by życie z chorobą
nowotworową
było łatwiejsze
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HOSPICYJNY KWARTALNIK

m
u
j
c
i
p
s
o
H
w
ó
t
n
e
j
c
a
P
a
l
d
i
m
a
i
n
e
z
c
y
z
i
m
y
z
a
c
r
e
Z najleps
S
r
a
D
”
l
a
t
i
p
z
S
„
u
l
a
i
r
e
s
y
z
- Aktor

Lekarze z serialu „Szpital”
pierwsze skojarzenie
Szpital – Hospicjum:

Lekarka Anna Nowicka (Aktorka Sylwia Oksiuta-Warmus)

Lekarz: Wojciech Jarosz (Aktor: Bartek Waga)
HOSPICJUM

z wielką nadzieją / wiarą, z wolą walki
SZPITAL

ostatnio kojarzy mi się dużo dużo lepiej, mianowicie ze wspaniałymi ludźmi, z którymi od prawie dwóch lat mam przyjemność współpracować na planie serialu „Szpital”
Siostra Przełożona Elżbieta Sułowska (Aktorka Ela Wójcik)

Szpital -miejsca ratowania ludzkiego życia; opieki; podtrzymywania na duchu
HOSPICJUM - Momenty bólu cierpienie wzruszeń momentów trudnych ale i momentów wzniosłych
Ordynator Piotr Wójtowicz (Aktor Maciej Słota)

SZPITAL: dwojako: coś poważnego, kiedy ktoś zdrowy tam
trafia! Albo jako ostatnia deska ratunku kiedy mamy do czynienia np z wypadkiem. Pierwszy najważniejszy adres w tragicznych przypadkach.
HOSPICJUM: miejsce godne ostatnich chwil życia...

Lekarka Dominika Gajda (Aktorka Kaja Sosnowska)

HOSPICJUM kojarzy mi się oczywiście i przede wszystkim
z umieraniem i nieuchronnością śmierci. Z odchodzeniem.
I z tymi, którzy towarzyszą umierającej osobie w ostatnich
miesiącach/dniach/godzinach życia, z tymi którzy pomagają
odejść z godnością i bez bólu (mam nadzieję, że nie zabrzmi
to dwuznacznie). Ze smutkiem, cierpieniem, starością i z chorobą, ale też z końcem, nadzieją na potem i drogą do innego
„życia”.

SZPITAL - Pierwsze skojarzenie/doświadczenie: miejsce,
w którym przyszłam na świat i urodziłam swoje dziecko.
Ponadto miejsce, do którego trafia się nie z byle powodu...
Poza wspomnianymi sytuacjami wylądowałam w szpitalu po
powrocie z egzotycznej wyprawy (odwodnienie organizmu)
a ostatnio trafiają tam moi bliscy z różnych powodów. W szpitalnej opiece pokładam nadzieję dotycząca bezpieczeństwa
tych, którzy tam trafili. Tam doceniłam też prostotę diety;-)
i przekonałam się, że w sumie chyba tylko przy ul. Biskupińskiej na SORze wszystko tak szybko można załatwić;). Szpital:
to również zawodowa przygoda wśród sympatycznych ludzi,
z którymi mam przyjemność pracować od 2012r.
HOSPICJUM: miejsce godnego przeżywania granicznych,
chorobowych wydarzeń w życiu...Przestrzeń, która daje szanse...poczucie bezpieczeństwa i bycia zaopiekowanym często
w ostatnich chwilach życia, w sytuacjach, gdzie inni rozkładają ręce. Tu chorzy odnajdują tę pomocną dłoń nawet wówczas kiedy nikt z rodziny jej ku nim - nie wyciąga. Antidotum
na chorobę. Taki drugi Dom Nadziei i Miłości. W hospicjum
odeszła jedna z moich młodych, utalentowanych koleżanek
aktorek... Po Jej śmierci w dowód wdzięczności i na życzenie
(byłej podopiecznej) zbierano datki na to miejsce ostatniego
pobytu na ziemi...Szerokie spektrum pomocy. Dla mnie hospicjum ma twarz drugiego człowieka. Hospicjum Dar Serca
kojarzy mi się jeszcze z ludźmi pełnymi pasji ...rakoTwórczej!:)
dzięki której udało się wspólnymi siłami powołać do życia
rakowaleczny spektakl.
Lekarz Michał Morawski (Aktor Krzysztof Wnuk)

SZPITAL to miejsce, w którym spontaniczny uśmiech obcej
osoby mijanej na korytarzu najbardziej rozświetla. Dlatego
gdy zdarza mi się tam trafić, choćby nie wiem co, staram się
jak najczęściej uśmiechać. Bo czasem jest tak, że małe rzeczy
potrafią wiele zmienić.

Personel, Pacjenci oraz Redakcja Kwartalnika Hospicjum DAR SERCA w Częstochowie składa szczere podziękowania
Redakcji TVN za udostępnienie zdjęcia a wszystkim Aktorom za zaangażowanie w to niezwykłe przedsięwzięcie.
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Drodzy Czytelnicy,
Niech
świąteczny czas wprowadzi w Wasze Zycie
zadumę,
spokój,
harmonię i radość,
a w Państwa domach niech zagości
prawdziwie rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości.
Życzę Szczęśliwych, kojących Świąt Bożego
Narodzenia oraz radosnego oczekiwania
na przyjęcie Bożego Syna niosącego nadzieje,
pozwalającego z ufnością patrzeć w przyszłość. Spotkań z bliskimi przy wigilijnym
stole pełnych miłości, prezentów i kolęd
w blasku choinki A nadchodzący NOWY
2018 ROK niech będzie lepszy niż ten, który przemija, niech spełni Nasze marzenia
i przyniesie szczęście, zdrowie i radość,
a Wszystkich potrzebujących otoczy wsparciem i miłością bliskich.
Pacjentom, ich Rodzinom, Współpracownikom i Tym Wszystkim, którzy są z Nami
składam życzenia w imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia
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Sezon na SMOG-a
I znów przyszła jesień, a wraz z nią
coraz częściej w różnych mediach
słyszymy i czytamy o SMOG-u.
Większość z nas kojarzy ten
termin z nadmiernie rozdmuchanym przez ekologów
problemem zanieczyszczenia środowiska, ale
o skutkach zdrowotnych i o tym jak się
przed nimi ustrzec
już niewiele kto potrafi coś więcej powiedzieć. Dlatego,
poproszona o napisanie artykułu do
kolejnego numeru
kwartalnika
„Dar
serca”, mając na
uwadze obowiązującą od 1 września
na terenie województwa śląskiego
uchwałę antysmogową, a nade wszystko w trosce o Państwa zdrowie, postanowiłam przybliżyć ten jakże aktualny
temat.
SMOG-iem zainteresowałam się w ubiegłym
roku, kiedy to do oddziału Chorób Wewnętrznych,
gdzie pracuję, trafiło o wiele więcej niż zazwyczaj
pacjentów z zaostrzeniami chorób układu oddechowego, u których nie udało się rozpoznać ani
infekcji bakteryjnych ani wirusowych, a którzy słabo reagowali na typowo wdrażane leczenie. Podobne spostrzeżenia odnotowano w Wojskowym
Instytucie Medycznym w Łodzi. Tam do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w pierwszych dwóch
tygodniach stycznia 2017 r. zgłosiło się o 50%
więcej pacjentów z zaostrzeniami przewlekłych
chorób oddechowych, ale również o 30% więcej
pacjentów z groźnymi arytmiami serca. Sytuację
te powiązano właśnie ze zwiększonym w tym czasie zanieczyszczeniem powietrza. Dobrze pamiętamy suchy i bezwietrzny początek roku, przy tym
mroźny, co powodowało intensywniejsze ogrzewanie domów.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (raport
z dnia 6 marca 2017 r.) rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 6,5 mln ludzi
na całym świecie, w tym 1,7 mln dzieci poniżej 5
roku życia. W Polsce liczba ta wynosi około 50 tys.
(dla porównania roczna liczba ofiar śmiertelnych
w wypadkach samochodowych to 3,5 tys.). Zanieczyszczone powietrze skraca życie każdego z nas
4

średnio o 12 miesięcy. Przeciętny
mieszkaniec Krakowa oddychając tamtejszym powietrzem
wdycha tyle rakotwórczej
substancji – benzopirenu,
jakby wypalał ponad 4
tys. papierosów rocznie.
SMOG to zjawisko,
którego nazwa pochodzi z połączenia
dwóch
angielskich
wyrazów:
„smoke”
(dym) i „fog” (mgła).
Powstaje on wskutek zanieczyszczenia powietrza przy
niesprzyjających
warunkach atmosferycznych (mróz,
brak wiatru, inwersja
temperatury)
oraz przy pewnych
uwarunkowaniach
terenowych.
Źródłem zanieczyszczonego powietrza nie jest
wcale, jakby się mogło wydawać, wielki przemysł.
W 60% jest za nie odpowiedzialna tzw. niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń do wysokości 40m
(a więc spaliny samochodowe, domy, małe zakłady pracy ogrzewane paliwem złej jakości takimi
jak muł węglowy, wilgotne drewno, odpady komunalne.
Wg raportu WHO (z dnia 12 maja 2016 r.) Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych
państw w Unii Europejskiej, 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje
się w Polsce (Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław
Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka to czołówka
niechlubnego rankingu).
Spośród składników zanieczyszczonego powietrza najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia są drobne cząstki pyłu zawieszonego, klasyfikowane w dwóch grupach: poniżej 10µm i 2,5µm
(określane jako PM10 i PM2,5) – im drobniejsze
tym groźniejsze, ponieważ nie są wychwytywane przez naturalne bariery ochronne układu oddechowego i w ciągu 5 minut trafiają do układu
krwionośnego, a stamtąd wraz z krwią do wszystkich narządów wywołując stan zapalny. Oprócz
pyłów zawieszonych wdychamy związki siarki,
tlenki azotu, dioksyny, węglowodory aromatyczne – powstałe najczęściej ze spalania odpadów
komunalnych. Związki te mają udowodnione
działanie rakotwórcze i mutagenne.

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na czynności
większości narządów i układów wywołując różnorodne objawy, począwszy od najdrobniejszych jak rozdrażnienie, brak koncentracji, bóle głowy, łzawienie
oczu, katar, kichanie, po te najgroźniejsze: rak płuc,
pęcherza moczowego, szyjki macicy, nowotwory mózgu, wrodzone wady genetyczne. Poniżej przedstawiona jest piramida objawów, które są spowodowane
narażeniem na zanieczyszczone powietrze.

Narażenie występuje na każdym etapie naszego
rozwoju – począwszy od życia płodowego, poprzez
dorastanie i wiek dorosły, a w szczególności u schyłku
życia.

Najbardziej narażone na negatywne skutki zanieczyszczeń są dzieci i osoby starsze, zwłaszcza
te, które chorują już na choroby przewlekłe (choroby płuc, choroba wieńcowa, nowotwory, niewydolność nerek, niewydolność serca...). Dlatego
te osoby szczególnie powinny być świadome jak
postępować w dni, kiedy normy jakości powietrza
są znacznie przekraczane. Oto kilka rad jak postępować.
1. Sprawdzaj jakość powietrza. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska podają na
swoich stronach internetowych ostrzeżenia,
gdy stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio
groźne dla zdrowia. Dla posiadaczy smartfonów łatwym sposobem jest pobranie bezpłatnej aplikacji (np. SmokSmog), która podaje
aktualny indeks jakości powietrza z dowolnie
wybranego miejsca pomiarowego (w naszej
okolicy takich punktów pomiarowych jest trzy
– w Częstochowie przy ulicy Armii Krajowej, Baczyńskiego oraz w Złotym Potoku).
2. Oddychaj przez nos – to naturalny filtr powietrza.
3. Pij często wodę. Wówczas część zanieczyszczeń
przykleja się do wilgotnych ścianek gardła, zamiast trafić do płuc.
4. W dni, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza
jest wysokie, pozostań w domu; wyjścia na zewnątrz ogranicz do koniecznego minimum.
5. Gdy tylko możesz wyjeżdżaj poza miasto (najlepszy „detoks” jest nad morzem). Nawet krótka przerwa od wdychania zanieczyszczonego
powietrza ma pozytywny wpływ na zdrowie.
6. Unikaj podróżowania w godzinach szczytu. Jadąc samochodem wybieraj mniej ruchliwe trasy. Zamknij okna w samochodzie, a wentylację
ustaw na obieg zamknięty.
7. Spacerując lub jeżdżąc na rowerze unikaj ruchliwych ulic. Poruszaj się jak najdalej od krawężnika – największe stężenie zanieczyszczeń
jest bezpośrednio w pobliżu jezdni.
8. Jeżeli okna mieszkania wychodzą na ulice,
w godzinach szczytu trzymaj je zamknięte
9. W dni z podwyższonym pyłem zawieszonym
używaj masek antysmogowych (ale uwaga na
osoby z trudnościami w oddychaniu i małe
dzieci – u tych osób wskazana duża ostrożność).
10. Zadbaj o odpowiednia dietę – pożywienie powinno być bogate w witaminy A, D, E, b oraz
selen – pomagające neutralizować wolne rodniki.
Na koniec parę słów o wspomnianej wcześniej
uchwale antysmogowej, która w naszym województwie obowiązuje od 1 września br. Zakazuje ona używania do ogrzewania takich paliw jak
flot, muł, węgiel brunatny, drewno o wilgotności
powyżej 20%. Nakazuje wymianę kotłów na kotły
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minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu oraz gwarantuje darmową podróż Kolejami
Śląskimi w dni, kiedy normy pyłów są przekroczone (!). Harmonogram wymiany pieców został rozłożony na 10 lat w zależności od daty produkcji.
Karą nie dostosowania się do w/w przepisów może
być grzywna w wysokości od 20zł do 5000zł, która
może być nałożona przez Policję albo Inspektora
Ochrony Środowiska.
Zdaję sobie sprawę, że głównym powodem
ogrzewania domów paliwem złej jakości są koszty ogrzewania. Co piąty Polak uważa, ze spalanie
„śmieci” jest ekologiczne i ekonomiczne. Mając
jednak świadomość konsekwencji narażenia na
SMOG, kto jak kto ale nasi czytelnicy najlepiej wiedzą, że żadne oszczędności nie przywrócą utraconego zdrowia. Dlatego rozmawiajmy z rodzinami
i sąsiadami o tym, że warto pomyśleć, co się wrzuca do pieca. Mam nadzieją, że nie przestraszyłam
Państwa zbytnio przed wychodzeniem z domu.
Aktywność fizyczna, w tym spacery, są bardzo
ważnym elementem prozdrowotnym. Dlatego
przebywajmy na powietrzu, ale zwracając uwagę
na jego jakość.

Mikołaj
w Hospicjum
Po raz piętnasty do Dzieci będących pod opieką
Stowarzyszenia Dar Serca w Częstochowie przyjechał
św. Mikołaj z prezentami. 01 i 02 grudnia odbyły się
magiczne spotkania dla naszych małych podopiecznych Osieroconych Dzieci i Dzieci Pacjentów obecnie
zarejestrowanych w Poradni Opieki Paliatywnej przy
ul. Kopernika 34. Dzieci otrzymały piękne paczki, nie
zabrakło też mięciutkich pluszaków, biesiadowały przy wspólnym stole pełnym smakołyków. Dzieci
z gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starczy jak co
roku przyjechały, aby zagrać spektakl o charakterze

Z życzeniami czystego powietrza,
lek. Joanna Halkiewicz adwentowym, W sobotę Dzieci były w kinie na bajce
pt. „Kumple z Dżungli”, potem uczestniczyły w warsztatach plastycznych. Po powrocie do naszej siedziby
Źródła:
•
„Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie”, J. Jędrak, przy ul. Orzechowskiego 1 bawiliśmy się, graliśmy
E. Konduracka, A. Badyda, P. Dąbrowiecki, https://smoglab. w gry i był też element tańca oraz śpiewu. Nie mogło
pl/wp-content/uploads/KK_KAS_Zdrowie.pdf
by się to wszystko wydarzyć, gdyby nie ludzie o wiel•
Krakowski Alarm Smogowy, http://www.krakowskialarm- kim sercu, którzy swoją dobrocią, hojnością, otwartosmogowy.pl/
ścią przyszli nam z pomocą. Nieoceniona pomoc od•
Polski Alarm Smogowy, http://www.polskialarmsmogowy.pl/ danych wolontariuszy tych małych i dużych. Razem
•
Dolnośląski Alarm Smogowy, http://dolnoslaskialarmsmo- zrobiliśmy coś wyjątkowego i wielkiego. Na twarzach
gowy.pl/
Dzieci był cudowny uśmiech, radość i ciepłe słowa
wdzięczności.
•
Tworzymy Atmosferę, http://www.tworzymyatmosfere.pl/
Ilona Sitek
Opiekun Grupy Wsparcia
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INNE OBLICZE HOSPICJUM
Na przestrzeni lat hospicjum DAR SERCA zmieniło się i wciąż zmienia swoje
oblicze, choć idea pozostała
ta sama – ulżyć w cierpieniu
choremu, w cierpieniu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Kiedyś, kilkanaście,
czy też kilkadziesiąt lat temu
była to zwykle droga w jedną
Marzena Bula-Podhorska, stronę, co niestety bardzo zaPsycholog
korzeniło się w świadomości
naszego społeczeństwa. Jednak z nieukrywaną
radością obserwujemy zmieniające się podejście
do tej tematyki. Jest to oczywiście na razie proces powolny, ale najważniejsze, że już się dzieje,
a my jako zespół hospicyjny dokładamy ze swej
strony wszelkich starań, aby poprzez inicjowanie
różnych akcji, propagować tę nową idee.
Zmiany w funkcjonowaniu hospicjum spowodowane są wieloma czynnikami, jednak podstawowym jest szybki postęp nauk związanych
z medycyną. Z jednej strony rozwój nowych terapii w leczeniu raka, oraz większa świadomość
działań profilaktycznych powodują zwiększoną
efektywność w leczeniu, z drugiej zaś rozwój
cywilizacyjny skutkuje znaczącym wzrostem zachorowalności na nowotwory. Z tym też wiąże
się nowe zjawisko, z jakim spotykamy się w hospicjum, a mianowicie dramatyczne obniżenie
wieku osób onkologiczne chorych. Młodzi ludzie, którzy zachorowali na raka, nierzadko są
dopiero na początku swojej drogi życiowej. Mają
swoje plany, marzenia, nierzadko pozakładali już
rodziny. Niestety choroba brutalnie to przerywa
i sprawia, że muszą skonfrontować się z okrutną rzeczywistością, jaką jest niewątpliwie choroba nowotworowa. Często są to młodzi rodzice,
którzy w obliczu choroby nawet nie lękają się
tak o siebie, jak martwią się o przyszłość swoich
dzieci.
Niestety zdarza się , że pomimo wysiłków lekarzy i innych pracowników medycznych te osoby odchodzą i pozostawiają osierocone dzieci, z którymi my jednak nie tracimy kontaktu
i w miarę naszych możliwości staramy się im pomóc.
Oczywiście, nikt nie jest w stanie zastąpić zmarłego rodzica, ale my ze swojej strony dokładamy
wszelkich starań, aby ulżyć im w cierpieniu poprzez organizowanie pomocy psychologicznej,

pedagogicznej, czy też wsparcia ekonomicznego.
Jednak są i jaśniejsze strony procesu, o którym mowa w tym artykule. Jak już wspominałam postęp medycyny spowodował zdecydowanie większą skuteczność leczenia. Zdarza się
i to wcale nierzadko, że Pacjenci są wypisywani
z naszego hospicjum, bo choroba przechodzi
w stan remisji, a osoby te często powracają do
swoich poprzednich ról społecznych. Jednak gro
z nich pozostaje poza nawiasem , z traumatycznymi przeżyciami, niepewną przyszłością, oraz
poczuciem pustki i osamotnienia. W związku
z tym hospicjum DAR SERCA wychodzi naprzeciw ich potrzebom i w miarę swoich możliwości
stara się zapewnić im udział w różnych aktywnościach, które mają na celu nie tylko ich rozwój,
ale również dobrostan psychiczny i fizyczny. Są
to miedzy innymi zajęcia z malarstwa, gdzie pod
okiem profesjonalnego artysty mają okazje rozwijać swą artystyczną pasję, spotkania z terapeutą zajęciowym, warsztaty rozwoju osobistego,
konsultacje z psychologami, lekarzami, pielęgniarkami, rehabilitacja ruchowa, nauka języków
obcych, spotkania integracyjne, wspólne wyjścia
do kina, teatru etc.
Wszystko to, sprawia, że nasi Podopieczni zaczynają zdecydowanie lepiej funkcjonować. Czują przynależność do grupy, w której członkowie
mają podobne problemy, które wynikają z doświadczeń z chorobą nowotworową. Dają sobie
wzajemne wsparcie. Dla mnie, jako psychologa
jest bardzo budujące, że dzięki podejmowanym
przez nas inicjatywom rozprawiają się ze swoimi
lękami, rozwijają pasje, czują się po prostu potrzebni.
Marzeniem naszego zespołu było stworzenie
miejsca, gdzie nasi Pacjenci będą się czuli jak
u siebie w domu i sądzę, że w pełni nam się to
udało. Nasze hospicjum tętni życiem od rana
do wieczora, jest miejscem, gdzie zdecydowanie częściej słychać odgłosy śmiechu niż płaczu,
a dla nas, jako zespołu, największym komplementem jest jak Pacjenci mówią nam, że jest to
ich drugi dom.
Psycholog
Marzena Bula-Podhorska

7

Rehabilitacja
Miło nam poinformować, że od tego wydania rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych najczęstszym problemom rehabilitacyjnym u pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej. Mamy
nadzieję, że znajdą w nich Państwo odpowiedzi na
nurtujące Was pytania dotyczą radzenia sobie z dolegliwościami wynikającymi z leczenia oraz praktyczne
rady do zastosowania na co dzień.

PROBLEMY REHABILITACYJNE
W LECZENIU ONKOLOGICZNYM – OBRZĘK
LIMFATYCZNY
Co to jest i skąd się bierze obrzęk limfatyczny?
Obrzęk limfatyczny to obrzęk tkanek spowodowany zastojem płynu śródtkankowego (limfy/ chłonki).
Najczęstszą przyczyną zastoju limfy jest usunięcie węzłów chłonnych oraz zrosty i blizny powstałe w wyniku leczenia chirurgicznego choroby nowotworowej.
Z powodu nieprawidłowego działania układu limfatycznego w skórze i tkance podskórnej gromadzi się
zbyt dużo płynu śródtkankowego. Obwody kończyny ulegają pogrubieniu. Czynnikami, które zwiększają ryzyko pojawienia się obrzęku są m.in.: zakażenie
okołooperacyjne, zwłóknienia okolicy blizny, radioterapia, starszy wiek i otyłość.
W zaawansowanym stadium mogą pojawić się powikłania takie jak: zmiany skórne, zwłóknienia i stany
zapalne.
Pamiętać należy o tym, że obrzęk limfatyczny nie
powstaje bezpośrednio po operacji, ale może rozwinąć się w różnym czasie – od 6 miesięcy do wielu
lat po zabiegu usunięcia węzłów chłonnych. Dlatego
wszyscy pacjenci, u których usunięto węzły chłonne,
powinni stosować profilaktykę przeciwobrzękową
w zasadzie od pierwszego dnia po zabiegu.
W trakcie leczenia szpitalnego pacjent objęty jest
opieką wykwalifikowanego personelu medycznego.
Po powrocie do domu zostaje z problemem sam i co
wtedy?
Poniżej przedstawione zostały zasady postępowania w ramach zarówno profilaktyki jak i leczenia już
istniejącego obrzęku limfatycznego do zastosowania
w życiu codziennym. Stosując te rady należy jednak
zawsze słuchać własnego ciała. Każdy z nas ma inną
wydolność, sprawność, wytrzymałość tkanek. Mimo
takiej samej choroby i takiego samego leczenia u jednego pacjenta pojawi się obrzęk, a u innego nie. Każdy chory to indywidualny przypadek.
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Jakie jest zalecone postepowanie w życiu codziennym?
• Klin pod kończynę górną
Zaleca się stosowanie klina pod kończynę górną
zarówno podczas snu , jak i poobiedniej drzemki czy
oglądania telewizji (w każdej sytuacji w której przebywamy dłuższy czas w pozycji siedzącej lub leżącej).
• Ćwiczenia przeciwobrzękowe
Należy bezwzględnie wykonywać ćwiczenia zlecone przez fizjoterapeutę. Fizjoterapeuta dobiera ćwiczenia indywidualnie do każdego pacjenta
uwzględniając jego wiek, możliwości funkcjonalne,
stan zdrowia i inne czynniki. Są to ćwiczenia początkowo o małym, później o większym natężeniu z unoszeniem kończyny do góry i wykonywaniem ruchów
np. zaciskania ręki w pięść, potrząsania dłonią, krążenia nadgarstków itp. W schemat ćwiczeń ruchowych
należy wprowadzić ćwiczenia oddechowe, w czasie
których wytwarza się ujemne ciśnienie w klatce piersiowej, zasysające zalegającą chłonkę z kończyny po
stronie operowanej.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
PRZECIWOBRZĘKOWYCH KOŃCZYNY
GÓRNEJ
W pozycji siedząc nosimy kończyny do góry i wykonujemy ruchy:
1. Zaciskania rąk w pięść i otwierania dłoni;
2. Potrząsanie dłońmi w górze;
3. Zakładamy dłonie za głowę i odchylamy łokcie
do tyłu z wdechem przez nos; Łokcie do przodu
z wydechem przez usta;
4. Krążenia nadgarstków w górze;
5. Przeciwstawiania kciuka po kolei pozostałym
palcom ręki;
6. „Wkręcania żarówek”;
7. Unosimy kończyny górne bokiem w górę z wdechem; opuszczamy w dół z wydechem;
Każde ćwiczenie powtarzamy 5-7 razy; Pomiędzy
ćwiczeniami opuszczamy kończyny w dół i rozluźniamy np. potrząsając kończyną. W schemat ćwiczeń

ruchowych należy wprowadzić ćwiczenia oddechowe, w czasie których wytwarza się ujemne ciśnienie
w klatce piersiowej, zasysające zalegającą chłonkę
z kończyny po stronie operowanej.

szkolony personel sklepu ortopedycznego lub
terapeutę. W sklepach ortopedycznych można
zakupić różnego typu mankiety do noszenia
w ciągu dnia lub tylko a noc.

• Automasaż limfatyczny kończyny górnej
Należy go wykonywać dwa razy dziennie rano
i wieczorem. Masowanie należy rozpocząć od
miejsc położonych bliżej tułowia i przesuwać się
obwodowo, zachowując kierunek ruchów zawsze
w stronę środka ciała. Kończynę w trakcie masażu
układamy wyżej np. opierając ją na klinie. Są różne
sposoby automasażu. W każdym z nich można wykonywać ruchy: głaskania (całą dłonią), rozcierania
(ruchy w kształcie spiralki), wyciskania/ugniatania
(chwytem szczypcowym – kciuk z jednej strony,
pozostałe palce z drugiej strony kończyny).
Kolejność automasażu kończyny górnej:

1. Bark

2. Ramię

3. Przedramię

4. Ramię

5. Ręka

6. Cała kończyna

Automasaż wykonujemy wolno (ok 10-15 ruchów na min.), z umiarkowaną siłą obejmując
wszystkie strony kończyny. Omijamy bliznę pooperacyjną oraz miejsca poddane naświetlaniu.
• Mankiety elastyczne
Jeśli zostały zlecone przez lekarza – należy stosować mankiety elastyczne na kończynę górną
indywidualnie dobrane w oparciu o pomiary
obwodów kończyny wykonanych przez prze-

• Przerwy w pracy
W przypadku prac z dużym udziałem kończyn
górnych zaleca się wykonywać częste przerwy
w trakcie których można wykonywać ćwiczenia
przeciwobrzękowe kończyn.
• Aktywność fizyczna
Należy dbać o aktywność fizyczną w formie odpowiedniej do wieku i sprawności (wskazane
pływanie, nordic walking, spacery, ćwiczenia
ogólnokondycyjne);
• Prawidłowa waga
Należy dbać o prawidłową wagę. Otyłość i błędy dietetyczne zwiększają ryzyko pojawienia się
obrzęku.
Czego należy unikać?
• Nie należy spać na operowanym boku;
• Bezwzględnie należy unikać jakiegokolwiek
linijnego, okrężnego rodzaju ucisku (spowodowanego np.: przez zegarek, biżuterię,
ubranie);
• Nie wolno wykonywać długotrwałych czynności angażujących operowaną kończynę
(prasowanie , długotrwałe prowadzenie samochodu, wieszanie firanek, pranie ręczne,
itp.)
• Zaleca się nie nosić bielizny uszytej z szorstkich materiałów;
• Nie wolno używać środków kosmetycznych
i higienicznych, które drażnią skórę;
• Zabrania się noszenia dużych ciężarów (to9

•
•

•
•

•

reb z zakupami, torebki na ramieniu po stronie operowanej).
Nie wolno wykonywać w rękę zastrzyków
oraz mierzyć ciśnienia po tej stronie,
Należy unikać szarpnięć, np. smyczą psa lub
w środkach lokomocji. Unikamy w autobusie
czy tramwaju trzymania się za uchwyt kończyną strony operowanej;
Nie wolno przegrzewać ręki (stosować maści
rozgrzewających, gorących kąpieli, opalania):
Należy unikać skaleczeń, ukąszeń owadów,
ukłucia i oparzenia (ostrożnie w przypadku
korzystania z piekarnika, unikać miejsc lub
zakładać ubranie chroniące przed ukąszeniami owadów itp.);
Należy chronić kończynę przed zimnem (zła
pogoda, sporty zimowe).

Jakie są inne sposoby rehabilitacji w przypadku
obrzęku limfatycznego?
Masaż limfatyczny (manualny/ręczny drenaż
limfatyczny) – to specjalny rodzaj masażu, znacznie różniący się od typowego masażu klasycznego. Podstawowe różnice to: bardzo wolne tempo wykonywanych ruchów; ruchy wykonywane
są w kierunku najbliższych węzłów chłonnych,
a nie „dosercowo” jak to ma miejsce w przypadku masażu klasycznego. W tym rodzaju masażu
nie należy rozgrzewać tkanek, czyli nie powinno
dochodzić do zaczerwienienia skóry. Taki ręczny
masaż limfatyczny może wykonywać dyplomowany masażysta lub fizjoterapeuta;

Masaż pneumatyczny (drenaż pneumatyczny)
– do wykonania tego zabiegu wykorzystuje się
specjalny aparat, do którego podłącza się mankiety (rękawy). Mankiety te zbudowane są z 6
lub 12 komór które są napełniane powietrzem
i opróżniane w różnych sekwencjach (w zależności od stosowanego programu). Ciśnienie w komorach mankietu wywiera ucisk na kończynę
znajdującą się wewnątrz, co powoduje „przepychanie” limfy i dzięki temu wyraźne zmniejszanie
obrzęku.
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Taping rehabilitacyjny (kinesiotaping) - w metodzie tej wykorzystuje się specjalne taśmy posiadające właściwości rozciągowe zbliżone do
właściwości skóry. Taśmy te w odpowiedni sposób przykleja się bezpośrednio na skórę pacjenta. Daje to efekt uniesienia powierzchownej
warstwy skóry i zwiększenia powierzchni w której może płynąć limfa. Odpowiednio wykonana
aplikacja ukierunkowuje i ułatwia odpływ limfy.
Taśmy te przepuszczają powietrze, nie zawierają
leków ani lateksu. Stosowany w nich klej jest hipoalergiczny. Taśmy nie powinny wywoływać podrażnień lub uczuleń. Taśmy te można nosić ok
5 dni. Można je moczyć, ale trzeba je delikatnie
osuszać, aby się nie odkleiły. Wyjątkowo rzadko zdarzają się jakieś odczyny alergiczne. Niemniej gdyby pojawiły się dolegliwości w postaci
swędzenia czy pieczenia taśmy należy delikatnie
odkleić, najlepiej po wcześniejszym namoczeniu.

Bandażowanie
Jest to tzw. bandażowanie kompresyjne (uciskowe) wykonywane przy użyciu specjalnych bandaży oraz specjalnych materiałów podkładowych zakładanych pod bandaże.

Katarzyna Krawczyk
mgr rehabilitacji
specjalista I stopnia
z rehabilitacji ruchowej

III CzęstochowskiE Spotkania
Opieki Paliatywnej
i Hospicyjnej.

Już po raz trzeci w Muzeum Monet i Medali Jana
Pawła II z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum DAR
SERCA pod patronatem Prezydenta miasta odbyło się Częstochowskie Spotkanie Opieki Paliatywnej
i Hospicyjnej. Tym razem tematem konferencji był
zaawansowany rak piersi w aspekcie nowych technik
chirurgicznych, radioterapeutycznych i nowoczesnego leczenia onkologicznego z założeniem paliatywnym, jak również paliatywnej terapii objawowej.
Zasadniczym celem opieki paliatywnej i hospicyjnej
jest poprawa jakości życia poprzez zapobieganie,
prawidłowe rozpoznawanie objawów i potrzeb fizycznych, psychicznych i społecznych, skierowana
głównie na nieuleczalnie chorych u kresu życia.
Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce stale
wzrasta, stanowiąc drugą przyczynę zgonów. Jednocześnie uwzględniając nowe możliwości diagnostyki
i leczenia zaawansowana postać nowotworu może
stanowić chorobę przewlekłą, co nakłada na placówki
hospicyjne nowe zadania. Zgodnie z zaleceniami Rekomendacji Rady Europy opieka paliatywna znajduje zastosowanie również we wcześniejszych stadiach
postępujących przewlekłych chorób równocześnie
z terapią mając na celu przedłużenie życia chorego.
W trakcie spotkania o najnowszych trendach w paliatywnej terapii objawowej w zaawansowanym nowotworze piersi, w tym kontroli bólu i innych objawów
związanych z postępem choroby mówił dr Cezary
Juda. Znaczącą rolę pielęgniarki w opiece paliatywnej,
w tym również terapii wspomagającej z jej praktycznym aspektem - profilaktyki neutropenii przedstawiła
mgr Maria Huras. Nie zabrakło tematów związanych
z nowymi propozycjami zmian ustawowych w ochronie zdrowia, a więc aspektów prawnych z zakresu
opieki paliatywnej i onkologii klinicznej – aktualny
stan prac omówiła mec. Anna Żelasko.
Sesję drugą otworzył swoim wykładem dr Przemysław Jasnowski. Nie bez znaczenia pozostaje również
rola chirurga w fazie zaawansowanej choroby, a rak
piersi należy do tej grupy schorzeń, 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 zależy również od organizacji pracy jak w modelowych Ośrodkach Leczenia
Schorzeń Piersi. Należy zauważyć, że zaistnienie takiego ośrodka BCU (Breast Cancer Unit) w Częstochowie wydaję się z punktu widzenia jakości opieki
nad pacjentkami czymś podstawowym. Nowe kie-

runki w leczeniu promieniami zaawansowanego raka
piersi, głównie w sytuacji oligometastatycznej choroby przedstawił dr Mariusz Syguła, co wpływa na
wydłużenia czasu przeżycia pacjentek przy zastosowaniu tak mało inwazyjnych technik jak radioterapia,
głównie w aspekcie technik stereotaktycznych. Rolę
paliatywnej terapii systemowej, szczególnie przy użyciu leków celowanych molekularnie, z możliwością
zastosowania najnowszych osiągnięć immunoterapii
w przerzutowym raku piersi omówiła dr n. med. Barbara Huras, kierownik naukowy konferencji. W kolejnym wykładzie dr n. hum. Agnieszka Miklewska
specjalista psychologii klinicznej zwróciła uwagę na
znaczenie osobowościowych predyspozycji do chorób somatycznych. Na zakończenie spotkania dr
Katarzyna Śleszyńska – Szałapska w podsumowaniu
podkreśliła rolę jaką musi spełnić hospicjum wobec
coraz to nowszych wyzwań i wymagań jaką stanowi
przewlekłość schorzenia nowotworowego z holistycznymi cechami opieki nad chorymi w tym z przerzutowym rakiem piersi. Na uwagę zasługuje postęp wiedzy jaki dokonał się w zakresie farmakoterapii bólu
nowotworowego czy waga współpracy zespołu specjalistów z różnych dziedzin medycyny w celu kwalifikacji pacjentów do paliatywnych procedur onkologicznych.
Szczególnie cieszy fakt, że konferencja wzbudziła
zainteresowanie wśród innych organizacji pacjentów,
niesamowicie ciepła, ale równocześnie bardzo ważna
pod względem merytorycznym szczególnie w odniesieniu do BCU była wypowiedź pani Elżbiety Markowskiej – prezes Częstochowskich Amazonek.
Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym przy
współpracy i organizacji III Częstochowskich Spotkań
Paliatywno-Hospicyjnych, w tym wykładowcom, zaproszonym gościom i uczestnikom za obecność i aktywny udział w konferencji.
Mam nadzieję, że spotkania te znajdą na stałe miejsce
w kalendarzu wydarzeń naukowych naszego miasta.
Organizator
lek. Dorota Wojtachnio
Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA
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Znani i lubiani o nas
Biskup Antonii Józef Długosz, doktor habilitowany nauk
teologicznych, biskup pomocniczy częstochowski w latach
1994–2016, od 2016 biskup senior archidiecezji częstochowskiej. Bp Antoni Długosz podczas swojej długoletniej
posługi zajmował się działalnością katechetyczną, dydaktyczną, naukową, społeczną oraz publicystyczno-medialną.
Bp Długosz za dewizę posługiwania przyjął słowo – służyć.
W 2007 r. za to, że służy z radością został Kawalerem Orderu Uśmiechu, co jest międzynarodowym odznaczeniem
przyznawanym osobom, których działania przynoszą dzieciom radość. Jest Ksiądz Biskup znany ze swojej działalności
na rzecz różnych grup społecznych – najsłabszych, działał
Biskup w Betanie w Mstowie, gdzie prowadził zajęcia terapeutyczne, zakładał placówki rekreacyjne jak świetlice dziecięco-młodzieżowe, organizował obozy, pielgrzymki, wycieczki krajoznawcze, prowadził Biskup „Ziarno” dla dzieci,
pisze Ksiądz Biskup książki. Skąd Biskup bierze tyle energii
na to wszystko?

Przyjmując święcenia kapłańskie postanowiłem służyć na pierwszym miejscu dzieciom,
młodzieży oraz ludziom przeżywającym różne
problemy: chorobę, czy uzależnienia.
W 2007 roku został Biskup Kawalerem Orderu Uśmiechu
na wniosek dzieci częstochowskich – czy takie odznaczenie
dodaje skrzydeł?
Bardzo cenię sobie to odznaczenie, ponieważ
na pierwszym miejscu zabiegały o to dzieci
specjalnej troski. Spłacając dług wdzięczności
– służę tym dzieciom.
Nie ukrywał Ksiądz Biskup przed światem, że przeszedł
chorobę nowotworową. Czy takie doświadczenie było trudne? Sama diagnoza, proces leczenia? Jak ks. Biskup wytłumaczył sobie fakt, że z tak trudnym doświadczeniem przyszło mu się zmierzyć?
Znalazłem się w szpitalu z powodu silnego
kaszlu. Myślałem, że jest to choroba płuc. Dopiero badania wykazały nowotwór na jelicie
grubym. Wyjątkowo spokojnie przyjąłem diagnozę uświadamiając sobie, że nie ja jeden
choruję na nowotworową chorobę. Są jeszcze
inne odmiany raka atakujące dzieci, młodzież
oraz dorosłych wiekiem.
Czy jest coś, co Ks. Biskup może przekazać naszym pacjentom, aby było im łatwiej przejść drogę od diagnozy,
poprzez agresywne leczenie? Jak wytłumaczyć sobie to, co
nas spotyka, ponieważ pierwszym pytaniem jakie pojawia
się po usłyszeniu diagnozy „rak” jest słowo: dlaczego ja?
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Życie nie jest sielanką.
Spotykamy w nim nie
tylko choroby, atakujące ciało, ale także
psychikę. Choroba jest
okazją dla wierzącego człowieka, by starał się połączyć swoje
cierpienia z Panem
Jezusem, który nie siłą
militarną, lecz krzyżową męką zbawił i odkupił nas. Św. Paweł
przypomina, że wprawdzie Jezus w pełni nas
odkupił, to jednak pozwala, by na kanwie naszego życia dokonywało się ustawicznie zbawienie i odkupienie ludzi.
Jak poradzić sobie w chorobie i czy dla jednostki choroba może mieć również wymiar duchowy?
Św. Paweł uważa, że został wybrany na apostoła, by wiele wycierpieć dla imienia Jezusa.
Pan Jezus może nas powoływać, abyśmy także
przez cierpienie spełniali szczególne powołanie dając Jezusowi bezinteresowną miłość. Kto
cierpi i nie zrywa więzi z Bogiem – jest żywym
świętym.
Obecnie jest już Ks. Biskup na emeryturze – czy nadal
tak aktywnie spędza ks. Biskup czas wspierając potrzebujących?...czy może to wreszcie czas, aby naprawdę odpocząć?
Dzięki życzliwości ks. arcybiskupa Wacława
Depo wizytuję parafie, udzielam sakramentu
bierzmowania. Nie zmniejszyła się moja lista
zajęć. Jedynie nie muszę dyżurować w kurii biskupiej.
Proszę o kilka słów wsparcia dla naszych Pacjentów, którzy na co dzień stawiają czoła sytuacji choroby.

Przez nowotworową chorobę utożsamiałem
się chorymi. Pamiętałem o wszystkich chorych w moich modlitwach. Uważam, że chorzy
mają szczególną misję do spełnienia, by polecać Panu Bogu, chorych duchem, czyli grzeszników. Szczególnie tych, którzy nie zdają sobie
sprawy ze swojego stanu ducha, bardzo oddalonych od Boga i to ze swojego nieroztropnego
korzystania z wolności.
Bp Antoni Długosz

Arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski
poświęcił Hospicjum
DAR SERCA
Wszyscy Ci, którzy przeszli chorobę nowotworową wiedzą, że oprócz leczenia medycznego bardzo jest potrzebne
wsparcie psychologiczne, rehabilitacja czy zorganizowanie
zajęć, które pozwoliłyby zaprzątnąć umysł innymi sprawami
niż choroba.
A jak to było u nas ? Początki jak każde początki – trudne. Pod opieką psychologów zaczęły się pierwsze spotkania
. Moje pierwsze kontakty z psychologiem po chorobie zbiegły się z początkiem działania tej grupy. W chwili organizacji podopiecznych była mała garstka, tzn. tych, którzy po
chorobie chcieli korzystać z terapii zajęciowej. Korzystaliśmy
z różnych lokali, a w miarę naszego rozwoju zaczęło się robić ciasno.

W hospicjum przy ul. Kopernika korzystaliśmy wspólnie
z pielęgniarkami z jednego pokoju i to raz w tygodniu .
Tam powstało Stowarzyszenie „Dar Serca”. Tam przychodzili
coraz to nowi pacjenci . Było nas oraz więcej i coraz szerszy
robił się nasz program. Wprowadziliśmy warsztaty malarskie, powstało kółko teatralne, którego działanie zakończyło się wystawieniem sztuki na podstawie przeżyć pacjentów.
Reżyserowała częstochowska aktorka Sylwia Oksiuta-Warmus. No i faktycznie zrobiło się nam za ciasno. Gościny
użyczył nam ks. Tadeusz Zawierucha w kościele Narodzenia
Pańskiego przy Alei Wolności. Rozgościliśmy się na piętrze
mając do dyspozycji duży metraż. W międzyczasie trwał
remont starego budynku, który kiedyś służył jako kaplica,
a stał w pobliżu kościoła na tym samym placu. Ten budynek
mieliśmy zasiedlić. I to była meta. Już tam jesteśmy, tam
pracujemy. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że tam mieszkamy, bo czujemy się jak w domu. Grupa pacjentów bardzo się rozrosła, a i zajęć jest mnóstwo, pomieszczeń dużo.
Pachnie świeżością po remoncie. Duży słoneczny pokój
to pomieszczenie, gdzie stoi mnóstwo sztalug, obrazów.
To jest pracownia artystyczna. Tu malujemy obrazy, tu powstaje rękodzieło, tu stoi mnóstwo wykonanych przez nas
i ozdobionych przedmiotów. Obok mały przytulny gabinet,
gdzie pracują psycholodzy. To pokój leczenia dusz. Tam

w przytulnej atmosferze chorzy odzyskują chęć do życia.
Rehabilitanci pracują w oddzielnym pokoju, kojące kolory
na ścianach, gustowne parawany. Jest inny duży pokój przeznaczony do ćwiczeń, relaksacji i szkoleń. Tu odbywają się
grupowe spotkania psychoterapeutyczne i inne jeśli zachodzi potrzeba. Małe biuro też ma swoje miejsce na końcu
korytarza, bo to też jest konieczne w prowadzeniu stowarzyszenia. Mamy kuchnię, z której korzystamy. Miedzy zajęciami można zrobić sobie smaczne przekąski, herbatę czy
kawę. Z całego dobytku korzystaliśmy już ponad rok.
W środę 25.10.2017 r. w naszym opiekuńczym kościele Narodzenia Pańskiego, gdzie proboszczem i opiekunem
hospicjum jest ks. Tadeusz odbyła się uroczysta msza św.,
którą poprowadził Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Na uroczystości panowała podniosła
atmosfera. Usłyszeliśmy z ust celebranta bardzo przyjemne i ciepłe słowa. Kościół był pełen ludzi: uczestniczyli we
mszy – przedstawiciele PFRON u, dziennikarka radia Jasna
Góra, pacjenci i osoby im towarzyszące oraz pracownicy
hospicjum. Przedstawiciel Stowarzyszenia na koniec mszy
wręczyli Arcybiskupowi kwiaty i podziękowali za przybycie
na naszą uroczystość poświęcenia lokalu. W tym celu po
zakończeniu mszy udano się do sąsiadującego budynku,
gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości. Arcybiskup wchodził do każdego z pomieszczeń, rozmawiał z pracownikami i świecił wszystkie użytkowane pomieszczenia. Wpisał
się również do naszej kroniki. Uroczystość zakończyła się
rozmowami – można powiedzieć towarzyskim spotkaniem
arcybiskupa z pracownikami i pacjentami. Atmosfera była
luźna i przyjemna. Goście częstowali się przygotowanymi
przekąskami. Imprezie towarzyszył fotograf, którego zdjęcia mamy okazję oglądać.
Zygfryda Coner
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Rakowaleczni
Twórczość artystyczna osób dorosłych –
pacjentów onkologicznych wsparta terapią
sokratejską i teorią Lwa Wygotskiego
Problem osób chorych onkologicznie rozciąga się
często na funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie przyjmujących pozycje wycofania, rezygnacji
co ma związek z poczuciem braku celu, a przede
wszystkim motywacji do działań. Zadanie, jakie stawia
sobie terapia przez sztukę to rozbudzenie u pacjentów potrzeby czynnego uczestnictwa w życiu i zapewnienie im możliwości samorealizacji. W tym zakresie prowadzone są w Stowarzyszeniu Hospicjum
Dar Seca w Częstochowie eksperymentalne działania
w obszarze edukacji artystycznej osób starszych z jej
praktycznym wykorzystaniem przy zastosowaniu terapii dialogu sokratejskiego jako integralnej części
zajęć artystycznych, a także wykorzystanie podejścia
systemowego i zmodyfikowanej teorii Lwa Wygotskiego w pracy z dorosłymi osobami chorymi onkologicznie. Innowacyjność takiego podejścia polega na
zastosowaniu w działaniach edukacyjno – artystycznych wsparcia terapią sokratejską w celu usunięcia
błędnych przekonań tkwiących u podstaw wielu „niemożności” oraz aktywnej pomocy w realizacji zadań,
podobnej do pomocy jakiej udziela się dzieciom podejmującym nowe wyzwania. Błędnym jest bowiem
założenie, że osoby starsze podejmą z sukcesem, bez
wsparcia i pomocy innych, trud pokonywania przeciwności w celu realizacji nowych zadań bez nadania
im wcześniej sensu i wskazania możliwości realizacji.
Warto również podkreślić, że skompilowane ze sobą
działania z zakresu sztuki, historii i teorii sztuki są nie
tylko ciekawe przez swoją różnorodność, ale przynoszą dodatkowe korzyści aktywizując równocześnie
pozytywne emocje i racjonalne myślenie. Prowadzone działania edukacyjne z zastosowaniem mechani-
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zmów wsparcia przynoszą wymierne efekty w postaci
rozbudzenia potencjału twórczego i intelektualnego
przy jednoczesnej zmianie nastroju o osób chorych,
modyfikacji ich zachowań, zadowolenia i podniesienia samooceny osób uczestniczących w zajęciach.
Skutkują także zmianą podejścia pacjentów do problemów codzienności. Wymiernym efektem takich
działań jest nie tylko umiejętność odnalezienia się
w nowej rzeczywistości naznaczonej doświadczeniem
choroby, czy sensowne zagospodarowanie wolnego
czasu, ale przede wszystkim rozbudzenie i wykorzystanie potencjału twórczego trudne do osiągnięcia
u ludzi dorosłych dotkniętych chorobą.
Osoby chore często wycofują się z aktywnego życia, izolują się, popadają w przygnębienie i apatię.
Filozof Bertrand Russell, zwracając uwagę na to, że
czas wolny może być bezczynny jak i bardzo czynny,
wskazuje na potrzebę budzenia zamiłowań pozwalających na rozumne wykorzystanie wolnego czasu.
Aktywny udział w zajęciach artystycznych kierowanych specjalnie do tej właśnie grupy daje możliwość
wyjścia poza krąg osobistych problemów. Działania
te powinny stanowić nowe wyzwanie, najlepiej być
wynikiem własnej inicjatywy, odbiegać od rutyny,
spełniać indywidualne pragnienia i cele, a zwłaszcza
powinny rozwijać umiejętności i zdolności w celu
podniesienia poczucia własnej wartości. Uogólniając, celem i efektem tak ujmowanej aktywności jest
dobrostan. W ludziach dojrzałych mających doświadczenie i wiedzę w określonym kierunku, żyją niezre-

alizowane pasje, przy jednoczesnej świadomości ograniczonych możliwości różnego
typu, której towarzyszy ponadto obawa
weryfikacji, niesprawdzenia się w oczach
innych i swoich. W większości wypadków
stanowi to skuteczną barierę odgradzającą
od głównego nurtu życia wymagającego
od nich przystosowania do zmieniających
się warunków wynikających z dynamiki życia i osobistej sytuacji życiowej.
Nie wszyscy decydują się na aktywne
wejście w życie społeczne w nowych warunkach i wolą poprzestać na tym, co już udało
im się osiągnąć. Przypomina to poniekąd
teleturniej Milionerzy, w którym uczestnicy
często poprzestają na puli gwarantowanej
rezygnując z dalszej gry. To co udało im się
osiągnąć, chcą traktować jako pulę gwarantowaną, bez ryzyka poniesienia porażki.
W jaki zatem sposób można zachęcić ich
do dalszej gry, gry o własne spełnione, radosne życie, nadanie mu sensu w nowych
warunkach, w nowej rzeczywistości?
Jest to niezwykle delikatna i złożona
materia i nie sposób zamknąć ją w schematach, hasłach o potrzebie aktywności.
Pod względem zdobywania nowych doświadczeń, a tego domaga się od nich życie, jest to grupa porównywalna do grupy
najmłodszych, przed którą także stawiane
są coraz to nowe zadania umożliwiające im
podejmowanie nowych ról i funkcjonowanie w przestrzeni społecznej, ale jest to grupa mniej
spontaniczna, bardziej krytyczna wobec siebie, obawiająca się negatywnej oceny, obciążona bagażem
doświadczeń życiowych niepozwalającym im na samorealizację.
Jak zatem osiągnąć w tych warunkach eutymię czyli radość, pogodny nastrój i eudajmonię, tj. szczęście?
Jak zmienić nie tylko postrzeganie przez nich świata,
ale i umożliwić w sposób aktywny i świadomy wpływać na swoje życie czyniąc je ciekawym, radosnym,
spełnionym. Jako wstępne założenie należy przyjąć
pewnik , że zawsze jest dobry moment na rozwój osobisty i wprowadzanie zmian do własnego życia. Nie
możemy przewidzieć, co sprawi, że będziemy szczęśliwi. Świat jest skomplikowany. Musimy zobaczyć,
co działa naprawdę. Program realizowany w ramach
Stowarzyszenia nakierowany jest na rozbudzenie potencjału twórczego, artystycznego pacjentów, a tym
samym poprawę jakości ich życia, a przede wszystkim poprawę odczucia jakości życia, gdyż „Ludzie nie
cierpią z powodu rzeczy jako takich, ale z powodu
swojego sposobu widzenia rzeczy” twierdzi Epiktet,
filozof rzymski.
Danuta Żak
artysta plastyk, filozof
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
HOSPICJUM DAR SERCA
Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca w bieżącym
roku rozpoczęło realizację dwóch dużych projektów
na rzecz osób chorych onkologicznie.
Projekt ”Rozwinąć skrzydła” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem jego jest wzrost zdolności do podjęcia
i utrzymania zatrudnienia 50 osób dorosłych
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, będących mieszkańcami Częstochowy lub
powiatu częstochowskiego, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie zaplanowano opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika, a następnie możliwość skorzystania z bezpłatnych form
wsparcia:
•
indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym

•

warsztaty kompetencji społecznych oraz szkolenie z zakresu wsparcia socjalnego
•
spotkania z psychoterapeutą
•
rehabilitację ruchową
•
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
•
certyfikowane kursy zawodowe
•
płatne staże zawodowe
•
wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
Projekt trwa do końca listopada 2018 roku.

Natomiast drugi projekt ”Lepsze życie - kompleksowe wsparcie na rzecz osób chorych onkologicznie”
współfinansowany jest ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) – umowa dwuletnia. Ma on na celu polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej osób chorych poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji
oraz objęcie działaniami aktywizującymi i motywującymi, które wpłyną na poprawę stanu emocjonalnego,
podniosą samoocenę oraz pobudzą wolę walki z rakiem.
W ramach projektu realizujemy bezpłatnie następujące formy wsparcia dla osób chorych onkologicznie:
•
konsultację lekarską
•
rehabilitację ruchową
•
rehabilitację psychologiczną ( indywidualną i grupową)
•
terapię zajęciową
•
konsultację pielęgniarską

KOORDYNATOR PROJEKTÓW
Anna Jarosz
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CZAS WSPOMNIEŃ
W dniach 6-8 października 2017 roku po raz dziesiąty już w Radomiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. Temat tegorocznego spotkania brzmiał ,,Idźcie i głoście’’. W posłudze
hospicyjnej Aula WSB IM. BP. Jana Chrapka wypełniona po brzegi.

Wśród wykładowców i prelegentów byli specjaliści różnych
dziedzin wiedzy, nauki i życia hospicyjnego: lekarze, pielęgniarki,
psycholodzy, psychoonkolodzy,
teolodzy. Organizatorem konferencji był duszpasterz Hospicjum
Królowej Apostołów w Radomiu
ks. Marek Kujawski, człowiek orkiestra, od ponad 25 lat posługujący w hospicjum. Zadaniem konferencji jak powiedział ks. Marek
jest obudzenie w Polakach ducha
służby chorym, rodzinom i osieroconym. Konferencja rozpoczęła się od Adoracji Najświętszego
Sakramentu i mszy świętej, której
przewodniczył ordynariusz radomski ks. bp. Henryk Tomasik.
Drugi dzień - bardzo wcześnie
msza święta odprawiona w intencji naszych podopiecznych. Wykłady dotyczyły opieki nad chorym
dorosłym i dzieckiem, formacji duchowej wolontariusza, a także ukazały blaski i cienie bycia wolontariuszem. Wiele było pięknych świadectw mówiących
o istnieniu Aniołów Stróżów, będących posłańcami

miłosierdzia. Gość konferencji profesor dr hab. n.
med. Krzysztof Bielecki jak zawsze tak i teraz w ważne,
ciężkie tematy wplatał anegdoty.
Nie sposób wspomnieć wspaniałego koncertu
Antoniny Krzysztoń ,,W poszukiwaniu Prawdy’’. Na
ogromną pochwałę zasługuje bardzo dobra organizacja spotkania, ciepła, rodzinna atmosfera,
przepyszne jedzenie, możliwość wymiany
doświadczeń ludzi, którzy się pochylają nad
chorym i umierającym. To właśnie na takich
spotkaniach nawiązuje się nić porozumienia a nawet przyjaźnie. Przytoczę słowa św.
pamięci ks. Eugeniusza Dutkiewicza: ,,Zespół hospicyjny musi być grupą przyjaciół,
której przyświeca wspólne pojmowanie
idei hospicyjnej, wspólny cel i orientacja.
Musi być to grupa bez hierarchii. Dopiero
to daje nadzieję na dobrą współpracę i na
lepsze rozwiązywanie problemów chorego.
Do swych domów wróciłyśmy pełne wiary
i sił, umocnione tym, że to co robimy ma
sens, jest piękne i dobre. Serdecznie dziękujemy naszemu Hospicjum za umożliwienie
uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu.

Ewa i Halina wolontariuszki
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KONTRAKT
opieka paliatywno-hospicyjna

18

08 1050 1142 1000
0022 3315 6567
Stowarzyszenie Hospicjum
„DAR SERCA”
ul. Kopernika 34,
42-200 Częstochowa
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