my się ważni i potrzebni – dla całego świata i  ie-
bie samego.  życie składa się z drobiazgów, ale 
czasem drobiazg ma większą wagę niż można 
oczekiwać.

ewa Bednarek
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znani i lubiani o naS

 „Będąc młodą lekarką...” - nie miałam moż-
liwości dużego wyboru miejsca pracy. takie to 
były czasy. Po stażu podyplomowym mogłam 
pracować w sanepidzie lub zarejestrować się 
w urzędzie Pracy i skorzystać z możliwości ro-
bót publicznych ze skierowaniem do 
pracy w hospicjum.
 Ponieważ pracowałam w nim już 
wcześniej jako wolontariusz, a z na-
tury nie potrafię być kontrolerem, to 
wybrałam opcję numer dwa i tak za-
częła się moja przygoda z medycyną. 
z medycyną i człowiekiem. Medycy-
ną i ciężko chorym człowiekiem..., i 
jego rodziną.
 Wracając po pracy do domu zada-
wałam sobie pytanie co ja tutaj ro-
bię? Jaki sens ma moja praca? Prze-
cież moi chorzy tylko umierają. A ja 
byłam młodym człowiekiem pełnym ideałów, 
wizji osobistego rozwoju, medycznych sukcesów. 
A  u morfina, tlen, opatrunek, rozmowa i pytania 
bez odpowiedzi: dlaczego mnie to spotkało, jak 
długo będę cierpiał, jak będę umierał, czy mam 
jakąkolwiek szansę na zdrowie?
 Widziałam zaangażowanie innych - pielęgnia-
rek, wolontariuszy, lekarzy, ale tak naprawdę 
moment, w którym  zrozumiałam, że ta praca 
ma sens to było spotkanie jednego człowieka. 
Byłam u niego na wizycie tylko jeden raz. Bar-
dzo cierpiał z powodu nieopanowanego bólu. 
Rozpisałam mu leki przeciwbólowe, długo roz-
mawiałam z nim i jego rodziną. Po kilku dniach 
zadzwonił do mnie syn chorego i podziękował 
za to, że jego ojciec umarł bez bólu, nie cierpiał. 
Wtedy po raz pierwszy zrozumiałam sens pracy 
w hospicjum.
 Wkrótce spotkałam kolegów - lekarzy, którzy 
postanowili robić to samo co ja. holistycznie 
opiekować się chorymi w terminalnym stadium 
choroby nowotworowej. do naszej grupy do-
łączyły oddane i wykwalifikowane pielęgniarki. 
Razem stworzyliśmy zespół i podjęliśmy trud 
zorganizowania profesjonalnej Poradni Opieki 
Paliatywnej i zespołu domowego Opieki Palia-

tywnej. Wiele było trudności, przeciwności, ale 
też bardzo dużo satysfakcji. I to nie tylko satys-
fakcji związanej z realizacji medycznych zadań, 
ale satysfakcji pracy w zespole.
 nie wyobrażam sobie, żeby w opiece nad cięż-

ko chorymi ludźmi można było pra-
cować pojedyńczo, albo bez jakiej-
kolwiek współpracy.
 W naszym zespole zawsze moż-
na było liczyć na drugą osobę, na 
wsparcie, na dyskusję. Problemy 
i trudności trzeba było rozwiązywać 
na bieżąco, bo nie jest łatwo robić 
tak wiele mając tak niewiele od nfz. 
 teraz jestem onkologiem klinicz-
nym i na co dzień nie pracuję już 
w hospicjum. lata pracy w opiece 
paliatywnej nauczy mnie bardzo 
dużo w kontakcie z chorym i jego 

rodziną. nauczyły tego holistycznego spojrzenia, 
wzmocniły naturalną empatię, uwrażliwiły poko-
rę do życia i śmierci. Pokory w wymiarze takim, 
że jeśli nie mamy już wpływu na długość życia 
to trzeba zapewnić choremu jakość życia. dzięki 
doświadczeniom paliatywnym wiem na co mogą 
liczyć pacjenci w swoim naturalnym środowisku, 
a ja wiem, że oddaje ich w najlepsze ręce. nie 
wyobrażam sobie pracy bez współpracy z kole-
gami Poradni Opieki Paliatywnej. 
 W tym miejscu nie przychodzi mi do głowy nic 
innego jak tylko cytat księdza twardowskiego: 

„uczmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”, 
co dla mnie w codziennym życiu znaczy, że trze-
ba im nieść pomoc najlepszą i niespóźnioną.

dr n. med. Barbara huras
ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej

Centrum Medycznego MAłgORzAtA
Częstochowa
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