
2 NASZE ¯YCIE Nr 48

W sk³ad kolegium redakcyjnego wchodz¹: Krystyna Wechmann � redaktor prowadz¹cy
Rada redakcyjna: Ma³gorzata Adamczak,  Izabela Pawlikowska - Dolata
Opracowanie graficzne i ³amanie: Krzysztof Skórski
Adres redakcji: Spo³eczna Fundacja  �Ludzie dla Ludzi�  ul. Garbary 5 , 61-866 Poznañ

tel/fax: (061) 851 74 85
Korespondencjê prosimy przysy³aæ z dopiskiem:  Biuletyn �rodowiska Polskich �Amazonek�

Wydawca: Poznañskie Towarzystwo �Amazonki�, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznañ

BIULETYN �RODOWISKA POLSKICH AMAZONEK
� MARZEC 2009�

w numerze:

Komunikaty str. 26

OBCHODY XV LECIA
FEDERACJI STOWARZYSZEÑ
�AMAZONKA�
IZABELA PAWLIKOWSKA DOLATA

str. 14

Wydawnictwo ukazuje siê dziêki �rodkom finansowym Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

KIEDY CHOROBA
NOWOTWOROWA POWRACA
PORADNIK DLA PACJENTA

str. 3
�WIATOWY DZIEÑ WALKI Z
RAKIEM
APEL POLSKICH ONKOLOGÓW

str  18
BARWY WOLONTARIATU
�MAM SKRZYD£A�
MARZENNA LEWANDOWSKA str. 8

KONKURS FOTOGRAFICZNO -
PLASTYCZNY �NOWA EDYCJA I
STARE EMOCJE�
KRYSTYNA WECHMANN str. 21

Listy str. 24



3NASZE ¯YCIE Nr 48

Biuletyn �rodowiska Amazonek

Kiedy choroba nowotworowa powraca

Pod�wiadomie, ka¿dy pacjent leczony na raka liczy siê z mo¿liwo�ci¹ wyst¹pienia

nawrotu choroby. A jednak kiedy tak siê dzieje, wiêkszo�æ pacjentów my�li: �Jak to

mo¿liwe, ¿e znowu mi siê to przytrafia ?�

Prze¿ywa szok. Powraca strach, obawa przed powiadomieniem rodziny i

przyjació³, lêk przed dalsz¹ terapi¹, przed ewentualn¹ �mierci¹. Czêsto wystêpuje te¿

uczucie z³o�ci: czy to, co przeszed³em do tej pory nie powinno ju¿ wystarczyæ? A

podstawowe pytanie, na które brak odpowiedzi brzmi: �Czy leczenie oka¿e siê

skuteczne tym razem?�

Chocia¿ twoje odczucia mog¹ byæ podobne jak za pierwszym razem kiedy

zdiagnozowano u ciebie raka, jest pewna ró¿nica. Ju¿ raz to przeszed³e�. Stan¹³e�

twarz¹ w twarz z diagnoz¹ choroby nowotworowej, pogodzi³e� siê z leczeniem i

zmianami jakie choroba wnios³a w twoje ¿ycie. Wiesz ju¿, ¿e mo¿esz liczyæ na pomoc

medyczn¹ i psychologiczn¹. Zmierzenie siê z chorob¹ nowotworow¹ jest bardzo trudne,

ale jest to wyzwanie z którym mo¿esz sobie poradziæ.

Broszura ta zajmuje siê w³a�nie sytuacj¹ nawrotu choroby - jej diagnozy i

leczenia, sugeruje sposoby radzenia sobie z problemami oraz podpowiada gdzie mo¿na

szukaæ fachowej pomocy.

Czytaj¹c tê ksi¹¿eczkê nale¿y pamiêtaæ, ¿e istnieje ponad sto ró¿nych odmian

raka. Ka¿da z nich jest w pewien sposób specyficzna, a ka¿da osoba reaguje nieco

inaczej na leczenie. ¯adna publikacja nie jest w stanie obj¹æ wszystkich sytuacji, w

których znajdzie siê konkretna osoba chora na raka. Dlatego te¿ informacje podane w

tej broszurze maj¹ charakter ogólny i nie wszystkie z nich bêd¹ dotyczyæ twojego

przypadku. Mimo to, okazuje siê, ¿e wiele osób dotkniêtych nawrotem choroby

nowotworowej radzi sobie w podobny sposób, a ich do�wiadczenia mog¹ znacznie

pomóc tobie.
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Du¿a liczba pacjentów onkologicznych, u których wyst¹pi³ nawrót twierdzi, ¿e

pog³êbienie wiedzy o samej chorobie i metodach leczenia pomaga uczestniczyæ

aktywnie w terapii. Pozytywne podej�cie do leczenia pozwala na kontrolowanie

niektórych psychologicznych i fizjologicznych reakcji w obliczu nawrotu choroby.

Czerpanie z w³asnych zasobów psychicznych, korzystanie z pomocy innych ludzi oraz

organizacji funkcjonuj¹cych w twoim otoczeniu - to wszystko ma ogromne znaczenie,

kiedy jeszcze raz trzeba zmierzyæ siê z tym ¿yciowym wyzwaniem.

Aby uzyskaæ najbardziej aktualne informacje o twojej  chorobie

nowotworowej i dostêpnych sposobach leczenia oraz porozmawiaæ z kompetentn¹

osob¹ na temat sposobów radzenia sobie w zaistnia³ej sytuacji mo¿esz zwróciæ siê do

lekarza, który wcze�niej Ciê leczy³.

DLACZEGO W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ WYSTÊPUJ¥

NAWROTY?

S³owo �nawrót�, �wznowa� czy �progresja� oznacza ponowne wyst¹pienie

choroby. Kiedy mamy do czynienia z nawrotem raka, oznacza to ¿e choroba, któr¹

uwa¿ano za wyleczon¹, lub przynajmniej za unieszkodliwion¹ (w  tak zwanym stadium

remisji), sta³a siê ponownie aktywna. Rak mo¿e powróciæ po kilkunastu miesi¹cach,

kilku latach i pó�niej. Nawrót nowotworu bardzo przypomina  pierwsze wyst¹pienie

choroby: nieprawid³owe komórki zaczynaj¹ rosn¹æ i rozmna¿aæ siê w szybkim tempie.

Je�li nie zostan¹ powstrzymane, komórki nowotworowe mog¹ zniszczyæ normalne

tkanki i organy.

Nawrót nowotworu bierze swój pocz¹tek od komórek, które nie zosta³y

zniszczone podczas pierwszej terapii. Leczenie jakiemu poddano ciê poprzednio mia³o

na celu zniszczenie pierwotnego nowotworu oraz komórek, które mog³y siê od niego

oddzieliæ. Jednak¿e, niewielka ilo�æ komórek nowotworowych  mog³a przetrwaæ

leczenie i dopiero teraz rozrosn¹æ siê do rozmiarów umo¿liwiaj¹cych wykrycie.
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GDZIE MOG¥ WYST¥PIÆ NAWROTY?

Nie ka¿da komórka, która oddzieli siê od guza jest w stanie rozwijaæ siê w

innym miejscu. Wiêkszo�æ takich komórek zostaje zastopowana przez naturalny system

obronny organizmu lub zniszczona w rezultacie terapii. Ró¿ne rodzaje raka posiadaj¹

zró¿nicowany potencja³ do nawrotów oraz ró¿ne miejsca w jakich nawroty mog¹ siê

pojawiæ.

Nawrót miejscowy-wznowa oznacza, ¿e rak powróci³ w miejscu

wystêpowania nowotworu pierwotnego. Termin �miejscowy� oznacza równie¿, ¿e nie

ma ¿adnych �ladów nowotworu w pobliskich wêz³ach ch³onnych ani w okolicznych

tkankach. Na przyk³ad, u kobiety która przesz³a mastektomiê-amputacjê gruczo³u

piersiowego, mo¿e pó�niej wyst¹piæ nawrót miejscowy raka piersi w miejscu operacji

lub w jej pobli¿u.

W przypadku  przerzutów nowotwór rozprzestrzenia siê na organy lub inne

tkanki po³o¿one z dala od pocz¹tkowej lokalizacji. Przyk³adowo, u mê¿czyzny z

rakiem prostaty przerzuty mog¹ wyst¹piæ nawet w ko�ciach.

ZDIAGNOZOWANIE NAWROTU CHOROBY NOWOTWOROWEJ

Badania fizykalne

Obok rutynowych badañ fizykalnych wykonywanych zwyczajowo przez

lekarza (palpacyjne wyczuwanie guzów, obrzêku, itp.), konieczne mo¿e okazaæ siê

zbadanie twojej okrê¿nicy, ¿o³¹dka, pêcherza, dróg oddechowych lub innych organów.

Do wgl¹du w ró¿ne czê�ci cia³a cz³owieka s³u¿y du¿a liczba ró¿nych instrumentów.

Nazwy wiêkszo�æ z takich instrumentów posiadaj¹ koñcówkê �-skop�. Na przyk³ad,

bronchoskop s³u¿y do badania dróg oddechowych p³uc. W niektórych przypadkach

lekarz mo¿e nawet podj¹æ decyzjê o pobraniu próbki tkanki (biopsja) podczas

zabiegu, w celu zanalizowania jej pod mikroskopem.
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Badania laboratoryjne

W zdiagnozowaniu nawrotowego raka pomocna jest du¿a liczba badañ

laboratoryjnych.

Inne testy, takie jak badanie rozmazu ka³u, mog¹ pomóc w wykryciu

krwawienia wewnêtrznego, które jest zbyt s³abe, aby zauwa¿yæ je samodzielnie. Je¿eli

w badaniu takim wykryte zostan¹ �lady krwi, wykonuje siê seriê badañ rentgenowskich

lub innego typu, aby rozstrzygn¹æ czy przyczyn¹ krwawienia jest rak, czy te¿ inne

schorzenie.

To tylko niektóre przyk³ady badañ laboratoryjnych stosowanych  w celu

diagnozowania raka oraz innych problemów zdrowotnych. Twój lekarz wybierze

najw³a�ciwszy zestaw badañ, dostosowany do twojego indywidualnego przypadku.

Ultrasonografia

Badanie ultrasonograficzne wykorzystuje urz¹dzenie, które emituje fale

d�wiêkowe odbijaj¹ce siê od wewnêtrznych organów cia³a. D�wiêk powraca w formie

echa i tworzy obraz danego organu. Dziêki temu mo¿emy zaobserwowaæ

nieprawid³owo�ci w strukturze i budowie badanego organu.

Biopsja

Biopsja jest czêsto najlepsz¹ metod¹ stwierdzenia obecno�ci nowotworu. O ile

nieprawid³owy obszar mo¿na zaobserwowaæ podczas wziernikowania lub

zarejestrowaæ na kliszy rentgenowskiej, dziêki biopsji mo¿na stwierdziæ, czy obszar ten

sk³ada siê z komórek nowotworowych.

W przypadku niektórych odmian raka, lekarz u¿ywa ig³y aby pobraæ p³yn

(aspirat) lub niewielk¹ próbkê tkanki (biopsja ig³owa). Biopsja chirurgiczna,

wykonywana przy znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, polega na usuniêciu ca³ego

guza lub jego czê�ci. Próbka pobranych komórek lub tkanek jest nastêpnie analizowana

pod mikroskopem.
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Tekst jest przedrukiem wybranego fragmentu broszury �KIEDY CHOROBA
NOWOTWOROWA POWRACA - Poradnik dla pacjenta� wydanej przez Spo³eczn¹
Fundacjê �Ludzie dla Ludzi� z Poznania.
Odpowiadaj¹c na powtarzaj¹ce sie pytania dotycz¹ce leczenia, redakcja bêdzie za-
mieszcza³a dalsze fragmenty.

Je¿eli wyst¹pi³ u ciebie nawrót choroby nowotworowej, precyzyjna diagnoza

jest pierwszym krokiem w wyborze najlepszej metody leczenia i uzyskania kontroli nad

chorob¹ po raz kolejny.

METODY LECZENIA

Podczas planowania twojego leczenia nawrotu choroby nowotworowej, pod

uwagê bierze siê wiele czynników, które mia³y wp³yw na decyzje terapeutyczne w

momencie zdiagnozowania nowotworu pierwotnego.

To w jaki sposób bêdzie leczony nowotwór wykryty w twoim ciele bêdzie uzale¿nione

od jego rodzaju, wielko�ci i lokalizacji, od ogólnego stanu twojego zdrowia oraz innych

terapii jakie przeszed³e� do tej pory.

Twój lekarz mo¿e zaleciæ ci leczenie chirurgiczne, radioterapiê,  chemioterapiê

lub kombinacjê powy¿szych metod leczenia. W przypadku niektórych chorób

nowotworowych, lekarz mo¿e równie¿ zaordynowaæ terapiê hormonaln¹. W innych

przypadkach, rozwa¿ane mo¿e byæ leczenie objawowe maj¹ce na celu z³agodziæ

wystêpuj¹ce przy nawrocie choroby objawy, takie jak na przyk³ad ból.

Bardzo wa¿ne jest, aby� bra³ aktywny udzia³ w leczeniu  i dzieli³ siê z lekarzem

swoimi odczuciami.

Poni¿ej opisujemy najbardziej powszechne metody leczenia, nowsze metody,

które znajduj¹ siê obecnie w fazie testowania oraz �niesprawdzone� terapie, o których

mog³e� s³yszeæ . Znajdziesz tam równie¿ listê pytañ, które pacjenci najczê�ciej zadaj¹ w

zwi¹zku z ró¿nymi metodami leczenia.
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Jestem ochotniczk¹ Amazonk¹,

zabiegan¹ jak ka¿da z nas kobiet.

Wchodz¹c do szpitala zak³adam nasz

bia³y fartuszek z logo Stowarzyszenia.

Zapinam guziczki, poprawiam

ko³nierzyk, biorê parê g³êbszych

wdechów, które wyciszaj¹ mnie i dodaj¹

odwagi.

Wchodz¹c na oddzia³, za jego drzwiami

zostawiam ca³y �wiat. Id¹c na rozmowy

do kobiet jestem tylko wolontariuszk¹-

Amazonk¹, która po�wiêca swój czas,

odpowiada na pytania czêsto trudne.

29.03.2007
Mój pierwszy wolontariat z Janeczk¹,

ochotniczk¹ od 12 lat. Wspiera mnie swoj¹

obecno�ci¹, pewniej stawiam swoje

pierwsze kroki na oddziale szpitala. Po

operacji sama mia³am czarne my�li, ale

przy moim boku stanê³y ochotniczki

Amazonki. Nie wiedzia³am nic� ale jedno

by³o pewne, chcê zostaæ wolontariuszk¹.

Minê³y 2 lata i oto jestem�

Na oddziale szpitala ciep³e przyjêcie przez

pielêgniarki. Ciesz¹ siê, ¿e przysz³y�my i

pomo¿emy im.

Jedn¹ z pacjentek po amputacji piersi jest

31 letnia kobieta w ci¹¿y. Druga doba po

operacji. Poród we wrze�niu, dwoje dzieci

w domu. Trudna rozmowa. Jakie s³owa

oddadz¹ to, co teraz wszystkie trzy

czujemy? Janeczka tyle lat jest ochotniczk¹

i nie mia³a takiego przypadku. Ja, pierwszy

wolontariat po szkoleniu (23-25 03

Poznañ). Mam jaki� niedosyt, mo¿e wróciæ,

jeszcze porozmawiaæ? Tyle pytañ do samej

siebie�

Konkurs organizowany przez Sieæ Centrów Wolontariatu

�Barwy wolontariatu�

-dziennik wolontariuszki-Amazonki

Marzenna Lewandowska
Stowarzyszenie �£ódzki Klub Amazonka�
£ód�,  listopad 2008 rok
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Na szczê�cie w Klubie jest psycholog.

Rozwiewa moje w¹tpliwo�ci �

�Najwa¿niejsze jest to, ¿e by³a� tam w

momencie tak trudnym dla niej.�

Nastêpna kobieta nie chce z nami

rozmawiaæ. Wracamy do niej na koniec

wolontariatu. Jest �miech i d³uga rozmowa.

Rozmawiamy tak¿e z pacjentk¹ przed

operacj¹. Jest pogodna, ale siê boi. My

wiemy i rozumiemy j¹ jak nikt inny. Ma³e

³zy, wielka nadzieja na dobre.

Mam skrzyd³a.

3.06.2007

Dwie kobiety Amazonki 29-31 lat. Ka¿dej

po�wiêcam po 1 godz.

Pierwsza mia³a chemiê jeszcze przed

operacj¹. Mówiê jej wiele z tego, czego

nauczy³am siê na szkoleniu ochotniczek.

Mia³a dzi� operacjê, wiêc ciê¿ko jej siê

rozmawia. Pokazujê jej swoj¹ pier� po

rekonstrukcji. To daje jej nadziejê na swój

dobry wygl¹d.

Druga dziewczyna mia³a amputacje wraz

z rekonstrukcj¹. Bardzo cierpi. Operacja

by³a d³ugotrwa³a i bolesna. Jest z ni¹

mama, ca³y czas trzyma j¹ za rêkê. Obie

s¹ sympatyczne i u�miechniête, choæ przez

³zy. Zapraszam, jak zwykle, do naszego

klubu. Pada pytanie jak poradzi³am sobie z

byciem Amazonk¹. Odpowiadam. Czêstuj¹

mnie truskawkami. Jest upa³. Mog³am byæ

w swoim ogrodzie, ale jestem tu, w

szpitalu, jestem przecie¿ wolontariuszk¹.

Mam skrzyd³a.

13.06.2007
Tylko jedna kobieta, wystraszona.

Rozmawiamy, pocieszam j¹. Jest z

Tomaszowa Mazowieckiego. Dajê jej

namiary na klub w jej mie�cie. Przysz³a

rodzina i musi i�æ do nich, a tak mi³o siê

nam razem gaworzy³o.

Mam skrzyd³a.

20.06.2007
Cztery kobiety po amputacji. Pokazujê im

protezê, staniczek, informujê o sklepach

medycznych, w których zaopatrz¹ siê w

bieliznê i protezê. Podajê namiary na kluby

w ich miastach. S¹ sympatyczne.

Mam skrzyd³a.

27.06.2007

Dwie kobiety w wieku 56-62 lata.

Rozmowa jak zwykle o protezie, staniczku,

æwiczeniach usprawniaj¹cych rêkê, o

automasa¿u.

Mam skrzyd³a.

24.10.2007
Dwie kobiety. Jedna jeszcze oszo³omiona

po zabiegu oszczêdzaj¹cym. Ciep³a,

wyciszaj¹ca j¹ rozmowa. Jest z £owicza,

dajê adres do klubu.

Druga, mieszkanka Sokolnik, jest przed

operacj¹. Bardzo chêtna do rozmowy.

Kobiety przed zabiegiem nie zawsze chc¹

rozmawiaæ. Chyba maj¹ nadziejê, ¿e jak

nie bêdzie rozmowy na ten temat, to mo¿e

nie bêdzie raka?
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Powiedzia³am jej jak wa¿ne jest

oznaczenie receptora Her2. D³ugo

rozmawia³y�my na nasze amazoñskie

tematy.

Mam skrzyd³a.

31.10.2007
Starsza kobieta, niezorientowana, co to jest

klub Amazonka. Dajê nasze broszurki i

mówiê o dzia³alno�ci Stowarzyszenia.

Druga kobieta z przerzutami, bardzo

roztargniona, czeka na wypis ze szpitala.

Uwa¿a, ¿e sobie poradzi wraz ze

wspieraj¹c¹ j¹ siostr¹. Zastanawiam siê, co

m¹drego powiedzieæ, gdy w grê wchodz¹

przerzuty raka. To jest trudne, ale zadziwia

mnie, jak wiele razy przychodz¹

odpowiedzi na tak zawi³e pytania. Nie

jestem lekarzem ani psychologiem, ale

rozumiem co dzieje siê w g³owie takiej

kobiety.

Mam skrzyd³a.

14.11.2007

Na oddziale nie by³o nowych kobiet po

operacji. Tak bardzo bym chcia³a, ¿eby taka

sytuacja by³a jak najczê�ciej, ¿eby

ochotniczki by³y niepotrzebne.

Wtedy skrzyd³a by³yby ogromne.

29.11.2007
Sze�æ kobiet po amputacji piersi. By³am na

oddziale 3 godziny. Rado�æ jest ogromna w

moim sercu, gdy udaje mi siê zatrzymaæ

potok ³ez starszej, samotnej pani.

Przekona³am j¹, ¿e ma wokó³ siebie ludzi -

s¹siadów, rodzinê którzy jej pomog¹. Ma

nasz klub, w którym znajdzie zrozumienie i

bratni¹ duszê.

Kobieta ok.40 lat, rozmawia³y�my g³ównie

o rekonstrukcji piersi.

Z nastêpn¹ o jej zapale do stworzenia

klubu dla Amazonek w jej rodzinnej

£êczycy.

Mam skrzyd³a.

2.01.2008

Pierwszy wolontariat w nowym roku. S¹

tylko trzy kobiety po zabiegu.

Pierwsza, chêtnie rozmawia, jest pogodna.

Ma w�ród bliskich du¿¹ pomoc i

zrozumienie.

Nastêpne s¹ dwie kobiety razem w pokoju.

Zaprzyja�ni³y siê bardzo .Wspólny los

czêsto tworzy wspania³¹ niæ porozumienia.

Wiem to, tak samo jest ze mn¹ i moimi

kole¿ankami z klubu. Wydaje nam siê

czêsto, ¿e znamy siê bardzo d³ugo, a to

dopiero 3 lata po mojej operacji i

wst¹pieniu do Klubu.

Jedna z nich, skromna, zagubiona. Sama

wychowuje dwie córki po �mierci mê¿a.

Rozmawiamy o mo¿liwo�ci uzyskania

przez ni¹ renty i grupy inwalidzkiej.

Druga jest po amputacji obu piersi.

Zadomowi³am siê u nich w pokoju na 1,5

godz. U�wiadamiam im nowe zachowania

wobec przyjació³ i rodziny. Nie bójcie siê

prosiæ bliskich o pomoc, nie b¹d�cie

niezast¹pione. Ja to wiem, wiêc proszê.

Wydaje mi siê, ¿e troszkê im pomog³am.
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By³y zadowolone ¿e przysz³am. Jednak

wolontariat ma g³êboki sens.

Mam skrzyd³a.

2-28.01.2008

By³am na wolontariacie 3 razy.

Rozmawia³am z 12 kobietami.

Dwie z nich przysz³y do Klubu. Bardzo

chêtne zostaæ te¿ ochotniczkami. Pierwszy

raz rozdawa³am w szpitalu p³yty CD z

instruktarzem automasa¿u i æwiczeniami.

To wspania³a p³yta daj¹ca szansê na

usprawnianie rêki w zaciszu domowym.

Niestety, w ma³ych miejscowo�ciach to

jedyna taka mo¿liwo�æ.

Mam skrzyd³a.

7.02.08.

Piêæ kobiet. D³ugie rozmowy o radzeniu

sobie w chorobie i dochodzeniu do zdrowia.

Jedna z kobiet mnie zadziwi³a. Gdy by³a po

zabiegu oszczêdzaj¹cym nie chcia³a ze

mn¹ rozmawiaæ. Ona wróci³a do szpitala na

amputacjê piersi, ja na wolontariat. Tym

razem spotka³a siê ze mn¹ bardzo chêtnie.

Jest przera¿ona powrotem do swojego

wiejskiego �rodowiska i pytañ o stan jej

zdrowia. Wynikaj¹ one raczej ze

w�cibstwa, a nie z troski. Obawia siê

noszenia peruki, bielizny, ¿e nie bêd¹ na tyle

³adne, aby czu³a siê w nich dobrze.

Pokazujê jej swój staniczek, który mam

zawsze w moim wolontariackim

wyposa¿eniu. Opowiadam o swojej super

peruce i du¿ym ich wyborze. Próbujê

pomóc w znalezieniu sposobu na

w�cibstwo i g³upie pytania jej �rodowiska.

Teraz! Jest bardzo chêtna na s³uchanie o

rekonstrukcji piersi (wcze�niej nie chcia³a,

ja nie nalega³am). Teraz przyszed³ na to

czas. Zawsze, ka¿dy ma czas dla siebie w

odpowiednim momencie ¿ycia. Da³am jej

p³ytê, My�lê ¿e bêdzie æwiczy³a sumiennie.

Chcia³abym, aby wyci¹gnê³a wnioski z

naszej d³ugiej 40 minutowej rozmowy.

¯eby by³o jej ³atwiej omijaæ g³upców i

prosiæ o pomoc. Ludzie czêsto s¹ chêtni jej

udzieliæ tylko boj¹ siê nas uraziæ. Bêdzie

p³aka³a, ale p³acz pomaga przetrwaæ trudne

chwile i daje chwilow¹ ulgê. Chcia³abym,

¿eby szybko i g³o�no siê �mia³a.

Mam skrzyd³a.

13.02.08

Cztery kobiety. Rozmowy nazwa³abym

�standardowe�. Dwie by³y zaraz po zabiegu

i rozmowa by³a niemo¿liwa. Jedna ma

wielkie wsparcie w mê¿u i to jest piêkne.

Mam skrzyd³a.

20.02.08
Piêæ kobiet. Jedna 46 lat, strach w oczach,

³zy. Pocieszy³am. Da³am nasz¹ p³ytê.

Mówi³am o rekonstrukcji. Druga

oczekiwa³a na rekonstrukcjê z tkanek

w³asnych. By³a 7 lat po operacji. By³am na

wolontariacie jak zwykle 3 godziny. Do

Klubu przysz³a kobieta, o której pisa³am

7.02.08 r. Patrzy³a w moje oczy i

powiedzia³a mi, ¿e jeszcze raz dziêkuje, ¿e

by³am u niej w szpitalu. Wiemy, ¿e po

leczeniu chemi¹ wróci do zdrowia, znów
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sobie

bêdzie �wietnie wygl¹daæ i, jak ja. tryskaæ

energi¹. Nie dziwiê siê, ¿e mam skrzyd³a.

27.02.08
Piêæ kobiet. Jedna z nich, wed³ug

pielêgniarki, zatroskana, wystraszona i

ma³o kontaktowa. Posz³am do niej z

trwog¹. Rozmawia³y�my prawie godzinê.

To by³a bardzo m¹dra kobieta.

Rozgoryczona z³¹ diagnoz¹ lekarza. Mia³a

4 chemie przed operacj¹, znosi³a je bardzo

dobrze, pracowa³a. Cieszy³a siê, ¿e mo¿e

porozmawiaæ z kim�, kto ma podobne

prze¿ycia. To zbli¿a, u³atwia kontakt i

prze³amuje bariery wstydu.

Mam skrzyd³a.

30.04.08

By³y tylko dwie kobiety po czê�ciowej

amputacji, mo¿e a¿ dwie. Nie chcia³y

rozmawiaæ. Mo¿e siê wstydz¹?

Mam skrzyd³a, ale podciête.

8.05.08

Jedna, 31letnia kobieta. Pogodzona z

chorob¹? Pogodna, wyciszona. Podziwia

mnie za si³ê i dystans do choroby. Wydaje

jej siê, ¿e sama nie by³aby w stanie

ud�wign¹æ takiego ciê¿aru.

Mam skrzyd³a.

14.05.08

Siedem kobiet po mastektomii. Rozdajê

u�miechy i adresy klubów w ich

miejscowo�ciach. Zebra³y siê wszystkie w

jednym pokoju. S³uchaj¹ moich

amazoñskich opowie�ci.

Mam skrzyd³a.

20.05.08

Dwie kobiety po amputacji. Jedna plastyczka

po rekonstrukcji, optymistka i gadu³ka.

Zaprasza na wernisa¿ w swojej galerii. Pójdê

z moimi dziewczynami z Klubu.

Druga �pi po operacji.

Mam skrzyd³a.

30.05.08
Sze�æ kobiet po amputacji piersi. Pocieszenia,

rozmowy, wspomaganie optymistycznym

s³owem �rak to nie wyrok.�

Jedna z kobiet, ok. 42 lata, zadaje wiele

pytañ. O rekonstrukcji, opalaniu, diecie,

seksie. Czy powiedzieæ dzieciom o chorobie

(poleci³am ksi¹¿eczkê pt. �Moja mama ma

raka�). Jest jej ciê¿ko, mia³a byæ czê�ciowa

oszczêdzaj¹ca operacja, a usuniêto ca³¹ pier�.

To by³ dla niej szok. Odpowiedzi na pytania

nie przychodz¹ ³atwo. Trudne pytania. Ból

okaleczonego cia³a. Podjête studia, zajêcia

pozalekcyjne dzieci, sens kontynuowania

rozpoczêtej budowy wymarzonego domu.

Bo¿e, przecie¿ trzeba realizowaæ marzenia.

Co mam powiedzieæ? Trzeba budowaæ!

My�lê, ¿e jej potrzebna by³a taka rozmowa ze

mn¹, Amazonk¹. Je�li by³o tyle pytañ, to nie

mia³a wcze�niej z kim porozmawiaæ. Ze mn¹

mog³a, ja zrozumiem.

Mam skrzyd³a.
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4.06.08
Siedem kobiet. Dzi� panie pytaj¹ o

usprawnienie rêki. Mówiê o du¿ym

znaczeniu wykonywanych przez nie

æwiczeñ. Odsy³am do naszej wspania³ej p³yty.

Zaczynaj¹ æwiczyæ przy mnie. Wiele rado�ci,

pomimo szpitala, który jest wokó³ nas.

Mam skrzyd³a.

11.06.08
Cztery kobiety. Jedna z nich, starsza, smutna,

zasêpiona. W czasie rozmowy o¿ywi³a siê.

Zaczê³a opowiadaæ o sobie. Pytaæ, czy nadal

mo¿e æwiczyæ tai chi. Mo¿e i ja do³¹czê do

jej grupy? Gimnastyka to przecie¿ samo

zdrowie.

Kobiety mówi³y te¿, ¿e widzia³y Amazonki w

telewizji jak bra³y udzia³ w Biegu Kobiet.

Czyta³y o nas w gazecie. By³am na tym

Biegu z kole¿ankami z Klubu. Staramy siê,

¿eby kobiety, które maj¹ w¹tpliwo�ci

dotycz¹ce wyznania swojej choroby, straci³y

je. Przecie¿ po mastektomii tracimy pier�, a

nie serce.

Mam skrzyd³a.

25.06.08

Osiem kobiet. D³ugie rozmowy jak zwykle o

dzia³alno�ci Klubu, æwiczeniach, a tak¿e o

sposobie na wykonywanie prostych

czynno�ci domowych, które po operacji

mog¹ sprawiaæ trudno�æ. Znajdujê tyle

rozwi¹zañ na zadawane pytania. Sama siê

dziwiê sk¹d znam tyle odpowiedzi. Tyle

odpowiedzi na zadawane pytania ile kolorów

ma têcza. Pokazuje siê na niebie, gdy

powietrze po burzy jest czyste  My�lê, ¿e my

wolontariuszki jeste�my takimi têczami, które

przychodz¹ do ³ó¿ek szpitalnych po przej�ciu

burzy. Po nas ju¿ tylko s³oñce�

Mam skrzyd³a.

15.10.08
Wracam na wolontariat po przerwie.

Potrzebna jest, aby nieco odpocz¹æ i

wyciszyæ siê. Sama stoczy³am podobn¹

walkê, jak kobiety które odwiedzam. Wiem,

¿e gdy mnie nie ma, s¹ inne wspania³e

kobiety wolontariuszki z naszego Klubu.

Pocieszaj¹ zagubione, przestraszone,

samotne, zap³akane kobiety. Pomagaj¹, jak

potrafi¹ w walce z chorob¹.

Rak-tchórz, cofa siê, chodzi do ty³u. Ten

skryty w moim ciele par³ do przodu i nie mia³

zamiaru uciec. Pozby³am siê go z pomoc¹

chirurga i nios¹cej nadziejê na wyzdrowienie

ksiê¿niczki Chemii. Wiem, na raka nie

wszyscy umieraj¹. Mam nowe ¿ycie, które

wiele Amazonek liczy od nowa. Amazonka -

mityczne s³owo. Powtarzam je setki razy

stoj¹c przed lustrem. Nie bojê siê go. Broni¹

amazonek jest ³uk. Z niego bêdê strzela³a w

serca tych kobiet, które nie potrafi¹ pozbyæ

siê zdradzieckiego wielbiciela raka. Chcê

¿eby by³ tylko epizodem naszego ¿ycia i nie

trwa³ w wierno�ci do naszych cia³.

Bóg mnie wys³ucha³. Na oddziale nie by³o

kobiet po amputacji.

Mam skrzyd³a.
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W dniach 17-18 listopada 2008 roku w
Poznaniu odby³y siê uroczyste obchody
Jubileuszu XV Lecia Federacji
Stowarzyszeñ �Amazonki�.  Gala
u�wietniaj¹ca to wydarzenie mia³a miejsce
w Teatrze Polskim, dok¹d przyby³o
prawie 200-u zaproszonych znamienitych
go�ci z ca³ego kraju: Amazonki,
przedstawiciele �rodowiska medycznego
wspó³pracuj¹cego z nami od lat oraz
przedstawiciele instytucji publicznych i
sponsorów dziêki którym mamy
mo¿liwo�æ realizowania naszych inicjatyw.
Pozwolê sobie wspomnieæ, ¿e Teatr
Polski jest dla ka¿dego Poznaniaka i
Wielkopolanina miejscem szczególnym �
na jego frontonie znajduje siê napis:
�Naród sobie�, bowiem w³a�nie z
inicjatywy i �rodków zebranych przez
naród polski znajduj¹cy siê pod zaborami,
teatr ten zosta³ wzniesiony i jako taki sta³
siê symbolem inicjatywy obywatelskiej �
idei, w któr¹ nasza organizacja w pe³ni
wpisuje siê charakterem swych dzia³añ,
inne s¹ jedynie powody: ju¿ nie
patriotyczne, a spo³eczne.

Owe historyczne wnêtrza sta³y siê
sceneri¹, w której rozegra³ siê spektakl
zarówno uroczysty, jak pe³en przyjaznej
atmosfery z epizodami wrêcz
humorystycznymi, które zawdziêczaæ
mogli�my znakomitemu konferansjerowi �
przyjacielowi Amazonek, aktorowi
Mieczys³awowi Hryniewiczowi, który w
b³yskotliwy sposób poprowadzi³ imprezê.
Kiedy barwny t³um go�ci zasiad³ ju¿ na
widowni, na scenê wkroczy³a Prezes
Federacji Krystyna Wechmann, aby w
kilku s³owach wspomnieæ najwa¿niejsze
wydarzenia minionych piêtnastu lat.
Przedstawiona zosta³a tak¿e prezentacja
multimedialna przygotowana specjalnie na
tê okazjê, ilustruj¹ca strukturê, rozwój i
dorobek Federacji. Nastêpnie
uhonorowano osoby wybitnie zas³u¿one
dla ruchu Amazonek odznaczeniami
Z³otego £uku przyznanymi przez Kapitu³ê
Z³otego £uku. Wyró¿niono w ten sposób
doradców Federacji wspó³pracuj¹cych
od wielu lat z naszym stowarzyszeniem �
dr Ma³gorzatê Adamczak, dr Dariusza
Godlewskiego, mgr Teresê Turuk �
Nowak, mgr Krystynê Puto oraz Prezesa

Obchody XV - lecia
Federacji Stowarzyszeñ �Amazonki�

IZABELA PAWLIKOWSKA DOLATA - POZNAÑ
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Polskiej Unii Onkologii           dr Janusza
Medera i Prezesa Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej ks. Arkadiusza
Nowaka. Pozosta³ym osobom, których
praca i dzia³ania spo³eczne wywieraj¹
pozytywny wp³yw na �rodowisko
Amazonek przyznano odznaczenia
Bursztynowego i Kryszta³owego £uku.
Wrêczono tak¿e podziêkowania za
w s p ó ³ p r a c ê
przedstawicielom firm i
instytucji publicznych
przyby³ym na galê.
Odznaczenia oraz
podziêkowania wrêcza³a
w imieniu Zarz¹du
Federacji Krystyna
Wechmann.
Po czê�ci oficjalnej
uroczysto�æ u�wietni³a
swym znakomitym
g³osem Hanna Banaszak
prezentuj¹c dla
wszystkich godzinny recital pe³en
nastrojowych utworów.
Po czê�ci wokalnej przyszed³ czas na
wzajemne ciep³e s³owa wyra¿ane
wzglêdem kole¿anek, podsumowuj¹ce
piêtna�cie lat wspólnego dzia³ania i
istnienia Federacji.
Ca³a impreza przebiega³a w bardzo mi³ej i
nastrojowej atmosferze przyjacielskiego
spotkania, a ka¿dy z uczestników zosta³
obdarowany przy wej�ciu specjalnie
przygotowanym ,,podarkiem�. Jeszcze
przed rozpoczêciem g³ównych

uroczysto�ci, przybyli go�cie mogli
skorzystaæ z poczêstunku, jaki zosta³ dla
nich przygotowany w sali na piêtrze
Teatru, gdzie równie¿ z okazji obchodów
Jubileuszu zosta³a uruchomiona wystawa
fotograficzna z pracami prezentowanymi
ju¿ publicznie w kilku miastach w kraju
oraz w specjalnie wydanym kalendarzu
na rok 2009 pt. �Nie jedna z jedn¹�.

Zdjêcia te przedstawia³y Amazonki w
piêknych aran¿acjach, a prezentowa³y je
osobi�cie dwie  spo�ród  bohaterek
zaproszone przez nas na tê okazjê.
Po zakoñczeniu Jubileuszowej Gali w
Teatrze Polskim, uroczysto�ci, ju¿ w
trochê mniejszym gronie przenios³y siê na
tereny poznañskiego Campingu Malta,
gdzie zaproszono go�ci na kolacjê, a
nastêpnego dnia odby³y siê  zaplanowane
zajêcia szkoleniowe dla Amazonek.
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Uczestniczenie w
przygotowaniach do
Jubileuszu, choæ nie
ukrywam, ¿e
c h w i l a m i
w y c z e r p u j ¹ c e ,
dostarczy³o mimo
wszystko wiele
satysfakcji.  Jako
o s o b a
bezpo�rednio nie
nale¿¹ca do ruchu
Amazonek, ale
dzia³aj¹ca dla niego
od wielu ju¿ lat dostrzegam jak bardzo w
ci¹gu tych lat
Federacja siê
rozwinê³a. Dziêki
wspólnej pracy i
zaanga¿owaniu
istnieje dzi� silna i
prê¿na organizacja,
która mo¿e
r e a l i z o w a æ
p r o j e k t y
szkoleniowe o
z a s i ê g u
ogólnokrajowym, z
któr¹ chc¹
wspó³pracowaæ i
powierzaæ jej swoje �rodki sponsorzy i
instytucje publiczne, która cieszy siê
zaufaniem spo³eczeñstwa i w³adz
pañstwowych.
 Znam równie¿ nak³ad pracy i czasu
po�wiêconego przez osoby zaanga¿owane w
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rozwój Federacji . My�lê, ¿e tutaj w
szczególno�ci na wspomnienie zas³uguj¹: Krysia
Wechmann, która
jako Prezes anga¿uje
siê ca³¹ sob¹ i swoim
¿yciem w rozwój
ruchu Amazonek,
Lusia Werbliñska �
szefowa ochotniczek,
której telefon nie
przestaje dzwoniæ, bo
dziewczyny z ca³ej
Polski chc¹ siê
dokszta³caæ oraz
Danusia Dobrska �
n a s z a
przedstawicielka w
charakterze obserwatora w Radzie
Programowej Narodowego Programu
Zwalczania Chorób
Nowotworowych , która
mimo i¿ wci¹¿ boryka siê z
problemami zdrowotnymi
nieprzerwanie wspiera nas
swoj¹ wiedz¹ i obecno�ci¹.
To zaledwie trzy Panie, które
wymieni³am, ale jest ich
wiêcej, które codziennie
aktywnie przyczyniaj¹ siê do
rozwoju Federacji. I tu
wszystkim tym Paniom
mówiê � dziêkujê. Za to, ¿e
dajecie przyk³ad, tak¿e
zdrowym kobietom, jak nie
daæ siê przeciwno�ciom losu i jak si³¹ woli
radziæ sobie z nimi oraz za to, ¿e uczycie jak
dbaæ o w³asne zdrowie.
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Warszawa, 04.02.2009 r. � �wiatowy Dzieñ Walki z Rakiem

APEL POLSKICH ONKOLOGÓW

Apel ten jest wyrazem naszego nieustaj¹cego niepokoju o dalszy rozwój i sposób finansowania onkologii
w Polsce. Znamy dobrze potrzeby w zakresie walki z nowotworami w naszym kraju, a �rodowisko

onkologów jest zintegrowane i potrafi tê walkê prowadziæ. Wiemy równie¿, ¿e �rodki wynegocjowane z
Narodowym Funduszem Zdrowia dla tego rozwoju i przeznaczone na leczenie nie s¹ wystarczaj¹ce,

co prowadzi do dramatycznego pogarszania jako�ci �wiadczonych us³ug.

Panie Prezydencie
Panowie Marsza³kowie Sejmu i Senatu

Panie Premierze
Pani Minister Zdrowia

Panie Prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia

Apelujemy do Najwy¿szych W³adz Pañstwowych, aby Obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zapewniæ
mo¿liwo�ci diagnozowania

i leczenia nowotworów, na poziomie wynikaj¹cym z Deklaracji Karty Paryskiej (2000r.) - na jakim szanse
wyleczenia lub przed³u¿enia ¿ycia s¹ najwiêksze.

�rodki obecnie przeznaczone na walkê z rakiem w Polsce takich mo¿liwo�ci nie daj¹.

Panie i Panowie Pos³owie i Senatorowie

Onkolodzy polscy s¹ przygotowani merytorycznie i organizacyjnie do skutecznego rozpoznawania
i leczenia nowotworów.

Nie spe³nimy jednak pok³adanych w nas nadziei bez zapewnienia nam niezbêdnych �rodków.
Skala potrzeb jest du¿a, ale w pe³ni uzasadniona.

 Wprowadzane w ochronie zdrowia reformy powinny te �rodki gwarantowaæ.

Nowotwory z³o�liwe s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ przedwczesnego umierania Polaków.
Ka¿dego roku u ponad 140.000 obywateli s¹ one diagnozowane, a ponad 90.000 z powodu raka umiera.

Choroby nowotworowe zagra¿aj¹ ka¿demu. Mog¹ byæ jednak z powodzeniem leczone.
W krajach, w których przeznacza siê odpowiednie �rodki na diagnozowanie i leczenie

mo¿na uratowaæ 50-60 % chorych. W Polsce - zaledwie jedn¹ trzeci¹.

Chorzy na raka umieraj¹ w cierpieniu i w ciszy.
Nie organizuj¹ protestów.

Dzi� w ich imieniu przemawiamy my � lekarze.
Decyzja o stworzeniu w³a�ciwego systemu finansowania wspó³czesnych mo¿liwo�ci profilaktyki,

rozpoznawania i leczenia nowotworów w Polsce ma nie tylko wymiar wielkiej odpowiedzialno�ci politycznej
- ma równie¿ wymiar moralny.

Uzyskali�my ju¿ Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych stawiaj¹cy na profilaktykê
i mo¿liwo�ci wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

 Obecnie wnosimy o jak najszybsze zwiêkszenie nak³adów
przeznaczonych na bie¿¹ce diagnozowanie i leczenie chorych na nowotwory, proporcjonalnie

do autentycznych potrzeb Polaków i stosownie do wspó³czesnej wiedzy.

Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii
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4 lutego w rocznicê podpisania KARTY PARYSKIEJ   obchodzony jest
�WIATOWY DZIEÑ WALKI Z RAKIEM.

Z tej okazji odby³a siê w Warszawie konferencja pod has³em :
�Nie staæ nas na kryzys w onkologii�

W konferencji udzia³ wziêli :

Minister Zdrowia � Ewa Kopacz
Przewodnicz¹cy Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych w Ministerstwie Zdrowia. Vice
Minister � Marek Twardowski
Vice Prezes NFZ � Jacek Grabowski
Senatorowie oraz Pos³owie do Sejmu RP
Liczna reprezentacja wybitnych onkologów
Przedstawiciel pacjentów onkologicznych  przy Radzie ds. Zwalczania Chorób
Nowotworowych w Ministerstwie Zdrowia � Danuta Dobrska

W trakcie Konferencji Zaprezentowano Apel Polskich Onkologów oraz  punkt widzenia pacjenta.
Poni¿ej zamieszczamy obydwa teksty.

�WIATOWY DZIEÑ WALKI Z RAKIEM - PUNKT WIDZENIA PACJENTA

Pacjent patrzy na zagadnienia onkologii okiem laika, lecz jest on jednocze�nie podmiotem wyj¹tkowo, wrêcz
¿ywotnie zainteresowanym problemem. Zaakcentujê niektóre z tych problemów.

Nierównomierna dostêpno�æ do leczenia
Jest to wielki problem, z którego pacjenci nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê, ¿e w innych, dalszych od miejsca
zamieszkania centrach onkologicznych mogliby uzyskaæ lepsze, bardziej efektywne leczenie. Je¿eli maj¹
tak¹ informacjê, podejmuj¹ trudy czêsto odleg³ych dojazdów, które w trakcie leczenia onkologicznego s¹
wyj¹tkowo uci¹¿liwe, pogarszaj¹ i tak wydatnie obni¿on¹ jako�æ ¿ycia. Nie mo¿e byæ tak, ¿e pacjent w
zale¿no�ci od miejsca zamieszkania ma mniejsze lub wiêksze szanse na skuteczne leczenie, lub jest
zmuszony do odleg³ych podró¿y szczególnie w trakcie rozsiewu choroby, gdy jego organizm jest
wystarczaj¹co obci¹zony walk¹ z sam¹ chorob¹.
Standaryzacja leczenia onkologicznego pomog³aby, chocia¿ nie doprowadzi³aby do pe³nej likwidacji tego
problemu, zawsze pozostaje czynnik ludzki � wiedzy, do�wiadczenia jak i empatii onkologów.

        Problem ci¹gle zbyt pó�nej wykrywalno�ci raka dla skutecznego leczenia.
Wp³ywu wczesnego wykrywania raka oraz zapobiegania tam, gdzie to jest mo¿liwe na wyleczalno�æ
(okres prze¿ycia) nikt nie neguje.
Co zatem sprawia, ¿e pomimo wprowadzenia populacyjnych padañ przesiewowych w niektórych
najczê�ciej wystêpuj¹cych rodzajach raka sytuacja pomimo pewnej porawy jest ci¹gle
niezadowalaj¹ca?
Pozwolê sobie zwróciæ uwag¹ na nastêpuj¹ce przyczyny:
Niewystarczaj¹ce zaanga¿owanie mediów w edukacjê onkologiczn¹. Media nie mog¹ skupiaæ siê na
sensacji równie¿ w onkologii, powinny natomiast zaj¹æ siê systematyczn¹ prac¹ na rzecz podnoszenia
�wiadomo�ci spo³eczeñstwa w tym zakresie.



20 NASZE ¯YCIE Nr 48

Biuletyn �rodowiska Amazonek
Jak, gdzie i kiedy  wykorzystuj¹ media dostêpne narzêdzie -Europejski Kodeks Walki z Rakiem ?
Kolejnym problemem jest ci¹gle niewystarczaj¹ca czujno�æ w zakresie pierwszych mo¿liwych objawów
raka wystêpuj¹cych u pacjentów zg³aszaj¹cych siê do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jak i do
specjalistów z dziedzin innych ni¿ onkologia. Szkolenia z onkologii dla lekarzy innych specjalno�ci s¹
prowadzone i s¹ niezbêdne dla nas pacjentów. Nie mog¹ one podlegaæ zawê¿aniu, przeciwnie zakres
powinien siê zwiêkszaæ w obliczu gwa³townego przyrostu wiedzy w tej dziedzinie jak i nieuchronnie
zwiêkszaj¹cej siê zachorowalno�ci . Dobrym zwyczajem by³oby informowanie pacjentów o odbytych
szkoleniach poprzez certyfikaty umieszczone w publicznie dostêpnym miejscu w przychodni lekarskiej.

Jawny rejestr badañ klinicznych w toku
Rejestry badañ klinicznych w toku, jawne i sporz¹dzone w jêzyku danego kraju w s³ownictwie zrozumia³ym
dla pacjenta s¹ postulatem Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC) której cz³onkami jest
wiele organizacji pacjentów onkologicznych z Polski. Rejestry te istniej¹ ju¿ w niektórych krajach i
stwarzaj¹ pacjentom mo¿liwo�æ dostêpu do najnowszych terapii, szczególnie w zaawansowanych formach
choroby, choæ równie¿ w tych terapiach celowanych, które s¹ przeznaczone do leczenia pierwotnych
zachorowañ. Mamy w Polsce niedobr¹ atmosferê dotycz¹c¹ badañ klinicznych. Wielk¹ rolê mog³yby pe³niæ
tutaj  media,  rzetelnie informuj¹c spo³eczeñstwo o korzy�ciach z badañ klinicznych, a nie buduj¹c atmosferê
zagro¿eñ, które nie istniej¹ � istnieje natomiast szansa! Jestem przekonana, ¿e chêtnie pomog¹ w tym
specjali�ci jak i pacjenci, którzy odnosz¹ korzy�ci z udzia³u w badaniach klinicznych. Dodatkowym, wartym
podkre�lenia elementem jest fakt, ¿e utworzenie takiego rejestru byloby przedsiêwziêciem o minimalnych
kosztach bior¹c pod uwagê ogó³ kosztów ponoszonych na onkologiê. Nadziejê budzi wyra¿ona przez Radê
Programow¹ NPZChN wola dzia³ania w tym zakresie.

Koszty i zyski z onkologii
Zaradzenie problemom s³u¿by zdrowia, w tym onkologii wymaga dobrej organizacji i ponoszenia kosztów.
Najczê�ciej s³yszymy g³ównie o kosztach � to s³owo pojawia siê jak refren i usprawiedliwienie niemo¿no�ci
skutecznego dzia³ania. Je¿eli jednak mówimy o kosztach, to zawsze musi istnieæ zwi¹zek pomiêdzy kosztem
a zyskiem.
Co zatem jest zyskiem z onkologii o którym prawie nie s³yszymy? To s¹ uratowane lata i
miesi¹ce ¿ycia pacjentów. Czê�æ tych zysków jest ³atwo policzalna - to suma podatków, jakie p³ac¹ ludzie
ju¿ po zachorowaniu na raka, to równie¿ ich sk³adki odprowadzane na ZUS, to czêsto lata dalszej pracy
zawodowej. Trudniej policzalne, choæ bardzo wa¿ne to wychowywanie dzieci pomimo choroby,oraz
pomoc w opiece nad wnukami.
A jak policzyæ warto�æ aktywno�ci  tysiêcy cz³onków organizacji pacjentów onkologicznych na rzecz
podniesienia �wiadomo�ci spo³ecznej dotycz¹cej raka ?
Tych spraw na ogó³  nie uwzglêdnia siê w rachunkach ekonomicznych, gdy  twierdzi siê, ¿e to czy tamto
jest w onkologii za drogie.
Apelujê  w imieniu pacjentów o branie pod uwagê przy podejmowaniu decyzji  odno�nie finansowania
onkologii równie¿ przedstawionego wy¿ej aspektu .

Danuta Dobrska

Przedstawiciel Pacjentów Przy Radzie Programowej NPZChN
Vice Prezes Federacji Stowarzyszeñ �Amazonki�
Cz³onek Reach to Recovery International Commitee przy UICC
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Konkurs Fotograficzno-Plastyczny
Nowa edycja i stare emocje

listopadzie 2008 r. ruszy³a kolejna,

III ju¿ edycja Konkursu Fotograficzno-

Plastycznego organizowanego przez

stowarzyszenia pacjentów onkologicznych,

w tym równie¿ przez nas, Amazonki, oraz

firmê Roche Polska, Polsk¹ Uniê Onkologii

i Akademiê Sztuk Piêknych w Warszawie.

Nasz konkurs jest niezwykle wa¿n¹ i

potrzebn¹ inicjatyw¹, której celem jest

zachêcenie wszystkich osób, które w jaki�

sposób dotkniête zosta³y chorob¹

nowotworow¹ � pacjentów, ich bliskich, ale

równie¿ �rodowiska medycznego � do

wyra¿ania poprzez sztukê trudnych emocji,

które towarzysz¹ podczas zmagañ i

codziennego ¿ycia z chorob¹. Dziêki sztuce

mo¿emy uzewnêtrzniæ to, co kryje siê w

naszych sercach i umys³ach, to, o czym

trudno jest nam mówiæ.

A zasady konkursu s¹ proste.

Podobnie jak do tej pory konkurs

organizowany jest w dwóch kategoriach:

fotografia oraz szeroko pojête sztuki

plastyczne, w których mie�ci siê zarówno

rze�ba, jak i kola¿, prace na p³ótnie czy

akwarele, a tak¿e gobeliny i prace

wykonane na szyde³ku lub wyhaftowane.

Prace konkursowe wraz z formularzem

zg³oszeniowym i deklaracj¹ nale¿y zg³aszaæ

na adres:

Principle

ul. Topiel 21/6A

00-342 Warszawa

z dopiskiem �Konkurs Artystyczny�

Szczegó³y na temat konkursu, formularz

zg³oszeniowy, deklaracje oraz regulamin

znajdziecie od listopada na stronie

internetowej Federacji �

www.amazonki.poznan.pl/federacja.

Informacje na temat Konkursu mo¿na

uzyskaæ tak¿e pod numerem telefonu

022 828 56 51

na has³o �Konkurs Artystyczny�.

Zachêcaj¹c Was do tworzenia, przypomnê

wyniki II edycji konkursu, organizowanej

pod has³em �Moja historia z rakiem.

Gdy s³owa to za ma³o��, która

zakoñczy³a siê w kwietniu br. Po�ród

nagrodzonych prac, co szczególnie nas

cieszy, znalaz³y siê równie¿ ma³e dzie³a

sztuki Amazonek, w tym niezwykle

wymowny obraz Jowity ¯ychniewicz

�Poczucie naznaczenia�, który zaj¹³ I

miejsce w kategorii �Sztuki plastyczne�.

Nagrodzone zosta³y tak¿e Natalia

KRYSTYNA WECHMANN, PREZES ZARZ¥DU FEDERACJI STOWARZYSZEÑ �AMAZONKI�

W
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Kowalska, córka jednej z naszych

kole¿anek (I miejsce, fotografia) za zdjêcie

�Mama krótko po zabiegu�; Beata

�wis³ocka (I miejsce, fotografia), której

praca ukazuje si³ê wsparcia najbli¿szych w

codziennych zmaganiach z chorob¹;

Magdalena Gawêda (II miejsce,

fotografia), której autoportret �Kobieta�

jest dowodem, ¿e rak nie pozbawia

kobieco�ci; Ewa Gogó³ (II miejsce, sztuki

plastyczne) za pracê o sugestywnym tytule

�Gdy �wiat mi siê rozpad³� oraz ciep³a i

kolorowa praca Marii Michalak (III

miejsce, sztuki plastyczne).

Wyró¿nienia otrzymali w kategorii

fotografia: Danuta Biernacka za zdjêcie

��a na drogê w nieznane � nadzieja��,

w którym autorka opowiada o strachu, bólu

oraz nadziei i rado�ci zwi¹zanej z

zakoñczonym leczeniem oraz choruj¹cy na

nowotwór uk³adu ch³onnego Dominik

Makowski za dowcipny fotomonta¿

�Chemiczny fryzjer�. Natomiast w

kategorii sztuki plastyczne wyró¿nienia

otrzymali: Cecylia Palestrant za rze�bê

przedstawiaj¹c¹ osoby �Raczkuj¹ce ku

zdrowiu�; Kamila Kuik za obraz �Tato

niebieski�; El¿bieta Matej za plakat

�Powrót taty do domu ze szpitala� oraz

rodzeñstwo Emanuela i Aron Paraccy,

którzy chcieli dodaæ otuchy swojej cioci

walcz¹cej z nowotworem. Tym

najm³odszym artystom, Emanueli

i Aronowi Parackim, nagrodê przyzna³a

równie¿ publiczno�æ.

Prace konkursu �Moja historia z

rakiem. Gdy s³owa to za ma³o�� od

czerwca 2008 roku mo¿na ogl¹daæ przed

siedzib¹ klubu Amazonki Warszawa-

Centrum, czyli w holu Zak³adu Rehabilitacji

Centrum Onkologii w Warszawie, przy

ul. Roentgena 5.

Przyjd�cie i zobaczcie, ile piêknych,

radosnych, czasem nie�mia³ych nadziei,

refleksji i wzruszeñ kr¹¿y w�ród tych prac.

Mam nadziejê, ¿e bêd¹ one zachêt¹ dla

jeszcze wiêkszej ilo�ci osób, które bez

wahania siêgn¹ po pêdzel, o³ówek czy

aparat i wezm¹ udzia³ w kolejnej edycji

konkursu. W imieniu organizatorów,

naszych partnerów oraz Jury serdecznie

Was zapraszam. 

Konkurs organizowany jest przez

Federacjê Stowarzyszeñ �Amazonki�,

Stowarzyszenie europacolon Polska,

Polskie Towarzystwo Stomijne (dawniej

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi

ze Stomi¹ �Pol-Ilko�), Stowarzyszenie

Walki z Rakiem P³uca (dawniej

Stowarzyszenie Ludzi Wyleczonych z

Raka P³uca) oraz Stowarzyszenie

Wspieraj¹ce Chorych na Ch³oniaki �Sowie

Oczy�.

Patronat nad Konkursem po raz kolejny

objê³y Polska Unia Onkologii oraz

Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie.

Inicjatywê wspar³a tak¿e firma Roche

Polska.
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W tym miejscu chcia³abym podziêkowaæ

Organizatorom i Partnerom konkursu

za umo¿liwienie nam, po raz kolejny,

organizacji tego wyj¹tkowego

przedsiêwziêcia.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê firmie

Roche Polska, naszemu wieloletniemu

Ewa Gogó³
II miejsce, kat. sztuki plastyczne

Maria Michalak
III miejsce, kat. sztuki plastyczne

partnerowi w dzia³aniach na rzecz

pacjentów, która od wielu lat anga¿uj¹c siê

w inicjatywy, maj¹ce na celu poprawê

jako�ci ¿ycia i losu chorych na ca³ym

�wiecie, przyczynia siê do wspierania

pacjentów i lekarzy w ich codziennej

walce z rakiem.

Jowita ¯ychniewicz
I miejsce, kat. sztuki plastyczne

Beata Wis³ocka
I miejsce, kat. fotografia

Natalia Kowalska
I miejsce, kat. fotografia

Magdalena Gawêda
II miejsce, kat. fotografia
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                Droga Redakcjo

Odzywam siê
po d³u¿szym milczeniu.
Niestety, piszê o
smutnym wydarzeniu�
Nasza kole¿anka
Danuta �leszyñska
odesz³a na zawsze�
Wspó³pracowa³a od
wielu lat z Waszym

( n a s z y m ! ! ! ) p i s m e m .
Proszê o zamieszczenie naszego
po¿egnania i wspomnieñ o Niej.

PS. Wzruszy³ i zachwyci³ mnie
wiersz Amelii Kozon-Bubel
zamieszczony w czasopi�mie nr 10/
2006. Pozwoli³am fragment wiersza
umie�ciæ w Po¿egnaniach�.

W imieniu Amazonek z Olsztyna
� Teresa Kondratowicz.

Danuta �leszyñska  ( 1931 �
2009)

Po¿egnanie Danusi
�wronami karmionej�.
W te dni przedostatnie, kiedy

by³y�my u Ciebie, Danusiu,  w Twoim
domu � czu³y�my, jak gdyby�  ¿egna³a
wszystkie drobne, ale jak¿e¿ piêkne
dzie³a Twoich r¹k , które podziwia³y�my
te¿ w Klubie Amazonek,  w
s z p i t a l a c h �
By³a� dumna ze swych poczynañ i
osi¹gniêæ, a my by³y�my dumne z
Ciebie, stanowi³a� dla nas autorytet i
oparcie , podziwia³y�my Twoje pasje i
Ciebie sam¹.   Szacunkiem i uznaniem
darzy³o Ciê wiele znanych osób , a
przede wszystkim ludzie, którym
pomaga³a�.      ¯egnamy Danusiê,

dziecko Kresów, wypêdzone na roboty
do Niemiec, które tu na Warmii znalaz³o
swoj¹ drug¹ ojczyznê � autorkê ksi¹¿ki
� Z Kresów na Warmiê � Danu�ka,
wronami karmiona�, bêd¹cej literackim
obrazem Twojej ¿yciowej tu³aczki .
Obie swoje ojczyzny ukocha³a
ogromnie: zwyczaje, krajobrazy ,
przyrodê, a w szczególno�ci piêkno
kwiatów, z których talentem swych r¹k i
umys³u wyczarowywa³a  artystyczne
cudeñka.

  Przestrzeñ miêdzy datami 1931
-2009  ¿ycie Danusi wype³nia³o
bogactwo wydarzeñ, faktów, wyró¿nieñ
i nagród�

Mimo ogromnej osobistej
tragedii � przedwczesnej �mierci
Andrzeja, jedynego i ukochanego syna,
znanego olsztyñskiego dziennikarza, z
którego by³a tak bardzo dumna, a
po¿egna³a przejmuj¹cym artyku³em �
Ostatnia Wigilia bez Ciebie� � odnalaz³a
si³y w czterech ostatnich latach  ¿ycia, by
móc pomagaæ wszystkim
potrzebuj¹cym, a szczególnie
Amazonkom.  To ona 16 lat temu
zainicjowa³a powstanie Olsztyñskiego
Stowarzyszenia Amazonki, by³a
za³o¿ycielk¹ , organizatork¹, wieloletnim
rzecznikiem prasowym  i kronikarzem
stowarzyszenia, które uczy � jak nie daæ
siê bestii��. Danusia dodawa³a otuchy i
wspiera³a kobiety dotkniête osobistym
dramatem.  Wyrazem ogromnej
wdziêczno�ci licznej rzeszy Amazonek
jest honorowe wyró¿nienie Danusi
�Z³otym ³ukiem�, przyznawanym dla
szczególnie zaanga¿owanych w pomocy
chorym kobietom .


