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Wspierają nas:

 

Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele Hospicjum,

Serdecznie dziękujemy Państwu za przekazanie 1% podatku na rzecz podopiecznych 
Stowarzyszenia Hospicjum ,,Dar Serca”. Środki, które udało nam się pozyskać dzięki 
Państwa wsparciu pomogą podopiecznym aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym, 
społecznym i w pełni cieszyć się każdym dniem. 

Za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę chcielibyśmy serdecznie podziękować - 
Państwa niezwykła hojność budzi nadzieję, że tak naprawdę nikt nie jest sam i zawsze 
można liczyć na pomoc innych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazanie wielkiego serca 
i dobroci.

Gorąco dziękujemy Państwu nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim 
w imieniu naszych podopiecznych, za wrażliwość i zaangażowanie w niesienie pomocy 
osobom potrzebującym.

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA



OD REDAKCJI

 Witam Was serdecznie w ten listopadowy 
jesienny dzień. Do Państwa rąk trafia kolej-
ny numer naszego Kwartalnika DAR SERCA. 
Na długie jesienne wieczory nasz zespół 
redakcyjny przygotował dla Państwa cykl 
artykułów. Dr Barbara Huras pisze o kar-
diotoksyczności, temacie bliskim większo-
ści z Was, psycholog Patrycja Patyk pisze 
o „uważności”, na którą warto mieć bacze-
nie, a Katarzyna Krawczyk, specjalistka fizjo-
terapii uczy nas o tym, co robić, aby krzyw-
dy sobie nie wyrządzić, a coś dobrego dla 
ciała zrobić. Tak więc znajdziecie tu Państwo 
coś dla ducha i coś dla ciała. Mamy również 
dla Państwa sprawozdanie z tego, co na co 
dzień dzieje się w naszym Stowarzyszeniu. 
Wierzę, że wciąż jeszcze potrafimy Państwa 
zaciekawić i rozbawić. Gorąco zachęcam do 
zgłaszania swoich uwag i komentarzy oraz 
czekam na Państwa propozycje, o czym 
chcielibyście Państwo poczytać w kolejnym 
numerze. Zapraszam gorąco do lektury…

…Wasz Radaktor
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KARDIOtOKsyCznOść 
u ChORyCh lECzOnyCh 
z POWODu RAKA PIERsI
 Rak piersi jest najczęstszym nowotworem 
złośliwym u kobiet w naszym kraju. Zachoro-
walność na tę chorobę stale wzrasta. Rocznie 
rejestruje około 15 tysięcy nowych zachoro-
wań. Dzięki wprowadzeniu badań przesie-
wowych – mammografii (wykrywanie wcze-
snych postaci raka piersi) oraz postępowi 
jaki dokonał się w leczeniu onkologicznym, 
wzrostowi zachorowalności na ten nowotwór 
nie towarzyszy wzrost umieralności. Według 
danych statystycznych w Polsce żyje około 
60 000 kobiet, u których rozpoznano raka 
piersi. Wśród nich jest grupa młodych cho-
rych, a więc takich, u których choroba zosta-
ła rozpoznana przed 35 rokiem życia. lecze-
nie onkologiczne chorych na raka piersi jest 
potencjalnie kardiotoksyczne, czyli może 
uszkodzić serce. oznacza to, że kobiety, któ-
re przebyły leczenie przeciwnowotworowe 
zwłaszcza chemioterapią, anty-HER2 czyli 
trastuzumabem czy napromienianie lewej 
połowy klatki piersiowej, wymagają szcze-
gólnej troski internistycznej. Fakt przebycia 
potencjalnie kardiotoksycznej, czyli poten-
cjalnie uszkadzającej serce chemioterapii 
stanowi czynnik ryzyka chorób układu serco-
wo-naczyniowego. Pacjentki po leczeniu on-
kologicznym – według klasyfikacji American 
College of Cardiology/American Heart Asso-
ciation (ACCI/AHA) – należą do grupy osób 
z niewydolnością serca w stopniu A. W ich 
przypadku nie ma jeszcze wykładników zabu-
rzenia funkcji (dysfunkcji) mięśnia sercowe-
go w badaniach obrazowych oraz w badaniu 
klinicznym, niemniej występuje zwiększone 
prawdopodobieństwo pojawienia się nie-
wydolności serca w przyszłości. Problemy 
kardiologiczne u pacjentów onkologicznych 
mają bardzo złożoną genezę: mogą wynikać 
z wciągnięcia układu krążenia w proces no-
wotworowy, mogą być powikłaniem samej 
terapii onkologicznej. Terapia onkologiczna 
może wpływać negatywnie w sposób bezpo-
średni czyli poprzez negatywny wpływ leków 
cytostatycznych na serce i pośrednio,  przez 
częstą w tej grupie chorych pancytopenię 
(spadek parametrów morfologii), a zatem 
i wysokie ryzyko wstrząsu septycznego oraz 

stosowaną łącznie z chemioterapią płyno-
terapię, która obciążającą układ krążenia. 
Negatywny wpływ może być także związany 
z interakcją leków krążeniowych i cytostaty-
ków stosowanych jednocześnie.
 Trzeba podkreślić, że w chwili obecnej 
bardzo rzadko obserwujemy ostre zaburze-
nia serca w trakcie terapii onkologicznej (3-
4% przypadków), większość tych zaburzeń, 
zwłaszcza po trastuzumabie ma charakter 
odwracalny, tzn czy serce wraca do normy po 
włączeniu leczenia kardiologicznego. Nato-
miast problemem może być przebycie inten-
sywnego leczenia onkologicznego i rozwój 
niewydolności serca w wiele lat po zakoń-
czonym leczeniu. liczba dorosłych z dłu-
gim przeżyciem po leczeniu onkologicznym 
związana jest z tym, że ujawnienie  działań 
niepożądanych leków cytostatycznych może 
wystąpić nawet po 20 latach od jej zakoń-
czenia.
 Aktualne zasady w leczeniu pooperacyj-
nym jeśli chodzi o chemioterapię to nieprze-
kraczanie 4 cykli chemioterapii z doksoru-
bicyną („czerwona chemioterapia”). U osób, 
które w wywiadzie mają choroby układu 
sercowo-naczyniowego np. ciężkie nadci-
śnienie, chorobę niedokrwienną serca lub 
przebycie w przeszłości ostrego incydentu 
wieńcowego (np. zawał  serca) przed rozpo-
częciem chemioterapii obowiązuje wykona-
nie badanie UKG i konsultacja kardiologicz-
na. U Pacjentek kwalifikowanych do leczenia 
immunoterapią trastuzumabem (Hercepty-
na) obowiązkowe jest wykonanie badań EKG, 
UKG i konsultacji kardiologicznej przed roz-
poczęciem leczenia i następnie co 3 miesią-
ce w trakcie trwania leczenia. Jeśli w trak-
cie leczenia immunoterapią wystąpi spadek 
frakcji wyrzutowej EF o 10 punktów pro-
centowych (np. wyjściowa frakcja była 60%, 
a kontrona 50%) i/lub poniżej 50% to le-
czenie trastuzumabem musi być przerwane. 
Pacjentki te wymagają odpowiedniej farma-
koterapii kardiologicznej. Radioterapia uzu-
pełniająca u pacjentek z rakiem lewej piersi 
jest aktualnie mniej kardiotoksyczna przez 
nowoczesne systemy planowania i oraz za-



5

stosowanie energii promienistej z przyśpie-
szaczy jądrowych. Zapewnia to wysokie bez-
pieczeństwo i minimalne ryzyko powikłań 
kardiologicznych. leczenie hormonalne nie 
wykazuje bezpośrednio negatywnego wpły-
wu na wzrost powikłań kardiologicznych, ale 
bardzo ważna jest u pacjentek stosujących 
tamoksyfen ocena ryzyka choroby żylno-za-
krzepowej, a u pacjentek stosujących inhi-
bitory aromatazy (anastrozol, letrozol) mo-
nitorowanie gospodarki lipidowej. Bardzo 
ważną rolę odgrywa stała aktywność fizycz-
na i utrzymanie prawidłowej, należnej masy 
ciała. U pacjentek po zastosowaniu leczenia 
uzupełniającego w oparciu o chemioterapię, 
immunoterapię i radioterapię (lewa połowa 
klatki piersiowej), celowe jest rozważenie  
terapii inhibitorem konwertazy (ACEI) jako 
jedynej przebadanej i  udowodnionej formy 
prewencji – ochrony przed  kardiomiopatią 
jatrogenną, czyli uszkodzeniem serca przez 
wymienione metody leczenia. Dlatego ko-
nieczna jest ścisła współpraca onkologów 
i kardiologów aby: określić grupy potencjal-
nego ryzyka wystąpienia kardiotoksyczności 
przed terapią onkologiczną oraz prowadzić 
skuteczne leczenie kardiologiczne podczas 
terapii onkologicznej. Są opracowane sche-
maty długofalowego monitorowanie pa-
cjentów z chorobami nowotworowymi po 
zakończonym leczeniu onkologicznym. Mo-
nitorowanie to wymaga również odpowied-
niego postępowania i dyscypliny ze strony 
pacjentów, którzy powinni poprawić swój 
styl odżywiania przez ograniczenie węglo-
wodanów, soli, tłuszczów, alkoholu, powinni 
uprawiać systematycznie aktywność fizycz-
ną, dbać o utrzymanie prawidłowej i stałej 
masy ciała. Bardzo ważne są okresowe bada-
nia, w tym regularna kontrola ciśnienia tętni-
czego krwi i tętna, pomiar glukozy na czczo, 
kontrola cholesterolu i całego lipidogramu 
w surowicy krwi, stężenia elektrolitów i kwa-
su moczowego. 

Specjalista onkologii Klinicznej
dr n. med. Barbara Huras 6

 Ból krzyża jest jedną z najczęstszych dolegliwo-
ści układu kostno–stawowego i  dotyka aż 75-85% 
populacji.  Najczęściej pojawia się  u osób pomiędzy 
30 a 60 rokiem życia. Unikanie jakiejkolwiek aktyw-
ności fizycznej, niewłaściwe odżywianie, nadwaga 
prowadzą do przeciążeń narządu ruchu i powoduję 
, że dolegliwości bólowe kręgosłupa dotykają coraz 
młodszych ludzi, także dzieci i młodzież. 
Co to jest i jakie są przyczyny bólu krzyża?
      Ból krzyża to ból zlokalizowany w dolnym od-
cinku kręgosłupa ( w odcinku lędźwiowo-krzyżowym). 
Dolegliwości mogą mieć różny charakter. Mogą po-
jawiać się przy niektórych ruchach lub w tylko w  wy-
branych pozycjach lub wtedy gdy długo przebywamy 
w jednej pozycji, np. długo prowadzimy samochód, 
siedzimy za biurkiem czy też stoimy w pracy za ladą. 
Często dolegliwości nasilają się  przy wybranych ru-
chach- np. skłon w przód, skręty lub w trakcie kaszlu, 
kichania czy defekacji; Czasem pacjent zgłasza więk-
szy ból rano lub to, że ból budzi w nocy.
   obszar występowania dolegliwości bólowych też 
może być różny. Ból może być zlokalizowany central-
nie w dolnym odcinku kręgosłupa. Może występować 
tylko po jednej stronie pleców. Może również pro-
mieniować do pośladka, pachwiny lub nogi. Czasem 
bólom krzyża towarzyszy rwa kulszowa , czyli gwał-
towny ból promieniujący wzdłuż nogi ( wzdłuż nerwu 
kulszowego). Niekiedy dolegliwościom bólowym to-
warzyszą inne odczucia opisywane przez pacjentów 
jako jak mrowienia, drętwienia czy cierpnięcia. Są to 
zaburzenia czucia ( tzw. paresteje) związane z podraż-
nieniem korzeni nerwowych. To jaki ma charakter, 
gdzie jest zlokalizowany i w jakich okolicznościach 
pojawia się ból jest bardzo istotne dla ustalenia przy-
czyny dolegliwości. 
 Przyczyny bólu krzyża:
      Przyczyny dolegliwości bólowych w obrębie krę-
gosłupa lędźwiowo-krzyżowego mogą być bardzo 
różne. Pamiętać należy, że niektóre dolegliwości bó-
lowe w obrębie kręgosłupa mogą zostać „przeniesio-
ne” z narządów wewnętrznych. Pacjent może odczu-
wać bóle krzyża  wskutek chorób  nerek, woreczka 
żółciowego, czy też chorób ginekologicznych (tzw. 
bóle rzutowane).
   Jednak jednymi z najczęstszych przyczyn bólu krzy-
ża są zmiany przeciążeniowe i dyskopatia i tutaj 

PROblEmy 
REhAbIlItACyJnE  

– PROFIlAKtyKA 
bÓlÓW KRzyŻA
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ogromna rola profilaktyki i modyfikacji naszych za-
chowań.
Wśród innych przyczyn  można wymienić:

• zmiany pourazowe ( naderwanie mięśni, więzadeł, 
złamania kregów itp.);

• wady wrodzone (możemy nawet o nich nie wie-
dzieć);

• choroby reumatyczne (zmiany zwyrodnieniowe 
kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów i in.)

• przerzuty nowotworowe do kości;
• stany zapalne kości i szpiku kostnego
• schorzenia ginekologiczne i ciąża;
• choroby narządów wewnętrznych (nerek, wątroby, 
żołądka, dwunastnicy i in.);
Profilaktyka bólów krzyża:
 Myśląc o profilaktyce bólów kręgosłupa musimy 
myśleć o unikaniu nadmiernego obciążania kręgosłu-
pa. Które pozycje są dobre dla kręgosłupa, a których 
powinniśmy unikać? Poniższy wykres obrazuje wpływ 
pozycji na obciążenie kręgosłupa lędźwiowego.

Należy zwrócić uwagę, że obciążenie jest największe 
w pozycji stojącej i siedzącej z pochylonym tuło-
wiem do przodu.  Najmniejsze obciążenie kręgosłu-
pa występuje w pozycji leżącej.
Zalecenia w ramach profilaktyki bólów krzyża:

1. Nauczenie trzymania prawidłowej postawy

 Przyjmowanie niedbałej, przygarbionej 
przechylonej do boku lub do przodu  postawy 
skutkuje przeciążeniem struktur kręgosłupa.

2. Zdrowe odżywianie i redukcja nadwagi

 Dla zdrowego kręgosłupa nie jest obojętne 
czy dźwiga 20 kilo mniej , czy więcej. 

3. Prawidłowa postawa w siadzie

W życiu codziennym wiele czasu spędza-
my siedząc, a jest to pozycja obciążająca dla 
kręgosłupa. Prawidłowy fotel, czy krzesło po-
winno być tak wyprofilowane, żebyśmy mogli 
siedzieć z prostym tułowiem i podpartymi 
lędźwiami. Zawsze można podłożyć sobie po-
duszeczkę lub wałek pod krzywiznę lędźwiową. 

dobrze źle źle

4. Fotel w samochodzie

 Fotel w samochodzie powinien być ustawio-
ny na taką odległość, żeby lędźwia były pod-
parte. Szczególnie jest to istotne dla zawodo-
wych kierowców i innych osób  spędzających 
dużo czasu w aucie. W czasie długiej trasy 
dobrze jest robić przerwy dla wyprostowania 
kręgosłupa.

5. Podnoszenie ciężarów z podłoża

 Jeśli podnosimy coś z podłogi powinniśmy 
zrobić to wykonując przysiad, zachowując pro-
sty kręgosłup. Szkodliwy dla kręgosłupa jest 
w szczególności gwałtowny wyprost  ze skłonu. 
Jeśli już musimy się schylić to to pozycji wypro-
stowanej wracajmy powoli.

źle dobrze

6. Zakupy

 Jeśli idziemy na zakupy dobrze jest zabrać 
z sobą torbę na kółkach, żeby uniknąć dźwi-
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gania. Jeśli takiej nie posiadamy lepiej ciężary 
rozłożyć do dwóch siatek.

źle dobrze

7. Przenoszenie ciężarów

 Gdy musimy nosić ciężary róbmy to blisko 
ciała. Nacisk na kręgosłup jest wówczas mniej-
szy.

źle dobrze

8. odpoczynek w pozycji leżącej

 Nasz kręgosłupa  najlepiej odpoczywa  
w pozycji leżącej. Jeśli czujemy nadmierne 
przeciążenie kręgosłupa wskutek np. długo-
trwałego siedzenia lub stania dobrze jest się 
położyć. Oczywiście jeśli mamy taką możli-
wość. Jeśli już cierpimy na dolegliwości bólowe 
dobrze jest przyjąć pozycję dającą rozluźnienie 
struktur okołokręgosłupowych, np.:

9. Prace domowe

 Wszelkie zajęcia i prace domowe są prze-
ciwwskazane w pozycji półzgięcia tułowia. 
Takie proste czynności jak pranie, sprzątanie, 
zmywanie, praca na działce powodują nieod-
łączne zginanie tułowia oraz utrzymywanie go 
w pozycji pochylenia przez kilka godzin dzien-
nie. Dobrze byłoby podwyższyć blat stołu, do-
brać odpowiednią wysokość krzesła oraz odpo-
wiednie oświetlenie tak aby siedzieć prosto gdy 
długo pracujemy w tej pozycji.  Mycie podłogi 
w domu lepiej jest wykonywać w pozycji klęku 
podpartego lub przy użyciu odpowiednio dłu-
giego mopa. Wszelkie czynności wymagające 
pochylania tułowia do przodu powinny być 
wykonywane poprzez ugięcie nóg, a nie zgina-
nie kręgosłupa lędźwiowego.

10. Łóżko

 Nie jest prawdą, jak często się słyszy, że dla 
kręgosłupa najzdrowsze jest spanie na desce. 
Zarówno materac zbyt miękki jak i zbyt sztyw-
ny powoduje wyginanie się kręgosłupa. Naj-
korzystniejszy jest materac półsztywny, dający 
dobre podparcie dla fizjologicznych krzywizn 
naszego ciała.

11. ćwiczenia

 Prawidłowa postawa i ćwiczenia mięśni 
tzw.  posturalnych stanowią podstawę profilak-
tyki przeciążeń kręgosłupa. Najogólniej mó-
wiąc w ćwiczeniach zależy nam na tym aby 
wzmocnić mięśnie odpowiedzialne za postawę, 
przede wszystkim mięśnie brzucha , grzbietu 
i kończyn dolnych oraz utrzymać prawidło-
wą ruchomość stawów kręgosłupa i kończyn.  
W trakcie ćwiczeń, ale też w życiu codziennym 
należy unikać wszelkich gwałtownych ruchów 
w szczególności skłonów i skrętów tułowia.  
Najbardziej polecane, zresztą dla osób w każ-
dym wieku są ćwiczenia w wodzie i pływanie.

Specjalista Rehabilitacji Ruchowej
mgr Katarzyna Krawczyk
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 21.02.2018r. zbliża się godzina 18.00. Drzwi do bi-
blioteki coraz częściej się otwierają. Wchodzą zaprosze-
ni goście. Robi się tłoczno. Dziś ludzie przyszli oglądać 
obrazy – nasze obrazy. Tu od 3 tygodni trwa wystawa 
malarska pod tytułem: ,,W poszukiwaniu piękna”. or-
ganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Hospicjum 
,,Dar Serca”. Gościny użyczyła nam Biblioteka Publiczna 
im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie przy Al. 
NMP 22. Autorkami obrazów jest 10 pań. Część z nich 
przygodę z malarstwem zaczęła 4 lata temu, część jest 
o wiele młodsza stażem. Danusia Żak – artystka malarka 
jest opiekunka naszej grupy. Jej praca nad nami i praca 
nas samych zaowocowała kilkoma wystawami. Dzisiejszy 
wieczór jest specjalny. Chcemy pokazać nasze obrazy 
inaczej. Będzie to wieczór poetycko-artystyczny. Goście, 
którzy licznie przybyli ciekawie rozglądają się po wysta-
wionych dziełach, podchodzą, komentują, oglądają. Za-
nim nastąpi część artystyczna wyrabiają sobie opinie na 
temat naszych prac. 
  

Nadchodzi godzina ,,0” – oficjalne rozpoczęcie naszego 
wieczoru. Zabierają głos – gospodyni wystawy – Anna 
Boraczyńska, Danuta Żak – prowadząca z nami warszta-
ty malarskie i Anna ogłaza – prezes Stowarzyszenia ,,Dar 
Serca”. Po ich wstępnych powitaniach głos zostaje prze-
kazany prowadzącym dalszą część pokazu czyli naszej 
autorskiej grupie. Zaczynam mówić jak i kiedy odkryły-
śmy u siebie zdolności artystyczne, że miało to związek 
z naszą chorobą nowotworową i pomocą ,,Daru Serca”, 
które zorganizowało nam powrót do normalnego życia 
po chorobie, tworząc terapie zajęciowe, między innymi 
warsztaty malarskie. 
 Nadmieniam, że w naszej grupie malarskiej są dwie 
osoby, które oprócz tego, że malują Pisza wiersze, ko-

RAKOWAlECznI
ObRAzy WIERszEm mAlOWAnE
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leżanka Jadzia Starczewska i ja Zygfryda Coner należy-
my do tych osób. Chciałyśmy połączyć ze sobą te dwie 
twórcze sprawy tak, aby w odczuciu widzów obrazy 
pędzlem malowane stały się obrazami malowanymi sło-
wem. I zaczęło się wierszowane oprowadzanie po gale-
rii… obrazy ożyły! Zachodzące słońce nad morzem stało 
się ,,ognistą kulą, która topi się w wodzie, zanurza w niej 
powoli i ginie w wodnej topieli”. Był spacer nad morzem 
wśród ,,mgiełki rozbryzganych fal” i obraz jeziora, któ-
re było ,,spokojne, ciche, kwiatami nenufarów pokryte”. 
odzwierciedlał to wiersz ,,Zmrok nad jeziorem”. Było 
dużo obrazów kwiatów i o kwiatach były wiersze: ,,o żół-
tych mleczach na zielonych łąkach, o fioletowych bzach 
pachnących wieczorami, o złocistej forsycji, która żółci 

odcieniami kwiaty wystawia ku słońcu, aż przekwitnie 
w końcu”. Gdy dotarłyśmy do obrazu tańczącej kobie-
ty, to wszyscy widzieli i czuli, że ,,jak ona tańczy, to po-
wietrze wokół aż drży”. To, co się działo na obrazach 
czuliśmy, widzieliśmy i chcieliśmy się tam znaleźć. Na 
szczycie góry w wyobraźni, pośród gwiazd witaliśmy 
Nowy Rok. Kto miał więcej wyobraźni bardziej prze-
żywał. Czekały nas jeszcze następne przeżycia. Jadzia 
Starczewska zaprezentowała nam swoje wiersze. Były to 
wiersze o różnej tematyce: o życiu, o przyrodzie, o zmie-
niających się porach roku. W strofach wierszy autorka 
radzi słuchaczom, aby:
,,kąpać się w szczęściu i miłości
upajać urokami świata:
wiosną radosną
złoto-purpurowymi kolorami jesieni
biało-srebrną dojrzałością zimy
i spokojem słonecznego lata”
 Po przeczytaniu swoich utworów (a było ich wiele), 
na zakończenie występu poetka zacytowała afirmację 
z przeczytanych książek, które mogą stać się motywem 
przewodnim naszych prac twórczych: ,,Spraw, by twoje 
życie stało się dziełem sztuki, chwyć pędzel swojej wy-
obraźni i zacznij malować arcydzieło na płótnie twojego 
życia”. Tym sposobem otrzymaliśmy mądrą radę na-
kreśloną z poetyckim rozmachem i malarskim porów-
naniem. Na tym skończyła się część artystyczna. Wszy-
scy byliśmy pod wrażeniem. Na zakończenie przy stole 
z przekąskami uczestnicy wystawy gorąco dyskutowali 
omawiając przeżycia tego wieczoru. Był przygotowa-
ny stół wernisażowy. Dla każdego było coś smacznego, 
a dla nas satysfakcja z udanego wieczoru.

 Zygfryda Coner
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 W dniu 20 stycznia 2018 roku, tradycyjnie, już 
po raz piąty odbył się Częstochowski  Bal Cha-
rytatywny zorganizowany przez Członków i Wo-
lontariuszy Stowarzyszenia Hospicjum DAR SER-
CA z siedzibą przy ul. orzechowskiego na rzecz 
pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotwo-
rową.

 Cieszy nas niezmiernie fakt, że nasz Bal wpi-
sał się już na stałe do kalendarza Często-

c h o w s k i c h 

wydarzeń 
kulturalnych służących wsparciu i po-
mocy chorych po leczeniu onkologicznym 
z terenu miasta Częstochowy.

 Jak co roku było nam niezmiernie miło 
bawić się w gronie niezwykłych gości, 
w tym przedstawicieli władz miasta Czę-
stochowy, artystów, przedsiębiorców, poli-
tyków, jak i bardzo licznej grupie szanow-

nych koleżanek i kolegów lekarzy, pielęgniarek, 
psychologów, fizykoterapeutów, wolontariuszy 
i wszystkich tych osób, którym nie jest obojętne 
ból i cierpienie.

 Bal uroczyście otworzył Prezydent miasta Czę-
stochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk doceniając 
zaangażowanie i wkład Stowarzyszenia Hospi-
cjum DAR SERCA w rozwój opieki nad pacjen-
tami z zaawansowaną chorobą nowotworową 
z terenu naszego miasta.  Niezmiernie miło było 

nam gościć  Poseł na sejm RP Panią Iza-
belę leszczynę,  której wsparcie i ciepłe 
słowa podziękowania za pracę na rzecz 
tej szczególnej grupy chorych są nam 
szczególnie bliskie.

 Niekwestionowaną atrakcją tego-
rocznego balu był charytatywny występ  
na rzecz pacjentów Stowarzyszenia Hospi-
cjum DAR SERCA zespołu „muzycznego”  
u two-

BAL
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rzonego przez vice -  prezydenta 
miasta Częstochowy pana Jarosława 
Marszałka „Grube Ryby”. 
 W  jego skład weszli przedstawi-
ciele Urzędu Miasta Częstochowy, 
Starostwa, Częstochowskich Uczelni 

i Przedsiębiorstw. Ten niezwykle miły 
gest, ale również atrakcyjny i dynamicz-
ny popis umiejętności wokalnych i arty-
stycznych był kulminacyjnym punktem  
naszego balu, wszyscy doskonale się ba-
wili.

 oczywiście, nie zabrakło również 
licytacji szczególnie cennych przedmio-
tów ofiarowanych przez naszych Sponso-
rów na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum 
DAR SERCE,  wszystkim ofiarodawcom 
gorąco dziękujemy.
Aukcję, jak co roku poprowadził w spo-
sób niezwykle sugestywny Pan Tomasz 
Szewczyk i  Pan Stefan Rybicki, którego 
nieocenioną pomoc doceniają nasi pa-
cjenci.

 W tym roku po raz pierwszy w hi-
storii naszego Balu został wręczony „Mo-
tyl Dobroczynności” – obraz namalowa-
ny przez naszą podopieczną trafił w ręce 
pani Magdy Muchy prezes firmy BATNA 
za szczególny rodzaj wsparcia i pomocy 
na rzecz Hospicjum.

 Wszystkim naszym niezwykłym 
Gościom i Darczyńcom, pragniemy bar-
dzo gorąco podziękować. W imieniu 
naszych pacjentów, jak i całego zespołu 
Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA 
dziękujemy za okazaną empatię, wspar-
cie i stałą obecność  w życiu naszego 
Stowarzyszenia.
 

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum
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sERDuszKA W PRzybynOWIE

01.09.2018r. odbył się piknik dla dzieci objętych 
opieką naszego Stowarzyszenia w miejscowo-
ści Przybynów,  który został zorganizowany 
przez Rotary Club i firmę Państwa Wachelków- 
INERGIS S.A. Podczas warsztatów edukacyjnych  
przepięknym agrogospodarstwie dzieci mo-
gły przeżyć niezapomnianą przygodę pozna-
jąc jak wygląda życie na wsi. Kolejną atrakcją 
była przejażdżka kolejką, podczas której moż-
na było podziwiać piękną okolicę oraz wizyta 
w mini zoo, gdzie z bliska można było zoba-
czyć zwierzęta. Dzieci bardzo chętnie korzystały 
również z możliwości zabawy na dmuchanych 
zamkach, dużych zjeżdżalniach i toru przeszkód. 
Nasi wspaniali organizatorzy wyjazdu, zapewnili 
uczestnikom bardzo smaczny poczęstunek oraz 
atrakcyjne nagrody zdobyte w licznych konkur-
sach. Uśmiech na twarzach dzieci był dowodem 
na to, że dzień w Przybynowie był bardzo udany, 
każda chwila była niezapomniana, a minuty ucie-
kały za szybko! W imieniu wszystkich uczestników 
pikniku bardzo, bardzo dziękujemy za zorganizo-
wanie cudownego czasu.

Zarząd Stowarzyszenia 
DAR SERCA
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 Na całym świecie 
liczba zachorowań na 
choroby nowotworo-
we stale wzrasta,  rów-
nież w Polsce obserwuje 
się stały wzrost zacho-
rowań na nowotwory 
przede wszystkim no-
wotwory  piersi. Biorąc 
pod uwagę dane epi-
demiologiczne, każdy 
ruch, działanie na rzecz 
pacjentów, szczególnie 
z zaawansowaną cho-
robą nowotworową jest 
niezmiernie ważny.
 organizacje po-
żytku publicznego za-
równo medyczne jak 
i niemedyczne powinny 
w tym zakresie szcze-
gólnie współpracować, 
mając na uwadze dobro 
pacjentów. Nie do przecenienia jest fakt, 
że Częstochowa, jako jedno z pierwszych 
miast z ośrodkiem leczenia Raka Piersi 
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym stała się prekursorem również dzia-
łań pozarządowych w tym zakresie. Jedną 
z takich organizacji jest Stowarzyszenie 
Hospicjum DAR SERCA, które od wielu lat 
działając  pomaga i wspiera pacjentów on-
kologicznych zapewniając im jak najlep-
szą holistyczną opiekę. To również dzięki 
niezmiernie konstruktywnej współpracy 
Hospicjum DAR SERCA ze  Stowarzysze-
niem Częstochowskich AMAZoNEK  na 
rzecz kobiet, głównie kobiet z nowotwo-
rem piersi, wsparcie dedykowane miesz-
kankom miasta Częstochowy jest coraz 
bardziej efektywne.
 Jednym z takich wspólnych obszarów 
działań jest edukacja zdrowotna kobiet. 
Działalność na rzecz poprawy świadomo-
ści zdrowotnej mieszkanek miasta Często-
chowy stanowi priorytet takiej współpra-
cy. Biorąc pod uwagę dramatyczne dane 
epidemiologiczne zrozumiałą rzeczą jest 
wspólna działalność na rzecz powołania 
na terenie naszego miasta Wielospecja-
listycznego ośrodka leczenia Raka Piersi 
(BCU – Breast Unit Cancer). Profilaktyka 
zdrowotna, badania skriningowe, w tym 

mammografia, wielo-
profilowe leczenie, jak 
również fizykoterapia, 
rehabilitacja czy wspar-
cie psychologiczne by-
łyby dostępne w jednym 
wysoko wykwalifikowa-
nym ośrodku.
 obecnie wspól-
nie ze Stowarzyszeniem 
Hospicjum DAR SERCA 
planowane jest spotka-
nie naukowe, z moż-
liwością bezpłatnych 
konsultacji lekarskich, 
psychologicznych i re-
habilitacyjnych na rzecz 
pacjentek z nowotwo-
rami piersi, które ma 
na celu przybliżenie 

idei ośrodka BCU dla 
wszystkich mieszkanek 
miasta Częstochowy. 

To dzięki zaangażowaniu się i wspólnej 
pracy obu Stowarzyszeń na rzecz popra-
wy poziomu jakości diagnostyki, terapii, 
opieki paliatywnej czy leczenia wspoma-
gającego wsparcie pacjentek zarówno 
po leczeniu onkologicznym, jak i przed 
takim postepowaniem jest pełniejsze.  
 Mam nadzieję, że wszystkie nasze 
wspólne aktywności i działania będą po-
czątkiem szybszego rozwoju medycznego 
i społecznego na rzecz mieszkanek miasta 
Częstochowy.

Prezes Stowarzyszenia 
Częstochowskie AMAZoNKI

Elżbieta Markowska

znAnI I lubIAnI O nAs

Prezes Stowarzyszenia 
Częstochowskie AMAZONKI

Elżbieta Markowska
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lOuRDEs

 W dniu 9 maja 2018 z okazji Dni Europy w naszym 
partnerskim mieście lourdes odbyło się niezwykłe 
spotkanie integracyjne środowisk medycznych z za-
kresu opieki onkologicznej i paliatywnej. Nasz zespół 
był niezmiernie ciepło przyjęty, w tym również przez 
władze miasta lourdes – Panią Mer Josette BoURDEU.
 Inicjatorem tego niecodziennego wydarzenia była 

pani Charlotte Tabarant - Prezes organizacji Huma-
nitarnej Etoile Bleue miasta lourdes we współpracy 
z członkami Rotary Club lourdes. Wydarzeniu temu  
towarzyszyły liczne spotkania, warsztaty, a punkt kul-
minacyjny stanowiła wystawa prac malarskich naszych 
pacjentów ze Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA 
-  Artystyczny Dar Serca w ramach święta z okazji Dni 
Europy. Dodatkowo w ramach wymiany obyła się Kon-
ferencja Naukowa środowisk medycznych. Spotkanie 
było poświęcone roli jaką odgrywa opieka paliatywna 
we współczesnej medycynie zarówno w terapii bólu, 

leczeniu wspomagającym jak i wsparciu pozamedycz-
nemu pacjentów z chorobą nowotworową. Przewod-
niczącym i kierownikiem naukowym spotkania był 
profesor Bernard Couderc z Kliniki onkologii miasta 
Tarbes, który przedstawił zasady funkcjonowania tego 
typu jednostek we Francji. Z ramienia Stowarzysze-
nia  Hospicjum Dar Serca z wykładem wystąpił lekarz 
naszej jednostki –  Dorota Wojtachnio i psycholog – 
Marzena Bula-Podhorska, vice prezes Stowarzyszenia 
Hospicjum DAR SERCA.
 Ta niezwykła wymiana doświadczeń, szczególnie 
z zakresu organizacji opieki nad chorym z zawansowa-
ną chorobą nowotworową stanowi początek niezwykle 
twórczej współpracy środowisk medycznych, poza-
medycznych i ruchów społecznych zainicjowany przez 
członków Rotary Club Częstochowa, a szczególnie po-
dziękowania za pomoc w organizacji tego spotkania  
kierujemy do Pana Pawła Klimka.

Anna Machnik-Czerwik
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Czy PRODuKty sPOŻyWCzE 
mOgą nAs ChROnIć PRzED 
nOWOtWOREm?
 Czy wprowadzając do naszego codziennego jadło-
spisu drobne poprawki takie jak jedzenie kolorowo 
i różnorodnie możemy zmniejszyć ryzyko zachorowa-
nia na chorobę nowotworową?

Oczywiście, że tak – dowiedziono bowiem, że 
około 30-40% zachorowań na nowotwór moż-
na uniknąć prowadząc właściwy tryb życia – 
między innymi stosując odpowiednie żywienie 
i nie stroniąc od aktywności fizycznej.

 W jaki sposób żywienie może wpływać na powsta-
wanie zmian nowotworowych?

Otóż szkodliwe czynniki, które występują w po-
żywieniu i są dostarczane do naszego organi-
zmu mogą aktywować złożone procesy pro-
wadzące do powstania nowotworu. Głównymi 
czynnikami rakotwórczymi, które występują 
w pożywieniu są mykotoksyny czyli toksyny 
pochodzące z grzybów często porastające ziar-
na zbóż czy orzechy. Następne to WWA czyli 
wielopierścieniowe węglowodory aromatycz-
ne, które występują w wędzonych i grillowa-
nych produktach mięsnych. Należy również 
zwracać uwagę na nitrozaminy i inne N-nitro-
związki występujące w środkach konserwują-
cych mięso, ryby i sery.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

Badania pokazują, że spożywanie w odpowied-
nich ilościach warzyw i owoców zawierających 
antyoksydanty (związki wymiatające wolne 
rodniki z organizmu) zmniejszają niebezpie-
czeństwo zachorowania na raka i choroby serco-
wo-naczyniowe. Wyróżnia się kilka grup związ-
ków wykazujących takie działanie. Są to m.in.: 
– antyoksydanty, które występują w zielonych 
warzywach liściastych oraz ciemnopomarań-
czowych warzywach i owocach

– witamina E, która znajduje się w orzechach 
i zarodkach zbóż

– witamina C występująca w jagodach, zielo-
nych warzywach liściastych i owocach cytru-
sowych.

A jak przekłuć teorię na praktykę?

Na przykład jedząc na śniadanie zamiast paró-
wek z białym pieczywem owsiankę z jogurtem 
naturalnym na płatkach górskich z dodatkiem 
siemienia lnianego i owoców sezonowych ta-
kich jak borówki, truskawki czy maliny. Za-
miast kotleta mielonego i ziemniaczków na 
obiad zjeść kaszę z warzywami takimi jak bro-
kuły, papryka, marchew z kawałkiem chudego 
mięsa upieczonego w piekarniku lub gotowa-
nego na parze. Na kolację zamiast kanapki 
z szynką wieprzową zjeść sałatę z pomidorka-
mi i awokado skropioną olejem lnianym. Dość 
prostym sposobem na dostarczenie organi-
zmowi w jednym posiłku kilku wartościowych 
produktów jest koktajl – blendując jogurt na-
turalny (źródło korzystnych dla naszego prze-
wodu pokarmowego bakterii), borówki (źródło 
antyoksydantów), szpinak lub jarmuż (również 
związki przeciwutleniąjce), siemię lniane (ko-
rzystne kwasy tłuszczowe) oraz otręby (źródło 
błonnika) zapewnimy sobie solidną bombę an-
tynowotworową. Oprócz wprowadzania róż-
nych korzystnych produktów spożywczych do 
jadłospisu ważne jest również:

– zachowanie masy ciała i tkanki tłuszczowej 
na prawidłowym poziomie

– zwracanie uwagi na to co się pije

– jedzenie dużej ilości warzyw

– ograniczenie spożycia czerwonego mięsa

– unikanie alkoholu

– wyeliminowanie soli

– oraz brak wiary w to, że istnieją suplementy 
antynowotworowe.

Ewelina Drożdżowska, dietetyk
Specjalizuję się w leczeniu żywieniowym osób z nadciśnieniem, 

cukrzycą, dną moczanową, otyłością oraz chorobami 
nowotworowymi. 
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 Mindfulness „to stan świadomości będący wynikiem 
intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na 
to, czego doświadczamy w chwili obecnej”. Innymi sło-
wy, mindfulness to świadome skierowanie uwagi na to, 
co robimy i co czujemy w danym momencie.
 Ważne jest, aby być tu i teraz. To, co dzieje się w chwili 
obecnej to wszystko, czego możemy być pewni. Rozwa-
żania na temat przeszłych wydarzeń czy zamartwianie 
się o przyszłość, odciąga nas od tego, co właśnie się 
dzieje, co odczuwamy w danej chwili. Zbyt często po-
zwalamy by teraźniejszość wymykała się nam z rąk. 
 Ważne jest także rozróżnienie - ,,Uważność to życie 
w danej chwili, a nie życie chwilą”. Gdy ktoś ,,żyje chwi-
lą” nie liczy się z konsekwencjami swoich działań, a to 
nie o to chodzi. Życie uważne polega na podejmowa-
niu przemyślanych decyzji i branie odpowiedzialności za 
swoje wybory. Cały czas nasza głowa zajęta jest ocenia-
niem lub komentowaniem tego co się wokół nas dzie-
je. ,,Uważność to sposób troszczenia się o swój umyśl”. 
Bycie uważnym na to, co dzieje się obecnie, daje wy-
tchnienie od przytłaczających myśli, od analizowania 
wydarzeń. Większość z nas właśnie tak spędza czas – 
rozmyślamy o innych sprawach i błądzimy w myślach po 
miejscach gdzie fizycznie nas nie ma. Często też robimy 
kilka rzeczy na raz, automatycznie, nie zastanawiamy się 
nad ich wykonaniem.
Uważnym można się stać w każdej chwili. W ciągu dnia 
przerwij na chwilę to, co w danym czasie robisz, skup 
się na tym, co się dziej, co widzisz, co słyszysz, jak się 
czujesz, czy wyczuwasz jakiś zapach, czy możesz czegoś 
posmakować. 
 Uważni jesteśmy także wtedy, gdy coś bez reszty nas 
pochłania np. rozwiązywanie krzyżówki, oglądamy film, 
czytanie książki, praca, rozmowa, malowanie obrazu. 
Doskonałym przykładem uważności są dzieci podczas 
zabawy – nie myślą o tym, co stało się wczoraj, ani o tym, 
co będą robić za chwile. Są bez reszty oddane tylko i wy-
łącznie zabawie.
 Co nam daje bycie uważnym? Uważność daje nam 
inne spojrzenie na świat – spróbuj posłuchać śpiewu 
ptaków w parku/lesie, obserwować zmianę sygnaliza-
cji świetlnej stojąc w korku – cokolwiek, co dzieje się na 
Twoich oczach w danej chwili. To otwarcie się na nowe 
możliwości w znanych i rutynowych sytuacjach. 
 Uważność to świadomość każdej chwili – celowa kon-
centracja na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zasta-
nawiamy. Zdobycie umiejętności uważności sprawia, że 
umiemy w pełni się skupić na tym, co robimy, jesteśmy 
bardziej świadomi tego, co nas rozprasza, sprawia ze na-
sze działania są bardziej efektywne. 
Uważność to także zarządzanie własną uwagą. Porząd-
kujemy myśli byśmy mogli nad nimi panować, a nie one 

nad nami. Nie oceniamy wydarzeń, 
nie dążymy do ich zmiany, akceptu-
jemy sytuacje aktualna, pozwalamy 
na odejście myśli, emocji.
 Zwracanie uwagi na to, co się 
z nami dzieje w chwili obecnej po-
zwala nam również, nauczyć się lep-
szego wyrażania siebie w kontaktach z innymi, lepszego 
rozumienia i nazywania własnych uczuć, większej od-
porności na negatywne odczucia, większej empatii. 
Trening uważności wpływa na nasze relacje, sposób ko-
munikacji z innymi. osoby uważne rzadziej źle myślą 
o innych, są bardziej wyrozumiale, lepiej radzą sobie 
z konfliktami. 
 JAK ćWICZyć UWAŻNoŚć?
• Idź na spacer – wpatruj się w przyrodę, odczuwaj po-
wiew wiatru, ciepło promieni słonecznych.
• Zjedz spokojnie i powoli posiłek/ wypij herbatę – de-
lektuj się smakiem, zwróć uwagę na kolor, zapach, fak-
turę, jedz wolno, celebruj cisze, zorganizuj wieczór de-
gustacji potraw.
• Zwolnij tempo – zwolnij i ciesz się życiem, rób mniej – 
ustal priorytety, daj sobie więcej czasu na obowiązki, rób 
przerwy, podejdź do zajęć dużo spokojniej.
• Nastaw budzik w ciągu dnia  na 2-3 rożne pory – gdy 
zadzwoni, zatrzymaj się na chwilę i zastanów się gdzie 
jesteś, co robisz i o czym teraz myślisz, czy jesteś skupio-
ny na danej czynności czy Twoje myśli gdzieś błądzą.
• Wybierz inną drogę niż zawsze – idź/jedź inną trasą, 
którą rzadko uczęszczasz.
• Słuchaj ulubionej muzyki inaczej – skup się i postaraj 
się rozróżnić jakie instrumenty słyszysz, postaraj się nie 
zwracać uwagi na same słowa.
• Naucz się czegoś nowego – np. ugotuj coś z nowego 
przepisu.

 Uważność to zbiór wskazówek dzięki wykorzystaniu, 
których możemy podejść ze spokojem i opanowaniem 
zarówno do tych codziennych jak i znaczących i trud-
nych wydarzeń w życiu.
 Czasem los zmusza nas do zaczynania wszystkiego na 
nowo, choć jest to często moment bardzo nieprzyjem-
ny, pamiętajmy ze możemy to zrobić w każdej chwili, 
w każdym momencie, bo „gdziekolwiek jesteś, tam jest 
początek”.

Psycholog
Patrycja Patyk

1. Źródło: Gill Hasson (2015). ,,Mindfulness żyj tu i teraz. 
Praktyka uważności dla każdego”.Wyd. Amber

mInDFulnEss, CzylI JAK 
być uWAŻnym nA ŻyCIE.

Patrycja Patyk, psycholog
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WOlOntARIAt
sPOtKAnIE

 Jak co roku, kiedy kończy się lato i powoli 
zaczyna się jesień  spotykamy się z naszymi 
koleżankami i kolegami z grupy wolontaryj-
nej w plenerze. W tym roku 1 września  w so-
botę korzystaliśmy  z gościnności ks. Woj-
ciecha Pelczarskiego, Proboszcza parafii św. 
Faustyny. Przy nowo wybudowanym kościele 
są piękne zielone tereny, a przede wszystkim  
cisza, spokój tak bardzo potrzebne każde-
mu z nas, szczególnie osobom posługującym 
ciężko chorym. To czas na refleksje związane  
z  byciem wolontariuszem w hospicjum, miej-
scu niezwykłym, uczącym pokory, wielkiej od-
powiedzialności za drugiego człowieka, czło-
wieka potrzebującego ludzkiej solidarności. 
To czas na wspólne spotkania, rozmowy o tym 
co teraz i w przyszłości. To czas  na serdecz-
ne podziękowania tym wszystkim wolonta-
riuszom, którzy poświęcali i nadal poświęcają  
swój czas naszym podopiecznym w ich do-
mach, przygotowując posiłki, wychodząc na 
spacery, załatwiając sprawy urzędowe, robiąc 
porządki, czy po prostu towarzysząc choremu 
przy łóżku. To czas na podziękowania za po-

moc przy organizowaniu imprez promujących 
idee opieki paliatywnej, hospicyjnej, za po-
moc podczas zbiórek żywności, przygotowy-
wanie paczek świątecznych. Bardzo dziękuje 
Darkowi, Joli, Piotrkowi ,Edycie, Sylwii, Beacie, 
Dorocie, wszystkim razem i każdemu z osob-
na, za to że byliście z nami, swoim czasem po-
dzieliliście się z naszymi chorymi i ich rodzi-
nami. Dziękuję panu dr Arturowi Wojtachnio 
i pani Marzenie Buli – Podhorskiej  za  obec-
ność i wsparcie  naszej grupy. Wspólny czas 
spędzony przy ognisku, grillu , dobrej muzyce 
był czasem  wspomnień, podziękowań, a tak-
że wymiany doświadczeń, umiejętności i za-
warcia przyjaźni. Serdecznie dziękuję…

…Grażyna Chatys
Koordynator grupy wolontariuszy
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KONTRAKT
opieka paliatywno-hospicyjna
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Nie bój się pomagać, 
aby HOSPICJUM było 

miejscem niezwykłym!

p
rz

e
ka

ż

Pomóż podopiecznym 
Stowarzyszenia HOSPICUM

DAR SERCA


