
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Klubu Śląskich Amazonek  
za rok 2010 

 
 
           Klub Śląskich Amazonek w Katowicach od ponad 18 lat zrzesza kobiety  
w różnym okresie leczenia nowotworu piersi – są to osoby zarówno w trakcie 
przedoperacyjnej chemioterapii, bezpośrednio po operacji ,  w trakcie chemioterapii  
i / lub po poprzednich , w trakcie i po radioterapii, po zakooczeniu leczenia oraz w okresie 
terapii paliatywnej. 
  
                 Od kilku lat coraz częściej członkiniami Stowarzyszenia są również kobiety po 
leczeniu oszczędzającym, operacjach odtwórczych i rekonstrukcji gruczołu piersiowego. 
 
 W 2010 roku – podobnie jak w latach poprzednich realizowano zadanie pn. 
Wieloprofilowa pomoc kobietom w różnym okresie leczenia nowotworu piersi, przez 
organizowanie i prowadzenie kompleksowej fizjoterapii i psychoterapii ( w tym również 
edukacji, profilaktyki  i terapii obrzęku limfatycznego) oraz edukacja i profilaktyka stałego 
zagrożenia chorobą nowotworową i innymi schorzeniami, dotyczącymi kobiet  w różnym 
wieku. 
 
 W części przeznaczonej dla mieszkanek Katowic zadanie było realizowane przy 
współudziale Urzędu Miasta Katowice. 
 
Cele były realizowane poprzez następujące działania : 
 
* Profilaktyka i terapia obrzęku limfatycznego. 
 
  U 93  kobiet, które zgłosiły się z powodu zagrożenia lub wystąpienia zastoju chłonki   
  (zgodnie z danymi WHO występuje on u 75%  kobiet, którym usunięto lub poddano       
  napromieniowaniu węzły chłonne dołu pachowego) wykonano 1480 różnego rodzaju  
  zabiegów w zakresie profilaktyki i fizjoterapii, uzyskując wyraźną poprawę u większości  
  osób. Wszystkie kobiety nauczono zasad profilaktyki obrzęku i ochrony kooczyny. 
 
* Stała edukacja  zagrożeniem chorobą nowotworową oraz innymi schorzeniami . 
 
   Przeprowadzono 10  zebrao szkoleniowo-edukacyjnych z udziałem pracowników 
   naukowych  ze   Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego ,   
   specjalistów  z współpracujących placówek ochrony zdrowia oraz innych specjalistów 
   w których wzięło udział łącznie  325 osób. 
 
*16 osób wzięło udział w warsztatach edukacyjno-terapeutycznych dla pacjentów chorych    
  onkologicznie  i ich bliskich - zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Onkologii        
  „Unicorn” w Krakowie (poprawa funkcjonowania emocjonalnego, wzrost zaangażowania 
   w proces leczenia, poprawa komunikacji z otoczeniem, a w konsekwencji poprawa jakości  
   życia). 



 
* Racjonalna Terapia Zachowania – praca z wyobraźnią (nauka technik wizualizacyjnych), 
   trening radzenia sobie z chorobą i stresem, praca nad lekiem, w tym lekiem przed śmiercią 
   oraz nad wzmacnianiem sensu życia w obecnej sytuacji osoby chorej jest osią Programu 
   Simontona. Koncentruje się na rozwiązywaniu aktualnych problemów zgłaszanych przez  
   pacjenta. 
 
Kontynuowano współpracę z Fundacją Psychoonkologii Ogród Nadziei, pozwalającą na  
wprowadzenie terapii wspomagających, przeznaczonych dla osób dotkniętych rakiem, m.in. 
jogę leczniczą, choreoterapię. 
 
* Pomoc ochotniczek – wolontariuszek – kobiet po leczeniu onkologicznym, które przeszły 
   specjalistyczne, kilkustopniowe szkolenie pod patronatem Instytutu Onkologii w Warszawie 
   uzyskując certyfikat upoważniający do prowadzenia rozmów o charakterze wspierającym 
  skierowana jest do kobiet oczekujących na operację lub bezpośrednio po operacji.  
  Średnio czas rozmowy wynosi 2-3 godziny, a jej prowadzenie wymaga znacznej empatii 
   i asertywności.  
 
  Od stycznia do grudnia 2010 przeprowadzono łącznie 369 godzin takich  rozmów z 123 
   kobietami.  
 
* Stowarzyszenie kontynuuje  kampanię informacyjną Oznacz swój nowotwór – to 
   ma znaczenie oraz kampanię „Breast Friends” – Przyjaciele od Piersi  promującą 
   ideę zmagao z chorobą wspólnie z osobą wspierającą.  
 
* Prowadzi edukację chorych i ich rodzin (niwelowanie lęku, obawy związanej z leczeniem 
    Jest elementem tworzenia osobistego planu zdrowienia. Wpływa  na  wzmocnienie   
    poziomu witalności i energii poprzez uszanowanie swoich ograniczeo 
   oraz umiejętności radzenia sobie z komplikacjami. 
 
   W 2010 roku przeprowadzono łącznie 2171 godz. rozmów z 174 osobami. 
 
* Działa  telefon zaufania zarówno dla kobiet z problemem onkologicznym jak i ich bliskich. 
   
   W 2010 roku – przeprowadzono rozmowy ze 120 osobami. 
 
* Stowarzyszenie organizuje i prowadzi psychoterapię.   
 
   Łącznie udzielono pomocy 64  osobom. 
 
* Udzielamy porad prawnych, pomagamy w załatwianiu spraw, wymagających  
   interwencji prawno-medycznych. 
 
 
 
 
 



W realizację w/w zadao zaangażowali się specjaliści: dr n. med. Zofia Rusinowska,  
mgr Krystyna Liersz-Żelasko, doc. dr hab. Ryszard Braczkowski, dr n. med. Wojciech Poborski,  
lek. med. Beata Brzęk-Pilarska, lek. med. Ewa Wojtyna,  dr Marzena Śniarowska-Tlatlik, 
 mgr Małgorzata Sanecznik oraz zaproszeni prelegenci zgodnie ze szczegółowym 
sprawozdaniem. 
Stowarzyszenie od lat współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi śląskich uczelni, 
dzięki czemu może stale monitorowad jakośd swojej pracy i wyznaczad najważniejsze kierunki 
działao. 
W 2011 roku Stowarzyszenie będzie kontynuowało prace, związane z realizacją zadao 
statutowych , a także będzie kontynuowad  prace  na rzecz ruchu społecznego polskich 
Amazonek. 
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