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C z w a r t e k,       21  W r z e s i e �   2006

Aula Sala A Sala B Sala C Sala D Hol I 

8.00-9.00
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9.00-9.30

Opieka
Paliatywna

Psychologia -
Racjonalna
Terapia
Zachowania

Psychologia - 
Stres i wypalenie 
zawodowe

Domowe
Leczenie
Respiratorem

Zarz�dzanie przez 
jako�� w opiece 
paliatywnej

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-13.00 Przerwa obiadowa dla uczestników sesji Polskiej Szko�y Medycyny Paliatywnej

11.00-13.00 Rejestracja uczestników konferencji

13.00-13.30
Sesja plenarna 
inauguracyjna13.30-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30 Przerwa kawowa

14.30-15.00
Opieka
Paliatywna

Domowe leczenie 
respiratorem

Rehabilitacja,
terapia
zaj�ciowa,
arteterapia

Wolontariat   w 
opiece
paliatywnej

15.00-15.30

15.30-16.00

16.10-16.30

Sesja plenarna 
16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.40

19.00-22.00 Uroczysta kolacja z okazji X-lecia Domu Sue Ryder w Bydgoszczy

Legenda
sesja Polskiej Szko�y Medycyny Paliatywnej sesja tematyczna równoleg�a
sesja Plenarna sesja plakatowa hol I pi�tro
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P i � t e k,        22  W r z e s i e �   2006

Aula Sala A Sala B Sala C Sala D Hol I 

8.00-8.50
Organizacja opieki 
paliatywnej dla 
dzieci

Radzenie sobie z 
wypaleniem
zawodowym

Organizacja
opieki
respiratorowej

Niektóre problemy 
wdra�ania  systemu 
zarz�dzania przez 
jako��

S
E
S
J
A

P
L
A
K
A
T
O
W
A

9.00-9.30

Sesja plenarna9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-11.30
Psychoneurologia
wieku podesz�ego

Opieka paliatywna
w pediatrii Opieka paliatywna Psychoonkologia11.30-12.00

12.00-13.15

13.15-14.15  Przerwa obiadowa

14.15-14.30

Sesja plenarna 
inauguracyjna

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.35

16.35-16.45  Zako�czenie konferencji

Legenda
konsultacje z ekspertami sesja tematyczna równoleg�a
Sesja Plenarna sesja plakatowa hol I pi�tro
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Czwartek, 21 września 2006

SESJA POLSKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ

OPIEKA PALIATYWNA
Sesji przewodniczy: Kotlińska-Lemieszek A., Iwaszko W.

9.00-9.30 Lecybył R.: 
Ból neuropatyczny - badania doświadczalne  

9.30-10.00 Iwaszko W.: 
Zespoły bólowe w chorobie nowotworowej

10.00-10.30 Kotlińska – Lemieszek A.:
Trudności w leczeniu bólu nowotworowego

10.30-12.00  Opisy kliniczne przypadków: 
Przygotowanie przypadków (10 min) + omówienie i prezentacja (50 min)  
+ podsumowanie (15 min)  dyskusja (15 min)

PSYCHOLOGIA (warsztat do wyboru)
Sesji przewodniczy: Malec A., Nowak A.

9.00 – 12.00  Malec A.: 
Racjonalna Terapia Zachowania 

9.00 – 12.00 Nowak S.: 
Stres i wypalenie zawodowe

DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM
Sesji przewodniczy: Stengert P., Wachulski M.

9.00 – 9.36 Wachulski M.: 
Aktualny standard opieki domowej

9.36 – 10.12  Urbańska E.:
Zasady zaopatrzenia pacjenta w opiece domowej

10.12 – 10.48  Steltman E.:
Nadzór nad dokumentacją zgodnie z systemem zarządzania jakością 

10.48 – 11.24 Szatkowski J.:
Ocena sprzętu używanego w opiece domowej

11.24 – 12.00 Misiak-Dec B.:
System szkoleń personelu medycznego (pielęgniarki, lekarze, fizjoterepeuci)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ W OPIECE PALIATYWNEJ
Sesji przewodniczy: Bogusz Osawa M.,  Masalska O.

9.00 – 9.45  Sprengel A.:
wykład: Przekrój przez normę ISO 9001:2000 zajęcia warsztatowe:
Tworzenie przykładowej procedury

9.45 – 10.30 Masalska O.:
wykład i warsztaty: Tworzenie planów jakościowych
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10.30 – 11.15 Burchacka A.:
wykład i warsztaty: Przygotowanie audytu wewnętrznego

11.15 – 12.00 Bogusz–Osawa M.:
wykład i warsztaty: Nadzór nad niezgodnościami oraz dzialania korygujace i zapobiegawcze

SESJA PLENARNA INAUGURACYJNA (13.10 – 14.15) 
Sesji przewodniczy: Stachowiak A.

13.10 – 13.30 Łuczak J.: 
Nowe zadania medycyny paliatywnej

13.30 - 13.55  Creton G.: 
Introdukction of a telematic network in home care

13.55 – 14.15 Makarewicz R.: 
Metody onkologiczne w opiece paliatywnej

SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE (14.30 – 16.00)

OPIEKA PALIATYWNA
Sesji przewodniczy: Kotlińska-Lemieszek A., Burchacka A., Andruszkiewicz A.

14.30 - 14.41  Andruszkiewicz A.: 
  System kształcenia pielęgniarek w Polsce

14.42 - 14.53  Felsmann M., Żuryńska M.: 
  Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej pacjentów i ich rodzin w świetle jakości opieki  
  paliatywnej

14.54 - 15.05  Gaworska-Krzemińska A.: 
  Jakość świadczeń opieki pielęgniarskiej.  

15.06 - 15.17  Graczyk A.:                                                                                                                           
           Stres psychiczny wśród pielęgniarek

15.18 - 15.29  Mess E., Lisowska A., Malewicz K.:
                     Ocena jakości życia i poziomu lęku w chorobie nowotworowej układu krwionośnego

15.30 - 15.41  Rogińska J.:
                     Ocena poczucia własnej sytuacji życiowej pacjentów przebywających na oddz. stacjonarnym o.p.

15.42 - 15. 53  Mess E. Lisowska A.,  Auguścińska M.:
                     Jakość życia pacjentów terminalnych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM
Sesji przewodniczy: Stengert P., Mazurkiewicz B., Wachulski M.

14.30 - 14.41  Stengert P.K.:  
Domowa wentylacja mechaniczna - model opieki i doświadczenia Łódzkiego Hospicjum 
dla Dzieci w latach 1999-2006;                                                                                            
                           

14.42 - 14.53  Bortkiewicz E., Jakrzewska Sawińska A., Wajda Kasprowicz M.: 
  Opieka paliatywna nad dziećmi z wentylacją domową w oparciu o wieloletnie doświadczenia własne

14.54 - 15.05  Wołowicka L., Niziurska-Ciesielska M., Budniewski A.: 
  Problemy chorych ze sztuczną drogą oddechową i przewlekłą wentylacją w warunkach   
  domowych
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15.06 - 15.17  Stengert P.K., Laudan R., Piotrowski A.,Siemiątkowska-Stengert W., Adamczyk J.,   
  Chojnacka A., Wodzyńska E., Kania M.,  Andrzejewski W., Krzyżańska-Oberbek A.,   
  Szczepaniak R., Belka  M., Makarow D.:    
                     Leczenie w domu dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1 przy   
                     pomocy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

15.18 - 15.29  Wójcik A.:                             
Funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne pacjentów wentylowanych mechanicznie  

 w domu

15.30 - 15.41  Stengert P.K.:                    
Zastosowanie wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej do ekstubacji i leczenia dzieci 
z chorobami ograniczającymi życie i z przewlekłą niewydolnością oddechową.

15.42 - 15. 53  Adamczyk J.:                                      
Funkcje dydaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci

REHABILITACJA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ARTETERAPIA
Sesji przewodniczy: Szulc W., Ossowski R.

14.30 – 14.47  Wysocka M., Szymkowiak M.: 
                     Kompleksowe leczenie obrzęku limfatycznego u chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową  
  
14.48 – 15.05  Rytlewski Z.:  
                     Rola logopedy w opiece paliatywnej

15.06 – 15.24  Wyrzykowska D.: 
                     Znaczenie działań twórczych w pracy terapeutycznej z osobami z chorobą otępienną.  
  Prezentacja na podstawie doświadczeń własnych

15.25 – 15.42  Senger Z.: 
                     Opieka przez sztukę czyli Arteterapia na Oddziale Dziennym Paliatywnym

15.43 – 16.00  Wyrzykowska D.: 
                     Standardy terapii zajęciowej dla oddziałów dziennych geriatrycznych

WOLONTARIAT W OPIECE PALIATYWNEJ (14.30 – 16.00)
Sesji przewodniczy: Nowak E., Kaptacz A. 

14.30 - 14.50  Kaptacz A.:            
  Wolontariat pielęgniarski w opiece paliatywnej/hospicyjnej

14.50 - 15.10  Sawinski K.,  Muszyńska E., Łappo J.,Jakrzewska-Sawinska A.:               
                     Szkolenie wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej – hospicyjnej. Doświadczenia własne

15.10 - 15.30  Nowak Hoppe E.:                  
  Rozwój i zagrożenia ruchu wolontarystycznego w Polsce

15.30 - 16.00  Fontana M.:                             
  Opieka  paliatywna  nad  terminalnie  chorym we Włoszech. Rola wolontariatu.

SESJA PLENARNA (16.10-18.40)
Sesji przewodniczy: Gorzelańczyk E. J.

16.10 – 16.40 Szulc W.: 
Arteterapia w opiece paliatywnej - Barwy zachodzącego słońca

16.40 – 17.10 Szuba A.:            
  Obrzęk limfatyczny u pacjentów w opiece paliatywnej
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17.10 – 17.40 Ossowski R.: 
 Koncepcja wsparcia w opiece paliatywnej

17.40 – 18.10 Krakowiak P.: 
Edukacja społeczna jako zadanie dla hospicjów

18.10 – 18.40  „Pamięć”- film dokumentalny                   
  Wspomnienie o fundatorce Domów Sue Ryder – Lady Ryder of Warsaw
  Wystąpienie vice prezesa Fundacji Sue Ryder – dr Marii Stolzman

Piątek, 22 września 2006

KONSULTACJE Z EKSPERTAMI (8.00- 8.50)

Dangel T.  – Organizacja opieki paliatywnej dla dzieci

Malec A.  – Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

Wachulski M.  – Organizacja opieki respiratorowej

Bogusz Osawa M. – Niektóre problemy wdrażania systemu zarządzania przez jakość 

SESJA PLENARNA (9.00-11.00)
Sesji przewodniczy: Araszkiewicz A.

9.00 – 9.30 Dangel T.: 
        Opieka paliatywna w perinatologii - alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eutanazji   
 i intensywnej terapii

9.30 – 10.00 Araszkiewicz A.: 
Zaburzenia depresyjne i lękowe w otępieniu

10.00– 10.30 Dobska M., Dobski P.: 
   Czy warto budować markę zakładu opieki zdrowotnej?

10.30-11.00 Panter P.: 
Quality Management in Palliative Care and the Challenges for the Future

SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE (11.15-13.15)

PSYCHOONKOLOGIA
Sesji przewodniczy: Malec A., Nowak S.

11.15 – 11.29  Zapała J.: 
                    Naznaczenie schorzeniem

11.30 – 11.44  Malec A.: 
                      Program Simontona

11.45 – 11.59  Aouil B., Berndt J., Domińska K.:    
Pomoc psychologiczna Online w systemie opieki paliatywnej 
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12.00 – 12.14  Kalczyńska Wrzeszcz E.: 
Terapia komplementarna na Oddziale Dziennym Paliatywnym

12.15 – 12.29  Remesz M., Jakrzewska – Sawińska A.: 
  Funkcjonowanie społeczne pacjentów i ich rodzin objętych opieką Wielkopolskiego   
  Stowarzyszenia wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicjum domowe” - studia   
  indywidualnych przypadków

12.30 – 12.44  Nowak S.: 
                     Żałoba w ujęciu systemowym

12.45 – 12.59  Kliwicki S., Dzięgielewska S.:              
  Zaburzenia procesów poznawczych u pacjentów w wieku podeszłym będących pod opieką  
  hospicjum domowego

13.00 – 13.14  Andryszak P., Stachowiak A., Laskowska I., Gorzelańczyk E.J.: 
                      Pamięć operacyjna pacjentów z bólem przewlekłym stosujących leki opioidowe

OPIEKA PALIATYWNA W PEDIATRII
Sesji przewodniczy: Dangel T., Czapczyk M. 

11.15 - 11.45  Kostek M., Pukar M.:
 Rozwój świadomości zbliżania się do śmierci w systemie rodzinnym nieuleczalnie chorego  
 dziecka

11.45 - 12.15  Różnowski J.: 
                     Problemy żywieniowe wśród dzieci upośledzonych umysłowo z ciężkimi uszkodzeniami OUN

12.15 - 12.45  Król I., Jakrzewska Sawińska A., Wajda Kasprowicz M., Bortkiewicz E.: 
                     Wielkopolskie hospicjum dla dzieci – 7 letnie doświadczenia własne

12.45 - 13.15  Lessing J.:                                      
           Modele hipoterapii w Polsce i ich zastosowanie w leczeniu pacjentów przewlekle chorych

OPIEKA PALIATYWNA
Sesji przewodniczy: Pyszkowska J., Kaczmarek Z.

11.15 – 11.28 Leppert W.: 
                    Własne doświadczenia w leczeniu bólu nowotworowego metadonem

11.29 – 11.42 Uziałło J.:  
                    Uzależnienie od opioidów

11.43 – 11.56 Rolski W.: 
                    Model opieki paliatywnej nad chorymi z przerzutami nowotworowymi do kości

11.57– 12.00 Gorzelińska L., Bączyk M., Łuczak J.: 
                    Wpływ octanu megestrolu na wybrane parametry biochemiczne i kliniczne oraz ocena ich  
  wartości prognostycznej w zespole wyniszczenia nowotworowego

12.01 – 12.14 Wiśniewski M., Ostrowski A. K., Graczyk M. 
                    Postępy w leczeniu odczynów skórnych po radioterapii

12.15 – 12.28 Burczyk-Fitowska B.: 
                    Zakażenia szpitalne – rzeczywistość hospicyjnej opieki stacjonarnej

12.29 – 12.42 Dzięgielewska S., Kliwicki S.: 
                    Rola żywienia w leczeniu odleżyn
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12.43 – 12.56 Jakrzewska-Sawińska A., Wieczorowska-Tobis K., Drabik M.: 
                   Ocena realizacji opieki paliatywnej u pacjentów nieonkologicznych

12.41 – 12.52 Jakrzewska-Sawińska A., Wieczorowska-Tobis K.:                                         
                        Podobieństwa i różnice w opiece paliatywnej pacjentów z chorobami nowotworowymi   
  i nienotworowymi

PSYCHONEUROLOGIA WIEKU PODESZŁEGO
Sesji przewodniczy: Łachut K., Kucharski R., Gorzelańczyk E.J.

11.15 – 11.43  Gabryelewicz T.: 
                     Zaburzenia psychiczne i zachowania w otępieniu (ZPZO)

11.44 – 11.55  Jochim K.: 
                     Rehabilitacja neuropsychologiczna w chorobach otępiennych

11.56 – 12.21 Binek M.:  
                   Ból w chorobie Parkinsona

12.22 – 12.33 Laskowska I., Michalak M., Gozdek L., Stachowiak A., Gorzelańczyk E.J.: 
                     Ocena jakości życia u osób z chorobą Parkinsona

12.34 – 12.45 Laskowska I., Andryszak P., Stachowiak A., Gorzelańczyk E.J.: 
                    Wpływ zabiegu ablacyjnego gałki bladej na fluencję słowną i kategorialną
 
12.46 – 13.15 Łachut K., Kucharski R.: 
                  Propozycja organizacji opieki psychogeriatrycznej
 
SESJA PLENARNA (14.15-16.35)
Sesji przewodniczy: Stachowiak A.

14.15–14.45 McNamara P.:
                  Decision making in palliative care 

14.45-15.15 Lecybył R.: 
                  Przeszłość i przyszłość morfiny

15.15-15.45 Harat M., Sokal P.: 
                  Neurochirurgiczne leczenie zespołów bólowych

15.45-16.05 Kmiecik K.: 
                  Jakość życia osób starszych jako temat zainteresowania ergonomii

16.05-16.35 Wirga M.: 
                     Zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania w opiece paliatywnej
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ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI (16.35 - 16.45)

SESJA POSTEROWA (21 – 22 września)

Antkowiak E., Sawiński K., Jakrzewska-Sawińska A.: 
Rola farmaceuty w opiece paliatywno-hospicyjnej

Dębowska A., Rowińska A., Sawiński K.: 
Opieka paliatywno-hospicyjna na przestrzeni wieków

Jakrzewska-Sawińska A., Rowińska A., Nowakowska J.: 
Współpraca organów administracji państwowej, administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych 
jako warunek skutecznej opieki paliatywnej – hospicyjnej, doświadczenia własne

Kisicki R.,  Stachowiak A.:
Analiza proporcji pomiędzy opieka domową i stacjonarną w zintegrowanym modelu opieki paliatywnej 
w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. 

Kisicki R.,  Stachowiak A.:
Analiza ilościowa ruchu pacjentów z chorobą nowotworową między jednostkami opieki paliatywnej w 2005 
roku w  Domu Sue Ryder w Bydgoszczy

Kisicki R.,  Stachowiak A.:
Ocena stanu rozwoju opieki paliatywnej w województwie kujawsko-pomorskim 
w 2005 roku

Kisicki R.,  Stachowiak A.:
Organizowanie bazy danych o stanie ilościowym i jakościowym opieki paliatywnej w województwie kujawsko 
– pomorskim przy pomocy elektronicznego kwestionariusza

Lutostańska I.: 
Ocena ilościowa i jakościowa zjawiska wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek i pielęgniarzy opieki 
paliatywnej

Muszalska M., Pauszek A.:
Osobowość lekrzy medycyny paliatywnej a stosowane przez nich wzorce radzenia sobie z obciążeniami 
w pracy.

Rutkowska J.: 
Ocena funkcjonowania psychologów i lekarzy w hospicjach polskich

Siwiec D.: 
Postawy studentów wobec opieki paliatywnej

Stachowiak A.: 
Złagodzenie bólu po zastosowaniu talidomidu u pacjentki ze szpiczakiem mnogim

Stachowiak A.: 
Projekt Centrum Naukowo – Edukacyjnego im. Sue Ryder dla rozwoju opieki paliatywnej

Wais J.: 
Afirmacja istnienia a tragedia samobójstwa

Zientalska J., Laskowska E., Królak J., Stachowiak A., Szołna A., Sęk A., Wicher A., Harat M., 
Gorzelańczyk E.J.: 
Badania pilotażowe rozdzielczości czasowej dźwięków u osób z chorobą Parkinsona przed i po zabiegu ablacyjnym
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WYKŁADOWCY I MODERATORZY
Adamczyk Janina, mgr, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, 
Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Andruszkiewicz Anna, dr n. med., Katedra i Zakład Promocji Zdrowia Wydział Nauk o Zdrowiu
CM w Bydgoszczy, UMK Toruń
Andryszak Paulina, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Andrzejewski Witalij, dr n. med., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Do-
rosłych, Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Antkowiak Ewa, mgr, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm Domowe”, Poznań
Aouil Bassam, prof., Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Araszkiewicz Aleksander, prof. dr hab. n. med., Katedra i Klinika Psychiatrii, CM w Bydgoszczy, UMK Toruń
Auguścińska Marzena, mgr, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole
Bączyk Maciej, dr n.med, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Aka-
demia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Belka Monika, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Stowarzysze-
nia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Berndt Justyna, mgr, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
Binek Maciej, dr n. med., Gabinet Neurologiczny, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder 
w Bydgoszczy
Bogusz-Osawa Marta, mgr, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
Bortkiewicz Elżbieta, dr n. med, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm 
Domowe”, Poznań
Budniewski Andrzej, dr n. med. , Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospi-
cujm Domowe”, Poznań
Burchacka Aleksandra, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Burczyk Fitowska Barbara, lek.med., TPCh Hospicjum Św. Łazarza, Kraków
Chojnacka Aleksandra, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, 
Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Creton Giovanni, dr n.med, Ryder Italia, Domiciliary Care for Oncological Patients, Rzym
Czapczyk Małgorzata, lek. med., NZOZ Przychodnia Wzgórze Wolności Poradnia D i D1, Bydgoszcz
Dangel Tomasz, dr hab. n. med.,Instytut “Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” , Warszawskie Hospicjum dla 
Dzieci, Warszawa
Dobska Monika,dr n.ekon., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Dobski Paweł, dr n.ekon., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Domińska Karolina, mgr, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
Drabik Mariusz, lek. med., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm Do-
mowe”, Poznań
Dzięgielewska Sylwia, lek.med., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm 
Domowe”, Poznań
Felsmann Mirosława, dr n.med, Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej Collegium Medium 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fontana Małgorzata, doc. hab. fiz., AVO - Associazione Volontari Ospedalieri (Zwiazek wolontariuszy szpital-
nych),szpital “Caduti Bollatesi” w Bollate, Mediolan 
Gabryelewicz Tomasz, dr n. med.,  Klinika Chorób Zwyrodnieniowych CUN, Centrum Medycyny Doświadczal-
nej i Klinicznej PAN, Warszawa
Gaworska – Krzemińska Aleksandra, dr n. med. , Katedra Pielęgniarstwa, Akademia Medyczna w Gdańsku
Gorzelańczyk Edward Jacek, dr hab., prof. UKW, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Gorzelińska Lidia, dr n.med , Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Akademia Medyczna im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu
Gozdek Lidia, mgr, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Graczyk Alicja, mgr, Poradnia Opieki Paliatywnej im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, Piła
Graczyk Michał, lek. med., Hospicjum im. Popiełuszki, Bydgoszcz, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM 
UMK Toruń 
Harat Marek, prof. dr hab. n. med., Wydział Nauk o Zdrowiu ,CM w Bydgoszczy, UMK Toruń
Iwaszko Wojciech, lek. med,, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Jakrzewska – Sawińska Anna, dr n.med, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej 
„Hospicujm Domowe”, Poznań
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Jochim Kinga, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Kaczmarek Zbigniew, lek. med., NZOZ Zespół Opieki Domowej,Włocławek, Oddział Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej 
Kania Marcin, lek.med., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 
Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Katedry Pediatrii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kalczyńska – Wrzeszcz Ewelina, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Kaptacz Anna, mgr, Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa
Kisicki Rafał, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Kliwicki Sebastian, lek.med., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm 
Domowe”, Poznań
Kmiecik Karolina, mgr inż., Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Kostek Małgorzata, mgr, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Lublin
Kotlińska – Lemieszek Aleksandra, dr n. med., Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej AM w Poznaniu
Krakowiak Piotr, dr n. hum., Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC, Gdańsk
Król Iwona, mgr, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm Domowe”, Poznań
Królak Justyna,  Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Krzyżańska-Oberbek Alicja, lek.med., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci 
i Dorosłych, Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Kucharski Robert, lek. med., Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Laskowska Ewa,  Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Laskowska Ilona, mgr, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Laudan Renata, lek.med., Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. M. Kopernika w Łodzi 
Lecybył Remigusz, dr n. med., Pain Clinical Research Hub, King’s College London
Leppert Wojciech, dr n. med., Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Akademia Medyczna im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu
Lessing Joanna, mgr, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Lisowska Aleksandra, mgr, Akademia Medyczna im Piastów Śląskich, Wrocław
Lutostańska Ilona, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Łachut Katarzyna, lek. med., Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Łappo Joanna, mgr, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm Domowe”, Poznań
Łuczak Jacek, prof. dr hab. med., Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej im. K. Marcin-
kowskiego, Poznań
Makarewicz Roman, dr hab. n. med., Regionalne Centrum Onkologii Oddział Brachioterapii, Bydgoszcz
Makarow Dorota, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Stowarzy-
szenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Malec Aurelia, mgr, Szpital Powaitowy im. Dr L.Błażaka, Inowrocław
Malewicz Katarzyna, mgr, Akademia Medyczna im Piastów Śląskich, Wrocław
Masalska Oliwia, lek. med, MBA, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Mazurkiewicz Bogna, lek. med., Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
McNamara Penny, PhD, St Johns Hospice Sue Ryder Care and Bedford NHS Trust, Bedfordshire, UK
Mess Eleonora, dr n.med, Akademia Medyczna im Piastów Śląskich, Wrocław
Michalak Maciej, mgr,  Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Misiak -Dec Bożena, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Muszalska Magdalena, mgr, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Muszyńska Ewa, mgr, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm Domowe”, Poznań
Niziurska- Ciesielska Mirosława, dr n.med, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej 
„Hospicujm Domowe”, Poznań
Nowak Hoppe Ewa, mgr, Hospicjum im.Popiełuszki, Bydgoszcz
Nowak Szymon, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Nowakowska Justyna, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm Domowe”, Poznań
Ossowski Roman, prof. dr hab., Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Ostrowski Andrzej Krzysztof, lek. med., Hospicjum im. Popiełuszki, Bydgoszcz
Panter Pauline, Sue Ryder Care, St John’s Hospice, Bedfordshire, UK
Pauszek Aleksndra, mgr, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Piotrowski Andrzej, dr hab. n. med., Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Katedry Pediatrii Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi
Pukar Małgorzata, mgr, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Lublin
Pyszkowska Jadwiga, dr n. med., Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚlAM, Katowice
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Remesz Michał, mgr, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm Domowe”, Poznań
Rogińska Joanna, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Rolski Wojciech, lek.med., Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Ks. Marianów, Warszawa
Rowińska Anna, mgr, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm Domowe”, Poznań
Rożnowski Jarosław, dr n. med., NZOZ „Twój Lekarz”,Chełmno
Rutkowska Justyna, mgr, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 
Rytlewski Zbigniew, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Sawiński Krzysztof, dr n. przyr, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicujm 
Domowe”, Poznań
Senger Zofia, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Sęk Aleksaner Piotr, prof dr hab. n. fiz. , Instytut Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
Siemiątkowska-Stengert Wanda, dr n. med., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla 
Dzieci i Dorosłych Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 
Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Siwiec Dominika, mgr, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Ochrony Zdrowia - Instytut Pielęgniarstwa, Kraków
Sokal Paweł, dr n. med., Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SPZOZ, Bydgoszcz
Sprengel Agnieszka, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Stachowiak Andrzej, dr n. med., Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Steltman Ewa, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Stengert Piotr Krzysztof, lek. med., mgr, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla 
Dzieci i Dorosłych, Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, 
Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Szatkowski Janusz, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Szczepaniak Renata, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Sto-
warzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Szołna Adam, dr n.med., Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SPZOZ, Bydgoszcz
Szuba Andrzej, dr hab. n. med., Prof.AWF, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnie-
nia Tętniczego Akademia Medyczna, Wrocław
Szulc Wita, dr hab. n. med., prof. UWr, Instytut Pedagogiki Uwr, Wrocław
Szymkowiak Mariola, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Urbańska Ewa, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Uziałło Jarosław, lek. med., Oddział Detoksykacyjny, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Świeciu 
Wachulski Mariusz, lek. med. , Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Wais Jadwiga, dr n.hum, Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej, Będkowo
Wajda Kasprowicz Maria, lek. med., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospi-
cujm Domowe”, Poznań
Wicher Andrzej, dr n. fiz., Instytut Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
Wieczorowska – Tobis Katarzyna, dr hab. n. med., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki palia-
tywnej „Hospicujm Domowe”, Poznań
Wirga Mariusz, lek. med., Department of Psychiatry of Las Vegas Medical Center, Department of Psychiatry, 
University of New Mexico
Wiśniewski Marcin, mgr, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, CM w Bydgoszczy, UMK Toruń
Wodzyńska Elżbieta, lek.med., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Doro-
słych, Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Wołowicka Laura, prof. dr hab.n. Med., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej „Ho-
spicujm Domowe”, Poznań
Wójcik Anna, mgr
Wyrzykowska Dominika, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Wysocka Magdalena, mgr, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Zapała Joanna, mgr , Centrum Psychoterapii Integralnej , Poznań
Zientalska Joanna, mgr,  Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Żuryńska Małgorzata, mgr, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Klinika Patologii i Intensywnej Opieki Noworodka



15

 

SESJA POLSKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY 
PALIATYWNEJ

Opieka paliatywna (godz. 9.00 -12.00, Aula)
Sesja poświęcona jednej z najczęściej pojawiających się w opiece paliatywnej dolegliwości, jaką jest 

ból. Podczas wystąpień zostanie przybliżona tematyka badań doświadczalnych, umożliwiających obserwację  
fenomenu bólu w powtarzalnych i ściśle kontrolowanych warunkach. Następnie zostaną omówione zespoły 
bólowe występujące u chorych na raka, pogrupowane wg lokalizacji anatomiczno – czynnościowej zmian oraz 
mechanizmu ich powstawania, co ma decydujący wpływ na wybór terapii. Zostanie postawione pytanie, ja-
kie czynniki stanowią najczęstszą przeszkodę w skutecznym leczeniu bólu nowotworowego a także zostaną 
przedstawione sposoby poprawy analgezji wynikające z poznania różnic właściwości farmakodynamicznych i 
farmakokinetycznych leków przeciwbólowych. Uczestnicy sesji będą mieli okazję przeanalizować w grupach i 
wspólnie przedyskutować wybrane przypadki kliniczne.
 
Psychologia - Stres i wypalenie zawodowe (godz. 9.00 – 12.00, sala B)

Warsztat zostanie przeprowadzony przez doświadczonego trenera w dziedzinie psychologii pracy i stresu.  
W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat stresu i wypalenia zawodowego, nauczą 
się rozpoznawać symptomy stresu. Podczas ćwiczeń doskonalone będą umiejętności radzenia sobie z obciążeniem 
zawodowym. Uczestnicy będą mieli również okazję poznania sposobów wprowadzania zmian w funkcjonow-
aniu organizacji oraz swoim własnym tak, aby zminimalizować ryzyko występowania zagrożeń związanych ze 
stresem. 
 
Psychologia - Racjonalna Terapia Zachowania – poznawczo-behawioralna terapia samopomocy  
(godz. 9.00 -12.00, sala A)

Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone przez terapeutę, superwisora i wykładowcę Racjonalnej 
Terapii Zachowania (RTZ), posiadającego wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu RTZ-u w pracy 
indywidualnej i grupowej oraz w prowadzeniu szkoleń. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawami RTZ, 
jednej z form terapii samopomocowej, wywodzącej się z nurtu poznawczo – behawioralnego a także będą mieli 
okazję nauczyć się postępowania zgodnie z  5 zasadami zdrowego myślenia, które gwarantuje osiągniecie sukcesu 
na polu osobistym i zawodowym. 
 
Domowe leczenie respiratorem (godz. 9.00 -12.00, sala C)

Uczestnicy sesji będą mieli okazję zapoznać się z aktualnym standardem opieki domowej w oparciu o strukturę 
i organizację Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem (ZDLR) Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. Logistyk ZDLR 
przedstawi system organizacji zaopatrzenia pacjentów w wymaganą aparaturę i sprzęt od kwalifikowanych
dostawców do miejsca pobytu pacjenta oraz procedurę związana z nadzorowaniem jakości tych dostaw. Pra-
cownik serwisowy ZDLR przedstawi praktyczne uwagi dotyczące eksploatacji sprzętu oraz nowości aparaturowe. 
Kierownik ds. Pielęgniarstwa ZDLR omówi system szkolenia personelu pielęgniarskiego zgodnie z wymogami 
płatnika oraz standardami MZ. Sekretarka Medyczna zapozna z instrukcjami i procedurami dotyczącymi tworze-
nia, przesyłania na odległość i przechowywania dokumentacji medycznej. Wszystkie wystąpienia będą oparte 
na aktualnych procedurach ZDLR. Uczestnicy sesji zostaną zachęceni do wymiany poglądów i uwag dotyczących 
przedstawionych standardów oraz procedur i instrukcji.

Zarządzanie przez jakość w opiece paliatywnej (9.00 – 12.00, sala D)
Sesja poświęcona wybranym zagadnieniom zarządzania przez jakość w opiece paliatywnej. 
Uczestnicy zapoznają się zarówno z tematami dotyczącymi tworzenia systemu zarządzania przez jakość jak 

i z problemami występującymi na etapie udoskonalania systemu. 
Po wstępnym wprowadzeniu w tematykę  normy ISO 9001:2000 uczestnicy w czasie zajęć warsztatowych 

będą tworzyli procedury, a następnie przeprowadzą symulowany audyt wewnętrzny. Kolejnym etapem będzie 
planowanie celów jakościowych dla jednostek opieki paliatywnej. Poruszone zostaną również problemy działań 
zapobiegawczych i korygujących, a także prowadzenia nadzoru nad niezgodnościami.
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STRESZCZENIA SESJI PLENARNYCH
Zaburzenia lękowe i depresja w otępieniach
Araszkiewicz A.

Depresja w szybkim tempie staje się podstawowym problemem zdrowotnym na całym świecie. Jest istotnym 
problemem  nie tylko ze względu na subiektywne obciążenie objawami odczuwane przez chorych, ale również 
ze względu na towarzyszący jej wzrost zapadalności na inne choroby, a także obserwowany w tej grupie chorych 
wzrost śmiertelności. Szczególnie dotyczy to osób powyżej 65 r. życia, gdyż w tej grupie wiekowej częstość 
występowania epizodów depresyjnych jest bardzo wysoka.

Częstość występowania zaburzeń depresyjnych u zdrowych osób w podeszłym wieku  (13,2%), depresję 
znacznie częściej obserwuje się u pacjentów z otępieniem naczyniowym (31,4%) oraz otępieniem w przebiegu 
choroby Alzheimera (DAT) (19,8%).

W depresji o wczesnym początku największe znaczenie odgrywają czynniki dziedziczne. Natomiast w przypadku 
depresji o późnym początku częstsze w porównaniu do czynników genetycznych wydają się związane z wiekiem 
zmiany w układzie naczyniowym. Wydaje się przy tym, że różnice pomiędzy epizodem dużej depresji o wczesnym 
i późnym początku nie dotyczą obrazu klinicznego choroby. Odmienne mogą być jedynie jej przyczyny.

Stop ień  nas i len ia  zaburzeń depresyjnych  współ i s tn iejących  z  otęp ien iem jest  t rud-
ny  do  oceny,  a  i ch  obraz  często  jes t  n iepe łny,  co  ut rudn ia  rzete lną  ocenę  częstośc i 
wy s t ępowan i a  z abu r zeń  dep re s y j n ych  w  p r zeb i e gu  o t ęp i eń  i  i c h  s t opn i a  na s i l e n i a . 
Na znaczną rozbieżność w wynikach dotyczących występowania zaburzeń depresyjnych w przebiegu otępień 
wpływa również przyjmowanie niejednorodnych kryteriów diagnostycznych dla depresji w poszczególnych 
badaniach. 

Zaburzenia lękowe są powszechne u pacjentów z otępieniem, szczególnie u tych, gdzie są głębokie zaburze-
nia poznawcze oraz wczesny początek procesu otępiennego. Lęk częściej występował u pacjentów z VaD i FTD 
niż AD. U pacjentów z AD poziom lęku korelował z wynikiem MMSE (większy w otępieniach głębokich), oraz był 
częstszy u pacjentów z wczesnym początkiem procesu otępiennego (przed 65 r.ż.)

Ocena oraz możliwość leczenia zaburzeń lękowych powinna być zawsze brana pod uwagę w praktyce  
u pacjentów z otępieniem. W ten sposób można osiągnąć poprawę jakości życia chorych.

Otępienie z nakładającym się pobudzeniem, depresją i lękiem to ok. 1/3 „powikłanych” (complicated) de-
mencji. Jest ona związana ze zwiększonymi potrzebami zapewnienia opieki psychiatrycznej i ogólnomedycznej, 
intensywniejszym leczeniem farmakologicznym, i kosztowniejszymi procedurami. W badaniach powinno się 
zidentyfikować grupy wysokiego ryzyka, rozwinąć kryteria diagnostyczne i zapewnić efektywne leczenie.

Podstawowym zadaniem staje się więc identyfikacja populacji o podwyższonym ryzyku zachorowania, 
co może umożliwić wczesne rozpoznanie choroby oraz włączenie odpowiedniego leczenia. 

 

Introduction of a telematic network in home care
Creton G.

The progressive ageing of the population, the increase in chronic pathologies, the elevated cost of health 
services, particularly with regard to in-patients, have required the majority of health systems to programme 
and strengthen, for the future, the creation of forms of territorial assistance (home care) which can respond to 
the demands of the population by offering a series of efficient health services at a contained cost.

The tendency to create territorial health care services however clashes with two fundamental aspects:
a. the evident decrease in number of family members  
b. the increase in number of people living alone or with a partner who is not always at home.

In order to create a territorial network which can replace the role of the hospital in the care of patients 
suffering from serious pathologies, a careful evaluation of the social conditions of the potential beneficiaries is
needed. The principal characteristic of hospitalization is based on the continuity of service which is round the 
clock, through the provision of all services needed by the patient, from the purely medical services to hotel 
services (food, cleaning, etc.) and social services.

For the patient, the main difference between hospitalization and home care is the possibility of receiving 
immediate nursing/medical attention with consequent feeling of security. 

The same patient’s request  in a normal home care service would have to wait at least 24 hours, if not ur-
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gent, and in the case of an emergency, the response would depend on the type of organization of the service. 
Furthermore the hospitalized patient is monitored 24 hours a day whereas in a home care service the medical 
visit would last 30-90 minutes leaving the patient to rely on family members for  rest of the day.

Finally,  the medical and social assistance provided to the patient in hospital is carried out by a multidisci-
plinary team working in the same place. In home care the same service is provided in a vaster territory with 
the different services provided in different  times and places.

The collection of data and the coordination of services in the first case is quite simple, in home care it can be
dispersive and at times inefficient. Programming a territorial service on the basis of hospital parameters is practi-
cally impossible but the utilization of new technologies helps to overcome the objective difficulties encountered
in the provision of home care. Ryder Italia’s project for the introduction of a telematic network in support of 
home care is based on certain presumptions highlighted in over 20 years experience and is based on the attempt 
to overcome the principal difficulties inherent to a normal home care service. The project comprises:

• the creation of a call centre connected to the individual computers placed in the patients’ homes 
and with the palm tops provided to the team members.

• the provision of an IT terminal in the home of the patient supplied with touch screen with which to 
communicate with the call centre in simple and immediate manner. The terminal also gives access 
to the patient chart for updating and recording the patient’s conditions in real time.

• each member of the service team is supplied with a palm top mobile with which one can consult 
and update the patient chart or the last messages sent by every patient.

• the recording in the patient chart of printed and image information (X-Rays, scans, etc.) which can 
be accessed by the Call Centre and referred to in the weekly case conferences or the registration 
of new patients, but accessible also from the terminals at patients’ homes.

• The entire network linked to the Call Centre allows all members of the service teams to 
communicate with each other, to update the charts, send messages to the personnel on duty, in 
order to optimize the provision of the various services. The possibilities of a telematic network of 
this kind are numerous and presently being developed but there are difficulties encountered in the
implementation of the system which will be further discussed in detail.  

Opieka paliatywna w perinatologii - alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eutanazji i intensywnej terapii
Dangel T.

Perinatologia to dział medycyny obejmujący okres życia wewnątrzmacicznego – prenatalny, i wczesny okres 
pourodzeniowy – postnatalny.

Na początku XXI wieku wiele chorób jest rozpoznawanych już w okresie prenatalnym, w coraz wcześniejszym 
okresie ciąży. Wiele tych patologii jest nieuleczalnych. W takich sytuacjach rodzice mogą wybrać jedną  
z trzech dróg: (1) przerwanie ciąży, (2) zaniechanie leczenia płodu i (lub) noworodka w szpitalu, a następnie 
perinatalną domową opiekę paliatywną, (3) reanimację, intensywną terapię i eksperymentalne leczenie w szpitalu 
(określane jako uporczywa terapia). Patologie, które potencjalnie można zdiagnozować w okresie prenatalnym, 
stanowią jedną z przyczyn zgonów dzieci w pierwszym roku życia. Niektóre z nich, jeszcze przed urodzeniem, 
można zdyskwalifikować od leczenia chirurgicznego, intensywnej terapii i reanimacji z powodu złego rokowania. 
W takich przypadkach rodzicom, którzy decydują się na urodzenie dziecka, należy umożliwić dostęp do opieki 
paliatywnej.

W latach 1994-2006 w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (WHD), które prowadzi opiekę paliatywną  
u dzieci mieszkających we własnych domach, leczono 64 noworodki i niemowlęta; 37 z nich zmarło w domu pod 
opieką WHD; pozostałe zostały wypisane lub są aktualnie leczone. Średni okres opieki paliatywnej (tzn. okres 
przeżycia od wypisu dziecka ze szpitala do zgonu) u 37 zmarłych w domu dzieci wynosił 75 dni (SD ±91, zakres 
1-317). Wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (symbol Q w klasyfikacji ICD-
10) występowały łącznie u 70 spośród wszystkich pacjentów WHD (21%). W grupie 64 noworodków i niemowląt 
występowały w 35 przypadkach (55%). U 7 dzieci leczonych przez WHD rozpoznanie znane było przed urodzeniem. 
W tych przypadkach rodzice mieli możliwość wyboru opieki paliatywnej jako alternatywy wobec aborcji lub 
leczenia przedłużającego życie w okresie postnatalnym. Teoretycznie, prenatalną diagnozę można byłoby ustalić 
u 21 innych pacjentów (tak się jednak nie stało). W 2006 roku w WHD otwarto Poradnię USG, która zajmuje się 
diagnostyką prenatalną. W ten sposób powstała pierwsza na świecie placówka, gdzie diagnostyka prenatalna 
została połączona z opieką paliatywną.

W Polsce istnieje system hospicjów, które zapewniają domową opiekę paliatywną dzieciom. W roku 2005 
obejmował on 83% populacji kraju i objął opieką 442 dzieci, w tym 83 (19%) z wrodzonymi wadami rozwojowymi, 
zniekształceniami i aberracjami chromosomowymi. 
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Rozpoznanie / umiejscowienie ICD-10 Liczba 
pacjentów

Wodogłowie wrodzone Q03 7
Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu Q04 8
Rozszczep kręgosłupa (przepuklina oponowo-rdzen-

iowa)
Q05 7

Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego Q06.1 1
Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego Q07 2
Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia (wady 

serca)
Q20-Q23 13

Wrodzona wada rozwojowa krtani Q31 1
Wrodzona wada rozwojowa tchawicy i oskrzeli Q32 1
Zarośnięcie przewodów żółciowych Q44.2 1
Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne Q67 1
Dyzostoza czaszkowo-twarzowa (choroba Crouzona) Q75.1 1
Dysplazja kostno-chrzęstna Q77 2
Wrodzona rybia łuska Q80 2
Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystrofic-

zna
Q81.2 2

Nerwiakowłóknikowatość niezłośliwa (choroba von 
Recklingchausena)

Q85.0 3

Stwardnienie guzowate Q85.1 1
Zespół Sturge-Webera Q85.8 1
Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwo-

jowych
Q87 15

Trisomia 18 (zespół Edwardsa) Q91.0 5
Trisomia 13 (zespół Pataua) Q91.4 6
Trisomia całego chromozomu, mozaika Q92.1 1
Inne delecje części chromosomów Q93.5 1
Inne określone aberracje chromosomowe Q99.8 1
Razem Q00-Q99 83

Podsumowanie: 
1. Pediatryczna opieka paliatywna nie jest w Polsce brana pod uwagę jako wartościowa metoda 

postępowania w przypadkach nieuleczalnych chorób rozpoznawanych prenatalnie i z tego powodu 
większość noworodków nie ma do niej dostępu. Lekarze położnicy częściej sugerują przerwanie ciąży niż 
poród oraz objęcie dziecka i rodziny opieką paliatywną. 

2. Opieka paliatywna może być pomocna dla rodzin, które ze względów etycznych odrzucają aborcję. 
3. Domowa opieka paliatywna chroni dziecko przed uporczywą terapią, a rodziców przed moralną krytyką 

personelu szpitala.
Hospicja domowe, zajmujące się opieką nad dziećmi, powinny nawiązać współpracę z ośrodkami diagnostyki 

prenatalnej i oddziałami neonatologii.

Czy warto budować markę zakładu opieki zdrowotnej?
Dobska M., Dobski P.

Materiały z wykładu na płycie CD.

Neurochirurgiczne leczenie zespołów bólowych. 
Harat M., Sokal P.
 

Leczenie operacyjne bólu zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat swój charakter. Wycofano się właściwie 
całkowicie z zabiegów ablacyjnych, polegających na uszkodzeniu dróg bólowych, czy to w rdzeniu kręgowym 
(chordotomia) bądź też w obrębie wzgórza( talamotomia). 

Z pośród zabiegów ablacyjnych swoje miejsce ma jedynie operacja DREZ polegająca na uszkodzeniu strefy 
wejścia korzenia grzbietowego. 

Obecnie wykonywanymi zabiegami chirurgicznymi w leczeniu bólu są implantacje stymulatora (neuromodu-
lacja) bądź też implantacje pomp programowalnych, stosowanych do dozowania leków: morfiny bądź też ba-
clofenu. Zabiegi te są o wiele bardziej skuteczne, a co najważniejsze bezpieczniejsze. 

Mają jednak swoje ograniczenia to jest np.  koszt neurostymulatorów (ok. 30 tysięcy PLN), co powoduje że 
selekcja pacjentów do zabiegu neuromodulacji powinna być szczególnie wnikliwa, gdyż kolejka osób oczekujących 
jest bardzo duża. 
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 Przedstawione zostaną techniki operacji i wyniki leczenia stymulacji rdzenia kręgowego w przypadku bólów 
neuropatycznych obejmujących tułów i kończyny dolne, oraz stymulacji kory ruchowej mózgu przy bólach po-
chodzenia centralnego  ( wzgórzyca), atypowych bólów twarzy bądź też w bólach w przebiegu syringomielii. 
Jakość życia osób starszych niepełnosprawnych jako przedmiot zainteresowania ergonomii.
Kmiecik K.

W pracy przedstawiono znaczenie ergonomii w kształtowaniu jakości życia osób starszych niepełnosprawnych. 
Analiza zagadnienia pozwoliła na wyodrębnienie szeregu zakresów/ kierunków działań ergonomii w proce-
sie kształtowania jakości życia osób starszych niepełnosprawnych. Zwrócono również uwagę na konieczność 
dwuaspektowego spojrzenia na technikę jako czynnik generujący powstawanie niepełnosprawności oraz czynnik 
kompensujący występujące dysfunkcje. Podkreślono, że technika stwarza jedynie możliwość działania, a efekty 
tych wyborów zależą od samych niepełnosprawnych. Chyba żadna z dziedzin życia nie dotyka człowieka tak blisko 
jak technika. Jest tak wszechobecna, że człowiek nie zdaje sobie często sprawy, że to jest właśnie technika. 
Problematyka kształtowania jakości życia będzie nabierać coraz większego znaczenia wraz z procesem starzenia 
się populacji oraz zwiększania się odsetka osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Ergonomia szczególnie dużo 
może zaoferować osobom starszym niepełnosprawnym, których potrzeby komfortu środowiskowego ze względu 
na upośledzenie i wiek są większe niż osób w pełni sprawnych. Ergonomiczne kształtowanie budynków miesz-
kalnych i elementów ich wyposażenia powinno być równoznaczne z ich całkowitym przystosowaniem do potrzeb 
i możliwości wszystkich grup niepełnosprawnych. Specyficzne wymogi i udogodnienia dla niepełnosprawnych nie
kolidują z potrzebami osób o pełnej sprawności, a wręcz przyczyniają się do podniesienia im jakości, standardu 
i bezpieczeństwa życia.     

Edukacyjna misja ruchu hospicyjnego
Krakowiak P.

Koniec ludzkiego życia, podobnie jak jego początek, jest szczególnym okresem w życiu człowieka. Podob-
nie jak dla rodzącego się życia tworzy się warunki rozwoju, tak i przy umieraniu powinna się jednoczyć wokół 
chorego cała rodzina, czuwając do końca. O ile radzimy sobie coraz lepiej z przygotowaniem do przyjęcia 
życia, poprzez „szkoły rodzenia”, o tyle za mało mówimy o przygotowaniu do końca ludzkiego życia. Obecna  
w średniowiecznej kulturze, literaturze i sztuce tradycja „ars moriendi” jest ideałem edukacji o końcu ludz-
kiego życia. Współczesny człowiek i całe społeczeństwa unikają rozważania o śmierci, albo przedstawiają ją 
groteskowo lub sensacyjnie, jako news otwierający kolejne wydanie wiadomości lub przyciągający oko na 
pierwszej stronie gazety.

Edukacja na temat umierania jest prawie nieobecna w programach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
Również na studiach humanistycznych czy medycznych mówi się o śmierci niejako „przy okazji” mówienia  
o towarzyszących temu wydarzeniu problemach. Dlatego organizowane przez wiele hospicjów w Polsce spot-
kania i dyskusje dotyczące końca życia cieszą się dużym zainteresowaniem. Nauczyciele chętnie podejmują 
współpracę z hospicjami, by poprzez spotkania, wykłady i działania na rzecz nieuleczalnie chorych edukować  
i uczyć postawy tolerancji, szacunku dla osób starszych. Hospicjum i Fundacja Hospicyjna w Gdańsku współpracuje 
z ponad 70 szkołami i uczelniami z regionu Pomorza, a konkretne formy tej współpracy są opisane na stronie 
hospicjum: www.hospicjum.info

Wśród działań Fundacji Hospicyjnej edukacja społeczna na temat końca ludzkiego życia jest jednym  
z głównych działań, chętnie podejmowanych przez hospicja i ośrodki medycyny paliatywnej w całym kraju. 
Udział 76 ośrodków w I Kampanii Społecznej „Hospicjum to też Życie” w 2004 roku i zaangażowanie aż 118 
ośrodków w II kampanii sa potwierdzeniem tej potrzeby. W 2005 roku hospicja przeprowadziły ponad 100 pub-
licznych debat, w których dyskutowano o przekazywaniu trudnych wiadomości o nieuleczalnej chorobie. Wiele 
z wniosków tych spotkań wiązało się z potrzebą powrotu do „ars moriendi” – otwartego przygotowywania się 
do śmierci bliskich nam osób, a także nas samych. Kampania w 2006 roku będzie dotyczyć osierocenia, straty  
i żałoby. Więcej na: www.hospicja.pl  W dniach umierania Jana Pawła II  i po jego śmierci uświadomiliśmy 
sobie jako społeczeństwo, czym jest czuwanie przy umierającym. Uczyliśmy sie tez otwartego wyrażania 
uczuć związanych ze stratą i żałobą. Ilustracją potrzeby edukacji społecznej na temat końca ludzkiego życia 
jest wypowiedź wychowawczyni przedszkola: „Kiedy wraz z milionami ludzi towarzyszyłam Papieżowi w Jego 
odejściu, obserwowałam zachowania dzieci w tym okresie – ich serca były poruszone. Przypadkowo zasłyszane 
rozmowy, zachowanie rodziców, przekazy medialne zrobiły swoje. Obudziły drzemiące w dzieciach emocje 
związane z jakże tajemniczym dla wszystkich słowem – śmierć. Temat śmierci stał się nieodłącznym atrybutem 
zabaw tematycznych dzieci czteroletnich. (...) Po śmierci Papieża dzieci były chętne do uczczenia ciszą Jego 
pamięci. Uczestniczyły w czymś, w czym uczestniczył cały świat i byłoby większym złem lekceważyć dzieci nie 
dając im tej możliwości.” (Poradnik Edukacyjny „Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci?”, 2006).
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Powrót do „ars moriendi” jest potrzebny w wymiarze indywidualnym i społecznym. Potrzeba wysiłku edu-
kacyjnego, by rozpoczętą przez ruch hospicyjny debatę na temat końca życia przesunąć od łóżka chorego, do 
sal szkolnych i auli uniwersyteckich, a także do mediów masowych. W edukacji na temat końca ludzkiego życia 
ludzie hospicjum odegrali ogromną rolę. Ciągle jest wiele do zrobienia, by od śmierci „zdziczałej” i zepchniętej 
na margines życia społecznego powrócić do śmierci „oswojonej” i przeżywanej jako wydarzenie wspólnotowe, 
będące okazją do odpowiedzi na ważne egzystencjalne i duchowe pytania, które drzemią w każdym z nas  
(P. Aries, Człowiek i śmierć, 1992).

Przeszłość i przyszłość morfiny
Lecybył R.

Morfina jest alkaloidem syntetyzowanym przez niektóre rośliny, u których stanowi element systemu obron-
nego. Opublikowano także kilka prac sugerujących syntezę morfiny w komórkach zwierzęcych, gdzie mogłaby
ona być częścią składową systemu endogennych opioidów.

Ludzkość stosowała wyciągi zawierające morfinę od pradawnych czasów. Starożytne źródła podają długą
listę wskazań leczniczych (i nie tylko) do stosowania wyciągów zawierających morfinę. Jeszcze na początku
ubiegłego stulecia zalecano krople z morfiną jako środek uspokajający płaczące dzieci. W okresie po II wojnie
światowej dramatycznie ograniczono wskazania do stosowania morfiny, dodatkowo morfina zyskała sławę sub-
stancji zakazanej, nielegalnej. Owa zła sława morfiny stanowi do dnia dzisiejszego istotną barierę w skutecznym
stosowaniu leków opioidowych.

Mechanizm działania morfiny pozostaje w znacznej mierze nieznany. Badania kliniczne sugerują istnienie co
najmniej trzej receptorów µ: µ1, µ2 i specyficznego receptora dla glukuronianu-6-morfiny. Analiza genomu ludz-
kiego wykazała istnienie tylko jednego genu kodującego receptor µ (OPRM1). Badania mRNA wykazały kilkanaście 
rożnych wariantów splicingu, różniących się aktywnością i powinowactwem do ligandów w warunkach in vitro. 
Dodatkowo trwa dyskusja na temat obwodowego mechanizmu działania opioidów. 

Glukoronian-6-morfiny był do niedawna uznawany za metabolit morfiny odpowiadający za działania
niepożądane, głównie u chorych z niewydolnością nerek. Silne działanie analgetyczne i potencjalnie bezpiec-
zniejszy profil działań niepożądanych w porównaniu z morfiną sugerują możliwość stosowania glukoronianu-6-
morfiny jako skutecznego leku przeciwbólowego, szczególnie w leczeniu bólu pooperacyjnego.

Pozycja morfiny jako skutecznego analgetyku nie wydaje się być zagrożona, niemniej istnieje nadzieja iż
lepsze poznanie mechanizmów działania morfiny oraz specyfiki działania glukoronianu-6-morfiny zaowocuje
syntezą nowych opioidów o bezpieczniejszym profilu działania.

Nowe zadania medycyny paliatywnej
Łuczak J. 

W przyszłym roku upłynie 40 lat od czasu utworzenia przez Dame Cicely Saunders Hospicjum Św Krzysztofa 
w Londynie, pierwszego nowoczesnego, edukacyjnego Hospicjum, które wypracowało nowe, ukierunkowane na 
potrzeby  chorego jako  cierpiącej osoby oraz potrzeby jego bliskich ,wzorce kliniczne  opieki i leczenia chorych 
na postępujące, o niekorzystnym rokowaniu choroby, w oparciu głównie o  chorych na  zaawansowane nowot-
wory.  Jej pionierskie publikacje pielęgniarki i lekarki w jednej osobie  dotyczyły nie tylko bólu  ale również 
całościowej opieki i leczenia objawowego ukierunkowanego na  ulgę w cierpieniu(total pain) i poprawę jakości 
życia. Kontynuację i rozwój tych działań zawdzięczamy głownie Robertowi Twycross, profesorowi  oksfordzkiego 
współpracującego z WHO ośrodka opieki paliatywnej w Oksfordzie, autora wielu wiodących podręczników i pub-
likacji prekursora medycyny paliatywnej Medycyna paliatywna-działalność świadczona przez lekarzy na rzecz 
chorych objętych OPH( opieką paliatywno-hospicyjną) (specjalizacja  lekarska w W. Brytanii od 1987,w Polsce od 
1998) wywodzi się z nowoczesnej OPH ukształtowanej przez C.Saunders,R.Twycross,D.Doyle,V Ventafridda,B Mount 
,K Foley,I Maddock i wielu innych. Publikacja miesięcznika Palliative Medicine,( w Polsce  wydawanie Medycyny 
Paliatywnej), trzecie już wydanie Oxford Textbook of  Palliative  Medicine  oraz  uruchomienie stałej informacji 
internetowej bulletinboard@palliativedrugs.com  wskazują na rosnącą rolę medycyny paliatywnej integrującej 
środowiska lekarskie oraz nierozłączność  tej działalności z opieką paliatywno-hospicyjną. Oprócz coraz szerzej ro-
zwijanych zadań edukacyjnych  i prowadzeniem badań naukowych, szczególnie  trudnych  u chorych w schyłkowym 
okresie życia zwłaszcza w odniesieniu do  badań opartych na zasadach EBM(evidence based medicine),  przed 
medycyną paliatywną są stawiane zadania wypracowania najlepszych modeli postępowania  mającego na celu 

mailto:bulletinboard@palliativedrugs.com
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zapobieganie i uśmierzanie cierpień, które dotyczą wielu obszarów osoby ludzkiej. nie tylko wyłącznie natury 
somatycznej. Nowa zmodyfikowana  przez WHO definicja opieki paliatywnej wskazuje na konieczność objęcia
wszechstronnymi działaniami zespołu interdyscyplinarnego oprócz chorych na zaawansowane nowotwory również 
chorych  z przewlekłymi, postępującymi chorobami o innej etiologii, co od dawna jest praktykowane w opiece 
paliatywnej nad dziećmi i młodocianymi a co wymaga poszerzania  wiedzy i umiejętności o te obszary wiedzy  
i umiejetności u lekarzy ośrodków OPH i  szkolonych specjalizujących się w medycynie paliatywnej.
Te wszystkie działanie medycyny paliatywnej powinny być wtopione w OPH zgodne z  jej filozofią  i zasadami 
etycznym wypracowanymi przez dobrą zaspakająca potrzeby chorego i Jego bliskich praktykę 

Metody leczenia onkologicznego w medycynie paliatywnej
Makarewicz R.

 Szereg metod onkologicznych znajduje zastosowanie jako skuteczne metody leczenia paliatywnego mające 
na celu zmniejszenie lub likwidowanie dolegliwości wywołanych nowotworem, a dzięki temu poprawę jakości 
życia chorych, u których nie ma możliwości prowadzenia leczenia radykalnego.

Zabiegi chirurgiczne w onkologii wykonujemy również ze wskazań paliatywnych. Do tej grupy zabiegów zal-
iczamy operacje cytoredukcyjne, operacje przerzutów oraz szereg typowych zabiegów paliatywnych: intubacja 
przełyku, przetoki, zespolenia omijające. 

W przypadku uporczywego bólu niereagującego na środki farmakologiczne wskazane jest wykonywanie op-
eracji należących do tzw. chirurgii bólu (risotomia, chordotomia). 

W leczeniu paliatywnym szeroko jest wykorzystywana radioterapia. Radioterapia skutecznie zmniejsza lub 
likwiduje dolegliwości związane ze wzrostem guza : ból, kaszel, krwawienie, duszność. Jest postępowaniem  
z wyboru w przypadku zespołu żyły szyjnej górnej, ucisku rdzenia kręgowego. 

W zależności od umiejscowienia źródła promieniowania wyróżniamy różne metody radioterapii: 

• Brachyterapię – metodę polegającą na umieszczeniu źródeł promieniowania do guza nowotworowego 
lub do jam ciała. Najczęściej stosuje się izotopy generujące promieniowanie o wyższej energii (cez 
137; kobalt 60 i inne izotopy promieniotwórcze) w leczenie nowotworów jamy ustnej, macicy, prącia.

• Telegammaterapię – metodę polegającą na napromieniowaniu organizmu z zewnątrz, z pewnej 
odległości. Stosowana jest zazwyczaj do napromieniania zmian powierzchownie położonych (rak 
sutka, rak tkanek miękkich) oraz nowotworów głębiej położonych (rak płuca, rak nerki, rak pęcherza 
moczowego).

• Radioterapię metaboliczną – metodę polegającą na dożylnym podaniu izotopów promieniotwórczych 
stosowana najczęściej w leczeniu raka pęcherzykowego tarczycy oraz czerwienicy prawdziwej.

I n t e r e s u j ą c ą  a l t e r n a t y w ę  m e t o d  l e c z e n i a  m i e j s c o w e g o  m o g ą  s t a n o w i ć  m e t o -
dy leczenia systemowego: chemioterapia, hormonoterapia i  immunoterapia. Szczególnie  
u chorych z uogólnionym rozsiewem choroby nowotworowej. Dużym ograniczeniem, szczególnie w przypadku 
chemioterapii jest jej toksyczność. Najbardziej narażone na niepożądany wpływ chemioterapii są komórki szpiku 
kostnego, błon śluzowych jelit, jamy ustnej. 

W y b ó r  m e t o d y  l e c z e n i a  p a l i a t y w n e g o  w i ą ż e  s i ę  z  s z e r e g i e m  d e c y z j i  
w układzie nowotwór-chory-lekarz. Każdy z tych elementów powinien być dokładnie zdefiniowany  i mieć wpływ
na ostateczną decyzję terapeutyczną. 

Decision Making in Palliative Care
McNamra P.

The aim of this presentation is to explore some of the principles guiding decision making in clinical care and 
promote debate around the responsibilities of the palliative care team.  

Medical ethics has many constants between different countries, despite differences in law and political 
climate.  All clinicians are faced with difficult decisions.  Palliative care teams embrace patient centred care,
pride themselves on their good communications skills and utilize the strengths of multidisciplinary team work-
ing.  Where difficult decisions need to be taken in the palliative care setting healthcare professionals need to
draw upon an ethical framework on which to base these decisions.  The underpinning principles, respect for 
autonomy, beneficence, non-maleficence and justice need to be firmly understood. When we, as professionals,
understand our own values then decision making becomes clearer.  However, as the boundaries of medical care 
get pushed further out by new technology, the choices open to us become more complex and the relative merits 
of treatment choices become harder to weigh up. 
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We are moving to a more patient-directed clinical care but with this there are problems for us as our patients’ 

choices will at some time contradict what we believe is in their interest.  This creates conflict for us in our duty
of care.  How much should we attempt to change a patient’s view point?   We have to balance our professional 
responsibilities with our own morals and ethical values.  Palliative care patients move between care settings.  
Options available in one setting are not available in another and the convenience of the patient transferring 
between settings may influence or even determine the decision taken.  Resources are scarce and a universally
acceptable method of distributing health care resources has not been created in any country.  Whether we like 
it or not, availability of resources will influence the decision making process.

One of the most effective methods of medical education is through case studies and these will be used to 
illustrate ethical processes.  Some recent work looking at the decision making behaviour of patients will be 
discussed.  

Koncepcja wsparcia w opiece paliatywnej
Ossowski R.

 Wsparcie, interwencja kryzysowa, poradnictwo, doradztwo życiowe, pomoc, opieka są podstawowymi 
pojęciami w próbach opisu działań innych na rzecz osoby, której relacje ze światem, bądź z samą sobą uległy 
tak poważnemu zakłóceniu, że bez pomocy ze strony drugiej osoby, grup, organizacji osoba nie wyjdzie z impasu 
życiowego. Rodzaj zakłóceń determinuje strategię wsparcia osoby.

 Referat dotyczy wsparcia osoby w fazie terminalnej. Ważne są tu następujące problemy szczegółowe 
składające się na system wsparcia jako warunku skutecznej pomocy.
• Natura wsparcia i jego regulacyjna rola. W sytuacji osób w fazie terminalnej główny problem polega na 

łagodzeniu bólu i obniżaniu poziomu cierpienia, związanego ze zbliżającą się śmiercią. Obok instrumentów 
oddziaływania farmakologicznego ważne są oddziaływania psychologiczne i duchowe.

• Psychologia umierania. Wsparcie psychologiczne musi uwzględniać psychologiczne aspekty wieku, w którym 
następuje śmierć. Istnieje istotny związek między wiekiem życia a cierpieniem związanym ze zbliżającą się 
śmiercią. Rzutuje to na formy wsparcia oraz problemy będące przedmiotem wsparcia.

• Organizacja i techniki wsparcia. Wsparcie powinno uwzględniać podstawowe wartości dotyczące duchowo-
moralnego wymiaru człowieczeństwa. Człowiekowi umierającemu trzeba pomóc w walce z bólem oraz nieść 
pomoc duchową. Chodzi o problem godności umierania. Dlatego eksponuje się przede wszystkim umieranie 
w środowisku rodzinnym, wśród najbliższych, następnie hospicjum, które dysponuje możliwościami 
łagodzenia bólu. Jednak niekiedy życie kończy się w szpitalu. Ta ostatnia sytuacja powinna mieć miejsce 
wtedy, gdy nadzieja na wyleczenie chociaż w jakimś stopniu została zachowana.
Wspierając, należy rozważyć potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe człowieka umierającego. 
Empatia, ciepło i autentyczność muszą przenikać każdą rozmowę z chorym.

• Wsparcie osób pomagających chorym w fazie terminalnej. Najbliższa rodzina, bliscy, wolontariusze, 
pracownicy służby zdrowia nie tylko pomagają chorym, ale i sami potrzebują pomocy. Najbliżsi są osobami 
współchorymi, a u pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i duchownych może nastąpić wypalenie 
zawodowe. Poza tym problemy emocjonalne doświadczane w hospicjum mogą rzutować na przebieg życia 
rodzinnego.

Quality Management in Palliative Care and the Challenges for the Future.
Panter P.

Aims: To review the present state of palliative care provision in Britain, possible developments in service 
provision and the barriers to these developments.
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A majority of patients receiving “Specialist” palliative care in Britain today suffer from a cancer diagnosis. 
There is a strong feeling among the general public and healthcare professionals that this type of specialist care 
should be made available/accessible to patients suffering from other life limiting diseases. This presentation 
examines the drivers for change and the barriers to these developments. For example, implementing pallia-
tive care in institutional long term care establishments for patients with complex end of life symptoms/needs 
requires partnership and multidisciplinary team working and a change in attitudes. 

The provision of palliative care is often restricted to hospitals and hospices, although there is an increasing 
call for “hospices without walls”. The need and desire for patients and carers to receive palliative care and 
treatments wherever they want or need it, is examined. Sue Ryder Care is now working to ensure that clients/
patients in its neurological care centres are receiving appropriate palliative care, concurrently palliative care 
providers within Sue Ryder Care are developing specialist knowledge about a variety of neurological conditions. 
All too often the most vulnerable sections of society are still not considered when developing healthcare services 
including palliative care, the presentation looks at how we can start to address this inequality.

The involvement of patients and carers in the development of palliative care services, healthcare policy, 
guidelines and information materials is also highlighted within this presentation.

Government and healthcare policies, regulation and compliance and financial factors are highlighted as
significant factors in influencing palliative care service development.

Obrzęk limfatyczny u pacjentów w opiece paliatywnej.
Szuba A.

Obrzęk limfatyczny jest rezultatem zastoju chłonki spowodowanego niewydolnością układu chłonnego.  
W Polsce i w krajach europejskich najczęstszą przyczyną obrzęków limfatycznych jest uszkodzenie układu 
limfatycznego w przebiegu terapii chorób nowotworowych : limfadenektomii i radioterapii. Obrzęk limfatyc-
zny może również skutkiem zaawansowanej choroby nowotworowej , z powodu  zajęcia regionalnych węzłów 
chłonnych i/lub naczyń chłonnych. Wystąpienie obrzęku limfatycznego u osoby z wywiadem nowotworowym 
jest najczęściej późnym powikłaniem leczenia, jednak czasami może być objawem wznowy. Rzadziej jest to 
pierwszy objaw choroby nowotworowej.

Obrzęk limfatyczny kończyny powoduje pogorszenie funkcji zajętej kończyny, do inwalidztwa włącznie  
i w konsekwencji znaczne pogorszenia jakości życia u tych chorych. Obrzęk limfatyczny kończyny górnej lub 
dolnej u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową jest dodatkową przyczyną bólu, cierpienia i często 
głębokiej niesprawności.

Obrzęk limfatyczny występuje u ok.30 % kobiet po operacji raka piersi i co najmniej równie często po lec-
zeniu innych nowotworów. 

Podstawowy program leczenia  to leczenie zachowawcze oparte na różnych modyfikacjach metody Voddera
rekomendowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Limfologiczne jako ‘kompleksowa terapia limfatyczna lub 
odbarczająca’ (complex lymphatic therapy {CLT}, complex decongestive therapy {CDT}). Podstawowe składowe 
tej metody to: manualny drenaż limfatyczny (czasem określany jako masaż limfatyczny), wielowarstwowe 
bandażowanie kompresyjne, gimnastyka odbarczająca oraz skrupulatna higiena skóry. Skuteczność tej terapii  
została potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi.

Leczenie obrzęku limfatycznego u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową może być trudniejsze 
ze względu na często znaczną blokadę przepływu chłonki przez proces nowotworowy, towarzyszące zespoły 
bólowe oraz większe prawdopodobieństwo niedrożności żylnej. Leczenie musi być przeprowadzone przez 
doświadczonego terapeutę (lekarz, rehabilitant, masażysta), który przeszedł odpowiednie szkolenie. Kwalifikacja
i nadzór nad leczeniem muszą być prowadzone przez lekarza, mającego doświadczenie w leczeniu schorzeń 
układu chłonnego.

W Polsce jest coraz więcej specjalistów i ośrodków, które prowadzą leczenie obrzęków limfatycznych. Jedną 
z głównych przeszkód w rozpowszechnieniu tego leczenia jest brak procedur leczenia obrzęku limfatycznego  
w katalogu procedur NFZ.

Arteterapia paliatywna. Barwy zachodzącego słońca
Szulc W.

Arteterapia paliatywna jest formą opieki nad pacjentem w stanie terminalnym, w której wykorzystuje się 
sztukę w różnych jej postaciach; stąd mowa o biblioterapii, poezjoterapii, muzykoterapii i arteterapii wizualnej. 
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Wybór rodzaju sztuki zależy od stanu i preferencji osobistych pacjenta oraz umiejętności osoby sprawującej 
opiekę. Może mieć charakter profesjonalny, gdy prowadzą ją zawodowi arteterapeuci, biblioterapeuci, a zwłaszcza 
muzykoterapeuci lub być uzupełniającą formą wsparcia, stosowana przez lekarzy, pielęgniarki, osoby duchowne, 
wolontariuszy. W tym drugim przypadku liczy się osobista wrażliwość opiekuna, nie tylko na ludzkie cierpienie, 
z którym obcuje bezpośrednio  ale i na sztukę, jako wyraz najintymniejszych, najgłębszych przeżyć człowieka, 
dotyczących sensu życia i śmierci.

Referat omawia cechy arteterapii paliatywnej, wyróżniającej ją spośród innych rodzajów terapii i koncen-
truje się na wybranych jej formach, stosowanych przez najwybitnieszych przedstawicieli gatunku. Ponadto 
zwraca uwagę na twórczość kilku wybitnych artystów (Munch, Mahler), która w pewnych okresach ich życia 
miała najwyraźniej charakter konsolacyjny, wywołany śmiercią najbliższych. Znajomość takiej sztuki, zdaniem 
autorki referatu, winna stanowić przygotowanie dla osób podejmujących się opieki paliatywnej, jako pomoc  
w zrozumieniu stanów emocjonalnych człowieka przeżywającego problemy natury ezystencjalnej.

Zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania w opiece paliatywnej
Wirga M.

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) została sformułowana przez znanego psychiatrę amerykańskiego prof. 
Maxie C. Maultsby’ego. RTZ jest formą psychoterapii poznawczo-behawioralnej, pomagającej identyfikować
niezdrowe myśli, przekonia oraz postawy i je zmieniać na zdrowe. Proces ten prowadzi to do redukcji dystresu 
odczuwanych negatywnych emocji, do zwięszenia pozytywnych emocji i do bardziej skutecznego działania. 
RTZ została wporwadzona do psycho-onkologii i opieki paliatywnej przez doktora O. Carla Simontona, onkologa 
radioterapeuty, pionera stosowania terapeutycznych interwencji psycho-społecznych jako istotnego uzupełnienia 
konwencjonalnego  leczenia nowotworów złośliwych. RTZ jest też doskonałym narzędziem do rozwiązywania 
cierpienia związanego ze sprawami duchowymi, religijnymi, czy filozoficznymi.

Żeby sprostać wyzwaniom stojącym przed opieką paliatywną w XXI wieku (czy to skuteczne leczenie bólu, 
domowe leczenie respiratorem, czy paliacja w perinatologii, etc), trzeba umieć pomóc zmienić niezdrowy sposób 
myślenia, który powoduje lęk przed tymi zagadnieniami i opór. Racjonalna Terapia Zachowania oraz Program 
Simontona bezpośrednio i skutecznie pomagają zmieniać sposób myślenia i rozwiązywać opór. 

Moim zdaniem, w nadchodzących latach takimi wyzwaniami w psycho-onkologii paliatywnej będą: 
 Przekonanie że cierpienie emocjonalne (lęk, depresja, strach, zamartwianie się) w obliczu terminalnej 

choroby są nieuniknionymi i oczekiwanym reakcjami pacjenta oraz rodziny. Takie przekonanie prowadzi do tego, 
że chorzy i rodziny nie poszukują pomocy psycho-onkologicznej.  Podobnie, skupieni na wymiarze fizycznym 
klinicyści, nie kierują potrzebujących do wykfalifikowanych terapeutów. Zastosowanie RTZ mogłoby skutecznie
pomagać chorym i im bliskim w rozwiązywaniu cierpienia emocjonalnego, dramatycznie poprawiając jakość ich 
życia. 
 Przywiązanie do wyniku prowadzi do heroicznych poszukiwań magicznie uzdrawiającej formy leczenia  

i trwoni zasoby materialne, emocjonalne, międzyludzkie i duchowe pacjenta i rodziny. Przywiązanie do ulotnego, 
przyszłego wyniku odwraca naszą uwagę od chwili obecnej i tego, co każdy może zrobić, by poprawić jakość tej 
chwili – oddychać świadomie i skupić się na wdzięczności za to, co piękne w naszym życiu w tym momencie. 
 Brak zrozumienia pojęcia nadzieji prowadzi do stwierdzeń: „proszę nie robić sobie zbytniej nadzieji.” 

Nadzieja nigdy nie jest zbytkiem. Zgodnie z definicją: Nadzieja to przekonanie, że porządane rzeczy są osiągalne,
niezależnie od znikomości prawdopodobieństwa ich osiągnięcia. Zawsze jest więc miejsce na nadzieję. 
 Rozpowszechnione we współczesnej kulturze niezdrowe przekonania i postawy wobec śmierci i umierania. 

Natomiast ponad 2200 lat temu Epikur stwierdził: „Sztuka dobrego życia i sztuka dobrego umierania to jedno”. 
To co pomaga nam umierać, pomaga nam żyć i vice versa. 

Wyobraźnia stanowi sposób ćwiczenia nowych, zdrowych myśli, byśmy zaczęli w nie wierzyć i by stały się 
naszymi przekonaniami, a w miarę dalszej praktyki, naszymi postawami. Czyli by sprostać wszelkim wyzwaniom 
w życiu, a także w opiece paliatywnej, ważne jest byśmy najpierw sformułowali zdrowe zasady i cele. Następnie 
wyobrażali sobie porządany cel i skupili się na tym, co możemy zrobić w chwili obecnej, by ten cel osiągnąć 
- jednak bez przywiązania do wyniku. 

Więcej informacji o Racjonalnej Terapii Zachowania i Programie Simontona a także kontakt z wyszkolonymi 
terapeutami na stronach www.simonton.pl. 

http://www.simonton.pl/
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STRESZCZENIA SESJI TEMATYCZNYCH

OPIEKA PALIATYWANA Nowak E., Kaptacz A.

Opieka  paliatywna  nad  terminalnie  chorym we Włoszech. Rola wolontariatu.
Fontana M.

Aby zapewnić odpowiednią opiekę choremu aż do ostatnich chwil jego życia, szczególnie w przypadku chorób 
nowotworowych, gdzie nadzieja wyleczenia dla wielu jest jeszcze znikoma, wymaga się nie tylko wysokiego, 
coraz bardziej wykwalifikowanego przygotowania zawodowego od lekarzy i pielęgniarzy, ale również odpow-
iedniej postawy wobec chorego, nawiązania z nim przyjacielskich stosunków. Celem opieki paliatywnej jest 
nie tylko zmniejszenie cierpienia, ale także polepszenie jakości życia i zapewnienie godnego umierania. Aby to 
osiągnąć, wokół chorego powinni współdziałać, obok odpowiednio wyspecjalizowanego personelu szpitalnego, 
również psycholodzy, duchowni i wolontariusze. 

Kiedy śmierć jest nieunikniona niezbędnymi okazują się odpowiednie środki dla wsparcia chorego i jego 
rodziny w okresie choroby, umierania i w końcu żałoby. Takimi optymalnymi rozwiązaniami są Centra Op-
ieki Paliatywnej - hospicja. Już od ponad 20 lat we Włoszech, z inicjatywy lekarzy i osòb mających kontakty  
z chorymi w końcowej fazie życia, powstają  różne organizacje państwowe i prywatne, mające na celu niesienie 
bezpłatnej pomocy chorym i ich bliskim (początkowo w ich własnych domach).

We Włoszech istnieje  ponad 130 organizacj  Non Profit  aktywnych  na polu opieki paliatywnej, należących 
do Federacji Opieki Paliatywnej, wszystkie z tą samą misją : popierać wszelkie możliwe działania na rzecz osób 
w zaawansowanej lub terminalnej fazie choroby nieuleczalnej  i  ich rodziny. Nie istnieje bowiem rodzina, którą 
by nie dotknęło bolesne doświadcznie chorego w końcowej fazie życia. Organizacje  Non Profit  przynależące 
do Federacji Opieki Paliatywnej połączyły się, aby  zaofiarować  pomoc  wszystkim tym, którzy  potrzebują 
konkretnego  wsparcia    i  aby dostarczyć, we współpracy z innymi organizacjami  Non Profit  i  instytucjami 
państwowymi,  narzędzie do pogłębienia poszukiwań  zmierzających  do  uniknięcia  niepotrzebnego  cierpienia  
u  ponad 250 000  osób,  które  we  Włoszech  umierają rocznie  z  powodu  nieuleczalnej  choroby.  Usługi, poza 
tym,  że są skierowane  do obywateli potrzebujących pomocy w opiece nad chorym terminalnie,  mają również 
jako cel  zebranie możliwie wszystkich ważnych informacji  w zakresie opieki palia-tywnej i  terapii bólu oraz 
popieranie wymian kulturalnych pomiędzy wszystkimi organizacjami należącymi do Federacji.   

Sytuacja w trzech większych regionach włoskich:

 Lombardia - na ok. 9 mln mieszkańców czynnych jest ponad 40 ośrodków opieki paliatywnej (400 
miejsc), 

 Lazio - na 5 mln mieszkańców działa 12 ośrodków (184 miejsca), 

 Veneto - na 4 mln mieszkańców posiada 16 ośrodków (130 miejsc).

W hospicjach współpracuje grupa  pracowników socjalno-sanitarnych, ekspertów w opiece paliatywnej, za-
wsze osiągalnych i tworzących zespół ludzi, który pracuje z niezbędną koordynacją wszystkich działań, aby w 
sposób optymalny troszczyć się o jakość życia pacjenta i jego rodziny. 

Rola wolontariuszy w pracy zespołowej 
Hospicja i organizacje zajmujące się niesieniem pomocy rodzinom z terminalnie chorym dysponują 

obszerną bazą wolontariuszy wybranych poprzez selekcję i wykwalifikowanych poprzez kursy szkoleniowe oraz
dokształcające.

Autentyczny zapał humanitarny, pewna równowaga psychofizyczna, dobre przygo-towanie ogólne, ogrom
energii i uczuć ludzkich do zaoferowania chorym w połącze-niu ze zdolnością pracy w zespole - to podstawowe 
umiejętności wymagane od wo-lontariuszy.  Niezbędne jest, aby wolontariusz zawiązał silną więź psychiczną z 
chorym i jego rodziną.  Słuchanie i dialog są nieodzowne w stosunkach wolontariusz - pacjent – rodzina.

 Podstawowe kryteria akceptacji lub odrzucenia kandydatów na wolontariuszy:
 dysponowanie czasem co najmniej dwa razy po pół dnia w tygodniu, w ciągu dnia i w dni 

robocze; 
 wiek od 23 do 65 lat  - dobry stan zdrowia  
 silna osobowość;
 wykluczenie pracowników socjalno-sanitarnych (lekarz, pielęgniarz, psycholog, fizjoterapeuta,

opiekun społeczny itp); 

 wykluczenie tych, którzy przeżyli żałobę w ciągu ostatniego roku. 
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Wolontariusz odgrywa ważną rolę. To z nim  często chory rozmawia  inaczej niż z personelem szpitalnym. 
Wolontariusz jest  przyjacielem, który potrafi wysłuchać, ma cierpliwość i pozbawiony jest uczuciowego 
zaangażowania członka rodziny. Często też jest oparciem dla rodziny. 

Na cotygodniowych zebraniach zespołu wolontariusz potrafi przekazać wiele informacji o chorym,  które
lekarz i psycholog nie zdołali wydobyć od pacjenta, a które mogą być cenne i pomocne w terapii. 

Wolontariat pielęgniarski w opiece paliatywnej/hospicyjnej
Kaptacz A.

1. Podstawy prawne działania wolontaryjnego. Zasady pracy wolontaryjnej
 - kto może być wolontariuszem, gdzie może pracować wolontariusz, porozumienie o wykonywaniu 

świadczeń na zasadzie wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza, prawa i obowiązki instytucji 
korzystającej z pracy wolontariusza, ubezpieczenie wolontariusza, wolontariat międzynarodowy

 - rodzaje wolontariatu
 - tworzenie definicji wolontariatu
 -   konspekt programu szkolenia: Wolontariat w Polsce i hospicjum częstochowskim
2. Wizja współczesnego pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- wizja współczesnego pielęgniarstwa 
- „Praca u podstaw” w tworzeniu opieki paliatywnej/hospicyjnej
- podstawowe zasady opieki paliatywnej

3. Narodowy Fundusz Zdrowia, a wolontariat pielęgniarski w hospicjach i zakładach opieki paliatywnej

Rozwój i zagrożenia ruchu wolontarystycznego w Polsce
Nowak Hoppe E.

W prezentacji poruszono kwestię funkcjonowania organizacji pozarządowej  typu  non- profit do 2003 roku
oraz dokonano analizy ustawy z 24.04.2003 roku „O działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie” jako 
aktu normatywnego, regulującego aktywność obywatelską w tzw. trzecim sektorze.

Omówiono rozwój wolontariatu w Polsce, począwszy od idei  filantropii po zorganizowane działania or-
ganizacji (stowarzyszenia, fundacje). Dokonano analizy roli wolontariatu w opiece paliatywnej i hospicyjnej, 
skupiając się na tak ważnych aspektach, jakimi są: pozyskiwanie wolontariusza do współpracy, przygotowanie 
go do realizacji misji organizacji, współpracy z personelem, podopiecznymi, a także kształcenie indywidualne   
i  grupowe, formowanie duchowe, motywowanie, rozwój  działań  indywidualnych i zespołowych czy ocena pracy 
wolontariusza. Ponadto przybliżono zagrożenia niesprzyjające rozwojowi wolontariatu.

Szkolenie wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej – hospicyjnej – doświadczenia własne
Sawinski K.,  Muszyńska E., Łappo J., Jakrzewska-Sawinska A.

Istotę opieki paliatywnej-hospicyjnej określa umiejętne połączenie wrażliwości na ludzkie cierpienie i 
pełnego troski pochylenia się nad człowiekiem cierpiącym, ze skutecznymi i profesjonalnymi metodami niesienia 
pomocy chorym.  Zadania te realizuje zespół medyczny wraz z wolontariuszami, przygotowanymi do pracy z 
człowiekiem umierającym. W niniejszej pracy przedstawiamy dotychczasowe 9-letnie doświadczenia W S W O 
P „Hospicjum Domowe” w Poznaniu w zakresie szkolenia wolontariuszy. Obecnie, w Stowarzyszeniu pracuje lub 
pracowało 350 wolontariuszy; były to osoby w wieku od 15 do 78 lat.  Z tej liczby, 260 zostało zweryfikowanych
pod kątem możliwości pracy w opiece paliatywnej, a następnie przeszkolonych do pracy z chorymi. Aktualnie 
w Stowarzyszeniu pracuje 68 wolontariuszy. Szkolenia ogólne prowadzone są systematycznie co miesiąc. Są 
to wykłady, seminaria oraz ćwiczenia praktyczne. Ponadto, w ramach prowadzonych szkoleń dla pracowników 
medycznych uczestniczą bardziej doświadczeni wolontariusze. Całością, w aspekcie organizacyjnym oraz mery-
torycznym kieruje koordynator wolontariuszy.  

Problematyka szkoleń jest zróżnicowana. W aspekcie ogólnym dotyczyła  ona  m. in. zagadnień:  istoty i rozwoju 
opieki paliatywnej, medycznych,  psychologicznych, duchowych, prawnych i socjalnych potrzeb pacjentów oraz 
ich rodzin, psychodynamiki śmierci. Istotne znaczenie posiada także wymiana wspólnych doświadczeń doznanych 
przy śmierci najbliższych integrująca zespół. Kolejna forma przygotowania wolontariuszy do pracy to warsztaty, 
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na których w  kilku osobowych grupach prowadzone są zajęcia symulacyjne, na których stawiany jest problem 
rozwiązywany intuicyjnie, a także na podstawie posiadanej wiedzy przez wolontariuszy. W tym względzie bardzo 
ważną rolę pełni moderator. Szkolenia prowadzone są przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, socjologów, peda-
gogów, prawników, księży, a także doświadczonych wolontariuszy, przy wykorzystaniu współczesnych środków 
audiowizualnych.  Istotną rolę odgrywają zajęcia praktyczne, bezpośrednio przy łóżku chorego – odbywające się 
w domach opieki społecznej pod nadzorem doświadczonych pielęgniarek. Następnie, wolontariusze podejmują 
pracę w domach pacjentów, początkowo pod kontrolą doświadczonego wolontariusza, a następnie po ok. 3 
miesiącach samodzielnie. Pojęcie pracy w zespole nakłada na wolontariusza obowiązek dalszego kształcenia się 
poprzez udział w spotkaniach roboczych zespołu i kursach organizowanych przez Stowarzyszenie.

OPIEKA PALIATYWNA Kotlińska-Lemieszek A., Burchacka A., Andruszkiewicz A.

System kształcenia pielęgniarek  w Polsce
Andruszkiewicz A.

Zreformowany system edukacyjny w Polsce a wraz z nim system kształcenia medycznego oraz zmiany  
w systemie ochrony zdrowia stwarzają nowe możliwości rozwoju praktyki zawodowej pielęgniarek. Dają szansę 
usamodzielnienia się oraz podniesienia prestiżu w tej grupie zawodowej. 

Kształcenie pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa 2005/36WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych  (Dz.U.UE.
L.05.255.22). Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej warunkiem uzyskania kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki
jest posiadanie średniego wykształcenia i odbycie kształcenia zawodowego trwającego nie krócej niż trzy 
lata. Minimalnym wymogiem jest zdobycie tytułu pielęgniarki odpowiadającemu licencjatowi w dziedzinie 
pielęgniarstwa. Do realizowania kształcenia pielęgniarek w naszym kraju w takim systemie i wymiarze godzi-
nowym zobowiązują akty prawne ratyfikowane przez Polskę między innymi: Europejskie porozumienie w sprawie
szkolenia i kształcenia pielęgniarek wydane w Strasburgu w 1967 roku ( podpisane przez polski rząd w roku 1995), 
Deklaracja Bolońska z roku 1999 oraz Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich. 

Celem niniejszego wystąpienia jest  prezentacja systemu kształcenia pielęgniarek w Polsce oraz w wybranych 
krajach europejskich ze zwróceniem szczególnej  uwagi na kształcenie w zakresie opieki paliatywnej.

Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej pacjentów i ich rodzin w świetle jakości opieki paliatywnej
Felsmann M., Żuryńska M.

 P a c j e n c i  u  k r e s u  ż y c i a  o r a z  i c h  r o d z i n y  p o t r z e b u j ą  o s ó b ,  k t ó r e  
by towarzyszyły im w tym ostatnim, tak trudnym czasie. Spośród osób wchodzących w skład zespołu terapeuty-
cznego, pielęgniarka jest przy chorym najdłużej. Ocena jej pracy przez eksperta, jakim jest pacjent, pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu jest ona pomocna chorym „w przechodzeniu na drugą stronę”.

 Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących satysfakcji pacjentów 
będących w terminalnej fazie choroby z jakości usług pielęgniarskich.

 W badaniu posłużono się autorską ankietą. Populacją badaną byli chorzy i ich rodziny 
b ę d ą c y  p o d  o p i e k ą  R e g i o n a l n e g o  Z e s p o ł u  O p i e k i  Pa l i a t y w n e j  D o m u  S u e  R y d e r  
w Bydgoszczy. Wśród niej można było wyróżnić 4 podgrupy: pacjentów przebywających na Oddziale Opieki Pa-
liatywnej oraz ich rodzin, a także chorych znajdujących pod opieką Zespołu Opieki Domowej oraz ich bliskich.

Z analizy zebranego materiału wynika, że satysfakcja z opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów i ich rodzin 
została oceniona w większości powyżej średniej oraz wysoko. Najbardziej zadowolona ze świadczonych usług 
pielęgniarskich była grupa rodzin chorych z opieki domowej. Ogólnie opiekę pielęgniarską wyżej oceniły popu-
lacje rodzin niż pacjentów będących pod opieką Domu Sue Ryder.

 Z n a c z e n i e  s a t y s f a k c j i  z  o p i e k i  p i e l ę g n i a r s k i e j  w ś r ó d  c h o r y c h  
w  t e r m i n a l n e j  f a z i e  c h o r o b y  i  i c h  r o d z i n  j e s t  i s t o t n ą  k w e s t i ą  d l a  b a d a c z y,  
a l e  t e ż  d l a  p r a k t y k ó w.  N i s k i  s t o p i e ń  z a d o w o l e n i a  z  o p i e k i  p o w i n i e n  m o t y w o w a ć  
do niwelowania braków i podnoszenia jakości usług, zaś wysoka ocena dawać poczucie spełnienia i chęci do 
dalszej pomocy chorym umierającym. 

http://www.pielegniarki.info.pl/files/1134809569.pdf
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Jakość świadczeń opieki pielęgniarskiej 
Gaworska – Krzemińska A.

„Człowiek który chce coś robić, znajdzie sposób, 
człowiek, który nie chce,  znajdzie usprawiedliwienie„
                                                            Stephen Dolley

Opieka paliatywna wymaga od pielęgniarek szczególnej postawy jak i wiedzy, od organizatorów opieki 
- właściwych warunków pracy, takich, aby jakość świadczonych usług spełniała oczekiwania ich klientów. Doty-
chczasowe badania nad jakością usług pielęgniarskich skupiały się na analizie szeregu elementów np.: Pearson 
(1992) – osiąganie sukcesu poprzez bliski kontakt z pacjentem; J. Savage(1995) – związek pielęgniarka/pacjent 
jako decydujący element w efektywności opieki; B. Perry (1996) – rola ciszy w rozmowie, dotyku, humoru; czy 
rozwijanie bliskości podczas najprostszych czynności np. mycia ciała

Analiza piśmiennictwa, jak i badań własnych jednoznacznie wskazuje, iż najważniejszym czynnikiem mającym 
wpływ na jakość opieki pielęgniarskiej jest poziom wiedzy, czyli doskonalenie zawodowe realizowane w różnych 
formach, począwszy od samokształcenia do  studiów wyższych, czy specjalizacji.

Celem pracy była analiza wpływu doskonalenia zawodowego i satysfakcji zawodowej na jakość opieki 
pielęgniarskiej. Badania przeprowadzono w pięciu jednostkach opieki paliatywnej północnej Polski. Wyniki 
świadczą o istotnej zależności pomiędzy poziomem doskonalenia zawodowego pielęgniarek oraz satysfakcji za-
wodowej, a jakością opieki pielęgniarskiej (p < 0,001). Im wyższy poziom doskonalenia zawodowego i satysfakcji 
zawodowej pielęgniarek, tym wyższy poziom świadczonych usług pielęgniarskich. 

Przeprowadzona analiza współczynników regresji pomiędzy doskonaleniem zawodowym , a jakością usług 
pielęgniarskich oraz pomiędzy satysfakcją zawodową , a jakością usług pielęgniarskich –  wykazała w sposób 
statystycznie uzasadniony ( p< 0,001), że zmiana poziomu doskonalenia zawodowego ma znacznie większy wpływ 
na podniesienie poziomu jakości opieki pielęgniarskiej, niż zmiana poziomu satysfakcji zawodowej.

Analiza ta może świadczyć, że poziom satysfakcji zawodowej jest tylko jednym z elementów mających wpływ 
na podniesienie jakości usług pielęgniarskich, jednak nie decydującym. W praktyce zawodowej pielęgniarek  
można spotkać wiele dobrze wykształconych osób, które profesjonalnie realizują swoje zadania zawodowe, 
jednak ich poziom satysfakcji zawodowej jest niski.  Wynika to z tego , że na satysfakcję zawodową ogromny 
wpływ ma stopień zaspokojenia własnych potrzeb wg. indywidualnie ustalonej hierarchii. W sytuacji, gdy te 
potrzeby nie są zaspokojone (np. , prawidłowe warunki pracy uznanie, stanowisko służbowe, samodzielność, 
gratyfikacja finansowa) – poziom satysfakcji zawodowej pielęgniarki jest niski.
   Wysoka jakość opieki pielęgniarskiej jest podstawowym warunkiem osiągania wysokiego poziomu satysfakcji 
pacjenta z opieki medycznej, a także wyższej jakości życia chorych i ich rodzin. 
   
Stres psychiczny wśród pielęgniarek
Graczyk A.

Stres psychiczny – jest to szczególny rodzaj relacji między człowiekiem a otoczeniem, które to otoczenie 
człowiek ocenia jako nadwyrężające (taxing) lub przekraczające jego zasoby i zagrażające jego dobro-
stanowi.

Praca pielęgniarek z chorymi na chorobę nowotworową i chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej 
jest bardzo stresująca.

Sama choroba nowotworowa niesie za sobą poważne zagrożenie życia, jest dla chorego zdarzeniem poważnym, 
krytycznym, wywołuje przerażenie i lęk.

Praca z ludźmi tak ciężko chorymi wpływa stresująco na pracę pielęgniarek, często młodych, które niekiedy 
rozpoczynają swój staż zawodowy.

Jeśli nie zostaną uruchomione skuteczne strategie radzenia sobie w przypadku skumulowania stresu pracy 
lub urazowego doświadczenia zawodowego pojawia się kryzys.

Dyżurowanie wiąże się z niemożnością zaplanowania obciążeń pracą.
Okresy bezczynności oczekiwania na zgłoszenie przeplatają się z intensywnym działaniem w warunkach presji 

czasowej.
Niedociążenie lub przeciążenie psychofizyczne towarzyszy pielęgniarkom podczas pracy na dyżurze.
Jeśli wysoki poziom stresu utrzymuje się długo, dochodzi niekiedy do objawów wypalenia.
Mogą tego doświadczyć młode pielęgniarki, które rozpoczynają swoją pracę zawodową mając przed sobą 

wzniosłe cele, duże oczekiwania, silną motywację i które spodziewały siępoprzez swą prace podnieść poczucie 
znaczenia.
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Ocena jakości życia i poziomu leku w chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego
Mess E., Lisowska A., Malewicz K.

Wprowadzenie. Zachorowanie na nowotwór układu krwiotwórczego wiąże się z wystąpieniem bardzo dużego 
obciążenia fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego dla chorego. Stąd potrzeba badania jakości
życia oraz poziomu lęku, będących mierzalnymi wynikami prowadzonego leczenia oraz szeroko rozumianej 
pielęgnacji chorych. Wszyscy pacjenci leczeni z powodu nowotworu wymagają ciągłego wsparcia psychicznego 
ze strony bliskich, zespołu medycznego oraz otoczenia. Od jakości tego wsparcia zależy w dużym stopniu dobry 
stan psychiczny pacjenta w okresie leczenia i zabiegów, jak również brak zaburzeń w psychicznym i społecznym 
funkcjonowaniu chorego po zakończeniu leczenia. 

Cel pracy. Ocena jakości życia oraz poziomu lęku, pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej 
układu krwiotwórczego. 

Materiały i metody.. Grupa 50 pacjentów leczonych na oddziale hematologicznym Dolnośląskiego Centrum 
Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku została poddana badaniom przy użyciu tak-
ich narzędzi badawczych jak kwestionariusze :  własnego autorstwa, Oral Pain Scale, Stomatitis Scale, Index 
Wydolności Karnofsky’ ego, Rotterdamska Lista Objawów, Skala bólu V AS, Inwentarz Stanu i Cech Lęku STAl 1 i 
2 oraz kwestionariusz poziomu lęku według J. Tylki. 

Wyniki. Choroba nowotworowa układu krwiotwórczego ma znaczny wpływ na pogorszenie się jakości życia 
chorych oraz na wzrost poziomu odczuwanego przez chorych lęku. U badanych lęk nie jest jedynie cecha 
ich osobowości, ale również nieprzyjemnym doznaniem towarzyszącym codziennym zmaganiom z chorobą. 
Większa część badanych hospitalizowanych na oddziale hematologicznym nie była zdolna do prowadzenia 
normalnej aktywności lub uczestniczenia w aktywnej pracy. Najczęstszą dolegliwością występującą u badan-
ych był: zmęczeme, znużenie oraz brak energii i osłabienie. W grupie badanych ból nie był dominującym, ani 
najuciążliwszym objawem chorobowym. 

Jakość życia pacjentów terminalnych w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych
Mess E., Lisowska A., Auguścińska M.

Wprowadzenie. Towarzyszenie człowiekowi umierającemu wymaga mobilizacji sił psychicznych, fizycznych,
czasu, delikatności, a niekiedy wręcz ogromnej cierpliwości i zdolności do poświęcania. Poprawa jakości życia 
będąca nadrzędnym celem opieki hospicyjnej stanowi alternatywę dla eutanazji. Nowoczesna opieka paliaty-
wna różni się zasadniczo od opieki nad umierającymi, która sprawowana była dawniej w szpitalach, domach 
lub hospicjach. Zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje chorób nowotworowych stanowią wyzwanie dla 
współczesnych społeczeństw, do tworzenia takiej polityki społecznej, która zapewni ochronę socjalną ludziom 
umierającym, oraz uwzględni w swoich programach zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne związane 
z opieką paliatywną.

Cel główny Ocena jakości życia QL chorych terminalnych w Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym. Cele 
szczegółowe uzyskano otrzymując odpowiedź na następujące pytania: Jakie czynniki wpływają na jakość życia 
chorych terminalnie - czynniki społeczno-demograficzne ( płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny), poczucie
wsparcia rodzinnego (samotność, opieka rodziny), opieka pielęgniarska i lekarska?  Od czego zależy samoocena 
jakości życia pacjentów (w zależności od głównych objawów chorobowych, stopnia sprawności, zaburzeń emoc-
jonalnych, panującej atmosfery w oddziale)?  Jak pacjenci oceniają opiekę w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznic-
zym?

Materialy i metody. Badanie przeprowadzono u 30 osób wybranych losowo spośród chorych hospitalizowanych 
w Zakładzie Opiekuńczo leczniczym w Nowej Rudzie. W badanej grupie było 22 kobiet i 8 mężczyzn. Chorych 
podzielono na 5 grup wiekowych (każda obejmująca okres 10 lat). W pracy posłużono się następującymi metodami 
badawczymi: Kwestionariusz Oceny Jakości Życia Pacjentów Terminalnych wg własnego opracowania, Kwestion-
ariusz Samooceny STAI (arkusz X-1), Roterdamską Skalą Objawów RSCL, Międzynarodową Skalą Barthela, Skala 
Depresji Zunga, Zmodyfikowanym Arkuszem Oceny Bólu, Skalą Turskiego, Indeksem Wydolnosci Karnowskiego.

Wyniki.  Aż 90% ankietowanych było niezadowolonych z ilości osób leczonych na sali).  Dużą wagę w ocenie 
jakości życia pacjenci przykładali na zapewnienie intymności w trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.  
Istnieje konieczność zwrócenia uwagi na systematyczną i właściwą ocenę bólu, która jest niezbędna przy doborze 
leków p/bólowych zgodnie z „drabiną analgetyczną”. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie zatrudnia psychologa, 
który współpracując z rodziną, chorym i zespołem opiekującym się pacjentem pomógłby rozwiązać problemy 
natury psychicznej.
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Ocena poczucia własnej sytuacji życiowej pacjentów przebywających na Oddziale Stacjonarnym Opieki 
Paliatywnej.
Rogińska J.

Wstęp: 
Pacjenci z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej doznają cierpienia nie tylko z powodu objawów 

psychosomatycznych, lecz także z powodu szczególnego położenia życiowego, co często objawia się zaburzeniami 
emocjonalnymi i behawioralnymi. 

Cel:
Celem badań była ocena poczucia własnej sytuacji życiowej u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową, 

przebywających na Oddziale Stacjonarnym Opieki Paliatywnej. 
Materiał i metody: 
Badania przeprowadzono na Oddziale Opieki Paliatywnej (OOP) w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy na grupie 

30 osób z chorobą nowotworową -14 kobiet i 16 mężczyzn w wieku  od 26 do 82. Osoby przebywały w OOP 
od tygodnia do3 miesięcy z powodu:  trudnych do leczenia dolegliwości, odpoczynek rodziny i opiekunów, 
braku właściwej opieki w domu, leczenia odleżyn. Wiek badanych pacjentów zwierał się  pomiędzy 26 a 82 
rokiem życia.  Do badania poczucia własnej sytuacji życiowej użyto skalę Typu A – FRAMINGHAM wg adaptacji 
Juczyńskiego Z. do określenia poziomu pośpiechu, rywalizacji oraz Skalę Ekspresji Gniewu – SEG wg Ogińskiej 
– Bulik N. i  Juczyńskiego Z. do oceny natężenia gniewu kierowanego do wewnątrz i na zewnątrz. Dodatkowo w 
czasie badania notowano spontaniczne uwagi pacjentów na temat własnego położenia życiowego i pobytu na w 
Oddziale opieki paliatywnej.

Wyniki:
Stwierdzono, że pacjenci reprezentują umiarkowany Typ A, czyli  charakteryzują się rywalizacją, walką  

o osiągnięcia, agresywnością, pobudliwością, poczuciem presji czasu i nadmiernej odpowiedzialności. Zauważono, 
że pacjentów cechował  niski poziom natężenia gniewu kierowanego na zewnątrz oraz umiarkowany poziom 
natężenia gniewu kierowanego do wewnątrz. Rozmowy z pacjentami ujawniały tłumienie przez nich bólu  
fizycznego i towarzyszących mu emocji, pomimo okazywanej wobec otoczenia postawy altruistycznej,
dobroduszności i troski o bliskich. Pacjenci najczęściej deklarowali przeżywanie strachu i obawy w konfrontacji 
z cierpieniem i śmiercią innych pacjentów Oddziału. Badania wykazały, że badani pacjenci hospitalizowani na 
OOP charakteryzowali się stałą walką o zdobywanie jak największej liczby celów w jak najkrótszym czasie, 
niskim poziomem gniewu kierowanego na zewnątrz i umiarkowanym kierowanym do wewnątrz. 
Wnioski:

Pacjenci hospitalizowani w OOP reprezentują umiarkowany Typ A oraz charakteryzują się stałą walką o 
zdobywanie jak największej liczby celów w jak najkrótszym czasie, obniżonym poziomem gniewu kierowanego 
na zewnątrz i umiarkowanym kierowanym do wewnątrz. W przyszłości należy przeprowadzić podobne badanie 
na większej grupie pacjentów z uwzględnieniem długości pobytu na Oddziale oraz posiadanej wiedzy na temat 
własnej sytuacji zdrowotnej.

DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM Wachulski M., Stengert P., Mazurkiewicz B.

Funkcje dydaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci
Adamczyk J.

Wstęp.
Rozwijający się ruch hospicyjny, jest fenomenem naszych czasów, podkreśla znaczenie człowieczeństwa, jest 

optymalnym rozwiązaniem dla człowieka umierającego. Praca w  hospicjum ukierunkowana jest na całościową 
( holistyczną ) poprawę sytuacji dziecka dotkniętego nieuleczalną chorobą oraz jego rodziny, na zaprzeczenie 
powszechnemu przekonaniu, że już nic więcej nie można zrobić. Celem badań przeprowadzonych w 2005 roku 
była ocena potrzeby istnienia hospicjum na podstawie wybranych funkcji. 

Materiał. 
Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci działa od 21 maja 1999 roku. Badaniem objęto 41 osób, 30 rodzin z wojew-

ództwa łódzkiego będących pod opieką (16 rodzin objętych opieką w ramach świadczenia domowa wentylacja 
mechaniczna i 14 rodzin w ramach świadczenia domowa opieka paliatywna ) oraz 11 pracowników hospicjum 
zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. 
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Metody.
Badania przeprowadzono w okresie od czerwca do sierpnia 2005 roku. Zastosowano metodę monografii

instytucji w oparciu o: ankiety, obserwację, wywiad, rozmowę oraz analizę dokumentacji medycznej. Wybór 
metody podyktowany był  możliwością wykonania badań pozwalających na głębszą analizę systemu danej insty-
tucji, rozumianego jako układ środowiska społecznego lub zawodowego, zespolonego wspólnie realizowanym 
zadaniem. Na rzetelność badań w metodzie monografii pedagogicznej wpływa, możliwość dotarcia do wszystkich
najważniejszych źródeł informacji na interesujący nas temat. Chodzi tutaj zarówno o możliwość przeanalizowania 
wszelkich dokumentów, jak i o zebranie danych od możliwie jak największej liczby ankietowanych.

Wyniki.
100% badanych rodzin (30 osób) stwierdza, że opieka hospicjum zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, które 

stanowi fundament opieki i leczenia nieuleczalnie chorych w domu. 100% badanych rodzin uważa, że komunikaty 
dotyczące zasad postępowania i leczenia dziecka w warunkach domowych oraz eksploatacji sprzętu medyc-
znego były czytelne i zrozumiałe. Tylko 10% rodzin (3 na 30 ankietowanych) oczekiwało pomocy socjalnej przed 
objęciem opieką hospicyjną (wg ankiet 20 rodzin, tj.66.6% otrzymuje pomoc socjalną). 46.6% respondentów 
(14 rodzin) uważa, że dzięki ustabilizowaniu stanu zdrowia dziecka poprzez pomoc medyczną, wyposażenie w 
niezbędny sprzęt medyczny dzieci mogą rozpocząć lub kontynuować indywidualne nauczanie. Potrzeba wsparcia 
emocjonalnego jest zaspakajana u 76.6% (23 rodziny). Personel hospicjum podlega ciągłym szkoleniom, co jest 
niezbędnym czynnikiem do poprawiania jakości wykonywanej pracy oraz świadczenia wieloaspektowej pomocy 
podopiecznym i członkom ich rodzin (9 pracowników odbyło 13 szkoleń i kursów przed zatrudnieniem, a 46 po 
zatrudnieniu w hospicjum) 

Wnioski.
Odpowiedź na liczne pytania udzielona przez 30 rodzin będących pod opieką Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci 

oraz 11 pracowników potwierdza potrzebę dotychczasowego działania i dalszego rozwoju placówki.  

Opieka paliatywna nad dziećmi z wentylacją domową w oparciu o wieloletnie doświadczenie własne.
Bortkiewicz E., Jakrzewska Sawińska A., Wajda Kasprowicz M.

Rośnie liczba dzieci z ciężkimi i przewlekłymi chorobami wymagającymi oddechu zastępczego z zastosowaniem 
respiratora. Rozwój opieki paliatywnej umożliwia przeniesienie leczenia  tych dzieci do domów rodzinnych.

Omówiono chorych leczonych w domach przez zespół hospicyjny. W latach 2000-2006 objęto opieką 20 cho-
rych (dzieci i młodych dorosłych ) w wieku od 1 m-ca do 26 lat, 4 dziewczynki i 16 chłopców. Przyczyny, które 
doprowadziły do niewydolności oddechowej to głównie postępujący zanik mięsni typu Duchenne’a – 8, encefalopa-
tia niedokrwienna i niedotlenieniowa – 5, rdzeniowy zanik mięśni – 2, stan po usunięciu guza OUN – 2, choroba 
genetyczna płuc –1, choroby metaboliczne –2. Dziećmi tymi zajmuje się zespół hospicyjny: lekarze, pielęgniarki, 
rehabilitanci, psychologowie i wolontariusze. Opieką obejmujemy całe rodziny; rodziców i rodzeństwo. Rodzina 
musi zaakceptować tę nową i bardzo trudną sytuację życiową, stąd konieczność rzetelnej informacji i edukacji 
rodziców. Również młody chory, o ile stan na to pozwala, może wyrażać swoją wolę. O ile jest to możliwe dzieci 
uczą się, korzystają z komputera, Internetu i innych środków audiowizualnych, jeżdżą na spacery (z respira-
torem, ssakiem i ambu na wózku). U dzieci tych obserwuje się zdecydowanie mniej infekcji dróg oddechowych 
niż przed podłączaniem do respiratora. Unikają, dzięki domowemu leczeniu, hospitalizacji. Nasi podopieczni nie 
oceniają swojej sytuacji pesymistycznie, mimo okresowych spadków nastroju. Pobyt dziecka z respiratorem w 
domu zmienia zupełnie jakość życia całej rodziny. Ciężar opieki nad dzieckiem spoczywa głównie na matkach. 
Oparcie w zespole hospicyjnym łagodzi ten ciężar i lęki związane z dzieckiem. Mimo trudu związanego z opieką 
nad dzieckiem, zarówno rodzice jak i sami chorzy  uważają, że opieka domowa ma niezaprzeczalną przewagę 
nad szpitalną. 

Leczenie w domu dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1 przy pomocy nieinwazyjnej wentylacji 
mechanicznej.
Stengert P. K., Laudan R., Piotrowski A., Siemiątkowska-Stengert W., Adamczyk J., Chojnacka A., Wodzyńska E., 
Kania M., Andrzejewski W., Krzyżańska-Oberbek A., Szczepaniak R., Belka M., Makarow D.

Wstęp.
Rdzeniowy zanik mięśni typu 1 (choroba Werdnig-Hoffmanna, spinal muscular atrophy type 1 (SMA-1) ujaw-

nia się po urodzeniu dziecka, zwykle przed ukończeniem 6 miesiąca życia. W wieku niemowlęcym z powodu 
uogólnionej wiotkości mięśni, zwłaszcza oddechowych, braku wydolnego odruchu odkrztuszania czy połykania 
dochodzi w różnorodnym mechanizmie do ostrej niewydolności oddechowej i śmierci. 90% niemowląt z SMA-1 
nie mających zabezpieczenia oddechowego ginie w tym okresie. W Polsce dotychczas dzieci te są długotrwale 
leczone przy pomocy respiratora w oddziale intensywnej terapii (OIT), w przypadku dyskwalifikacji leczenia
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w OIT mogą umrzeć w szpitalu lub pod opieką hospicjum albo po osiągnięciu wieku 2 lat mogą zostać zakwali-
fikowane do programu „Oddech” zorganizowanego w 2000 roku przez Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Program zakładał  leczenie przewlekłej niewydolności oddechowej w domu przy pomocy respiratora po co na-
jmniej 6 miesiącach całodobowego stosowania wentylacji mechanicznej w OIT  przez tracheotomię. Zastosow-
anie wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej pozwala stymulować płuca do rozwoju, wzrostu klatki piersiowej, 
utrzymania prawidłowej wymiany gazowej, szczególnie w okresie snu czy infekcji, wydłużenia życia i znacznej 
poprawy jego jakości m.in. dzięki możliwości zachowania mowy. Celem pracy jest przedstawienie możliwości 
zastosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NMV, noninvasive mechanical ventilation) w leczeniu 
przewlekłej niewydolności oddechowej u niemowląt i małych dzieci chorujących na rdzeniowy zanik mięśni 
typu 1 w środowisku domowym.

Materiał i metody.
Autorzy zastosowali NMV regulowany ciśnieniem przez maskę nosową  przy pomocy aparatu BiPAP Synchrony 

(bilevel positive airway pressure) w trybie S/T firmy Respironics u 3 dzieci, w tym 2 niemowląt, tj. u 2 chłopców w
wieku 7 (I dziecko) i 13 miesięcy (II dziecko) i u 1 dziewczynki w wieku 9 miesięcy (III dziecko). Analizie poddano 
przydatność zastosowanej wentylacji w warunkach domowych, ilość i czas hospitalizacji przed i po włączeniu 
wentylacji nieinwazyjnej oraz jej ograniczenia i zagrożenia.

Wyniki.
W grupie badanych dzieci długość nieinwazyjnej wentylacji domowej (do 30.08.2006 roku ) wynosi u poszc-

zególnych dzieci:1668 dni (I dziecko ), 807 dni ( II dziecko ), 274 dni ( III dziecko ). Natomiast długość wentylacji 
na dobę wynosi średnio 15 godzin.

W okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym dzieci z SMA-1 często wymagają hospitalizacji z powodu infekcji 
układu oddechowego, nierzadko banalnych, każdorazowo jednak zagrażających życiu. Wśród badanych dzieci 
przed zastosowaniem NMV w 1 roku życia liczba ich wynosiła: I dziecko – 4, II dziecko – 5, III dziecko – 4 razy. Po 
zastosowaniu NMV w 2 roku życia hospitalizacji wymagało: I dziecko – 2, II – 4 razy, a III – dziecko do chwili obec-
nej przebywa w domu. W 3 roku życia hospitalizacji wymagało tylko jeden raz I dziecko z powodu zachłyśnięcia 
i nagłego zatrzymania krążenia z pełnym powrotem do zdrowia, które aktualnie ukończyło 5 lat. Natomiast w 4 
roku życia  II dziecko zostało przyjęte na OIT po zachłyśnięciu i zatrzymaniu krążenia, gdzie zmarło. Po infekc-
jach, budowie i czynności organizmu małego dziecka i uwarunkowań zdrowotnych choroby, kolejnymi czynnikami 
zwiększającymi zagrożenie wystąpienia ONO są: hipersekrecja w okresie posiłków i wzrostu zębów,  nieprawidłowo 
przeprowadzona toaleta górnych dróg oddechowych, nie dostrzeżona insuflacja powietrza do przewodu pokar-
mowego, okres zmniejszonej kooperacji dziecka (pierwsze 3-4 lata życia), zaniedbanie w zakresie nadzoru nad 
dzieckiem, np. brak monitorowania pomiaru saturacji. W przebiegu prowadzenia NMV nadmiernie długo, pod 
zbyt dużym naciskiem maski, na skutek wzrostu temperatury i wilgotności, szczególnie w okresie infekcji może 
powstać np. odleżyna na skórze pod maską. Niedogodnością dla chorego jest również uczucie drażnienia oczu 
nadmiernym przeciekiem powietrza spod maski. Około 6 miesiąca życia pojawiają się zaburzenia połykania, 
stąd zintegrowanym elementem leczenia przy pomocy NMV jest gastrostomia przezskórna (PEG), która nie tylko 
pozwala prowadzić żywienie ale pozwala zapobiec nadmiernemu rozciągnięciu żołądka powietrzem wdychanym 
przez BiPAP (lub respirator). PEG założony został u: I dziecka w 11 miesiącu życia (konieczność wymiany po 21 
miesiącach), u II dziecka w 15 miesiącu życia a u III dziecka w 8 miesiącu życia.

Wnioski.
1.NMV należy do nowoczesnych metod leczenia przewlekłej niewydolności oddechowej w każdym wieku życia, 

również w okresie wczesnodziecięcym, umożliwia bowiem przeżycie i optymalny rozwój dziecka. 
2. NMV niemowląt i małych dzieci jest trudna i czasochłonna, może być jednak prowadzona w domu. Wymaga 

od rodziców odpowiedzialności, zaangażowania i opanowania wielu umiejętności medycznych, ciągłego nadzoru 
i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt medyczny, który pozwala rozwiązywać wszystkie potrzeby związane  
z leczeniem, pielęgnacją, żywieniem i rehabilitacją.

3. Z uwagi na wiele zagrożeń i problemów związanych z prowadzeniem tak małych dzieci, rodzina musi 
mieć zapewniony 24 godzinny dostęp do opieki i pomocy udzielanej przez wykwalifikowany zespół medyczny,
który prowadzi opiekę domową nad chorymi dziećmi z niewydolnością oddechową, jak również do OIT, w razie 
wystąpienia zagrożenia życia.
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Zastosowanie wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej do ekstubacji i leczenia dzieci z chorobami 
ograniczającymi życie i z przewlekłą niewydolnością oddechową.
Stengert P.K. 

Wstęp.
O s t r a  n i e w y d o l n o ś ć  o d d e c h o w a  ( O N O )  s t a n o w i  b e z p o ś r e d n i e  z a g r o ż e n i e  ż y c i a  

u dzieci chorujących na przewlekłą niewydolnością oddechową o różnej etiologii. Do grup szczególnego 
ryzyka należą choroby nerwowo-mięśniowe, przewlekłe choroby płuc (bronchodysplazja oskrzelowo płucna), 
bezdechy centralnego pochodzenia ( bezdechy senne, zespół Ondyny ) oraz mukowiscydoza. Wśród dzieci 
chorujących na choroby nerwowo-mięśniowe szczególne zagrożenie występuje w grupie chorujących na 
rdzeniowy zanik mięśni typu 1 (grupa I, tzw. „dzieci wiotkie”) oraz na dystrofię mięśniową typu Duchenne’a
(grupa II, dzieci z wstępującym niedowładem mięśniowym ). Przebieg choroby zasadniczej sprawia, że szc-
zyt zagrożenia ONO w grupie pierwszej przypada na okres niemowlęcy i wczesne lata życia, a w grupie II 
w drugiej dekadzie życia, kiedy proces chorobowy obejmuje mięśnie tułowia, obręczy barkowej i mięśnie 
oddechowe. U chorych tych rozwija się przewlekła niewydolność oddechowa, którą można rozpoznać m.in. 
w oparciu o badania spirometryczne. Zespół Ondyny (zespół idiopatycznej hipowentylacji pochodzenia cen-
tralnego, grupa III ) może ujawnić się w każdym okresie wieku dziecięcego, po urodzeniu, we wczesnym 
dzieciństwie lub w okresie pokwitania. Zespół Leigha (podostra, martwicza encefalomielopatia, grupa IV) 
należy do grupy encefalopatii mitochondrialnych przebiegających z objawami zaburzeń oddechowych. We 
wszystkich grupach banalne infekcje układu oddechowego często są przyczyną ostrej niewydolności odd-
echowej, której leczenie w oddziałach intensywnej terapii zwykle wiąże się ze znacznymi trudnościami  
w odłączeniu od respiratora - wielokrotnym niepowodzeniem ekstubacji, skłaniającym do wykonania zabiegu 
tracheostomii. Zastosowanie u tych dzieci wentylacji nieinwazyjnej (Noninvasive mechanical ventilation, NMV) 
przy pomocy respiratorów domowych oraz BiPAP-ów (Biphasic positive airway pressure) przez maski nosowe, 
nosowo-twarzowe, czy ustniki umożliwia podtrzymanie wymiany gazowej w warunkach domowych. Metoda NMV 
pozwala również przygotować chorego do przeprowadzenia niezbędnych zabiegów leczniczych w znieczuleniu 
ogólnym i zapewnić wydolność oddechową w okresie pooperacyjnym. Metoda ta pozwala również na odłączenie 
dziecka od respiratora wobec braku zgody rodziców na wykonanie zabiegu tracheostomii.

Metoda. 
Autorzy przeprowadzili udaną ekstubację i odłączenie od respiratora u 3 małych dzieci należących do grupy I 

(w tym 2 niemowląt), przy pomocy nosowej wentylacji NIMV (Nasal Intermittent Mandatory Ventilation - NIMV) 
oraz BiPAP–u, po wyleczeniu zapalenia płuc oraz po zabiegach założenia gastrostomii przezskórnej w znieczule-
niu ogólnym. Podobnie zakończyło się odłączenie u 6 długotrwale respirowanych dzieci w grupie II - 5 chłopców  
z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a i 1 chłopca z uogólnioną miopatią. Analogiczne efekty uzyskano po zas-
tosowaniu BiPAP-ów u dzieci w pozostałych 2 grupach (grupa III i IV). 

Wyniki.
W grupach I, II oraz III stosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej po ekstubacji było długotrwałe 

- nawet wielodniowe, aż do ustabilizowania wydolności oddechu spontanicznego. W trakcie jej prowadzenia 
wykonywano krótkotrwałe przerwy do oceny stanu wydolności oddechowej, stanu skóry pod maską oraz adap-
tacji chorego do nowych warunków ( adaptacja była szybsza u chorych leczonych już wcześniej przy pomocy 
NMV). W Zespole Leigha 

(grupa IV) zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej pozwoliło na ekstubację 2 letniego chłopca i objęcie go 
opieką paliatywną.

Wniosek. 
Metoda NMV przez maskę nosową pozwala na przeprowadzenie skutecznej ekstubacji, bez konieczności 

wykonania zabiegu tracheostomii. Dotyczy to zarówno okresu po leczeniu ostrej niewydolności oddechowej, 
jak również po niezbędnych zabiegach leczniczych. Metoda ta pozwala również na podjęcie opieki paliatywnej 
wobec chorego dziecka, u którego nie uzyskano zgody na wykonanie zabiegu tracheostomii.

Domowa wentylacja mechaniczna – model opieki i doświadczenia Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci w latach 
1999-2006.
Stengert P. K.

Wstęp.
Postęp wiedzy medycznej i technologii w drugiej połowie XX wieku przyczynił się do wydłużenia życia wielu 

krytycznie chorych dzieci z niewydolnością oddechową, powrotu do domu, gdzie kontynuuje się poszpitalną 
opiekę i leczenie, uzyskując zarazem minimalizację kosztów opieki zdrowotnej (hospitalizacja domowa). 
Rozwój domowej wentylacji mechanicznej sięga lat 50-tych XX wieku. Wówczas to w wielu rozwiniętych kra-
jach Europy zastosowano tę metodę do leczenia chorych z ostrą niewydolnością oddechową podczas epidemii 
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polio. W kolejnych dekadach metoda ta pozwala przeżyć chorym bez autonomii oddechowej (pozbawionych 
zdolności do samodzielnego oddychania), jak i zapobiec ostrej niewydolności oddechowej u chorych z przewlekłą 
niewydolnością oddechową. Domowa  wentylacja mechaniczna pozwala  podtrzymywać czynność płuc na opty-
malnym poziomie, stymuluje płuca do rozwoju, zwiększa zdolności do przeżycia. Celem pracy jest retrospekty-
wna ocena zasadności prowadzenia wentylacji mechanicznej w środowisku domowym na podstawie 7 letnich 
doświadczeń w oparciu o model opieki i leczenia chorych dzieci z niewydolnością oddechową realizowany przez 
Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (a od 2003 roku  również dla dorosłych).

Materiał i metody
W latach 1999-2006 pod opiekę hospicjum przyjęto 34 chorych z niewydolnością oddechową pochodzenia 

pozapłucnego, płucnego oraz formami mieszanymi, u których zastosowano domową wentylację mechaniczną, 
inwazyjną (przez rurki tracheostomijne) i nieinwazyjną (przez fabryczne wykonane maski nosowe i łączniki). 
Analizie poddano model działalności hospicjum oraz chorych z niewydolnością oddechową, ich potrzeby w za-
kresie wentylacji mechanicznej, sprzętu i opieki. Ocenie poddano również długość wentylacji, przyczyn i liczbę 
zgonów oraz rezygnacji z domowej wentylacji mechanicznej. 

Wyniki
Łódzkie Hospicjum dla Dzieci obok opieki paliatywnej prowadzi domową opiekę i leczenie nieuleczalnie 

chorych pacjentów z przewlekłą, postępującą niewydolnością oddechową przy pomocy respiratorów oraz innych 
niezbędnych urządzeń medycznych. Leczeniem objęte są dzieci z dolną masą ciała 6 kg z zachowaną świadomością 
jak i chorzy przyjmowani z OIT (oddział intensywnej terapii) z ograniczoną świadomością, których rodziny pragną 
mieć w domu. Leczenia przy pomocy respiratora czy innych urządzeń wspierających oddychanie poprzedzone 
jest wyrażeniem świadomej zgody przez chorych (od 16 r.ż.) i przez rodziców. W terapii tej preferowane są 
nieinwazyjne metody wentylacji mechanicznej. Wśród analizowanych przypadków 34 chorych wentylowanych 
mechanicznie w domu 79.4% (27 chorych) stanowiły osoby płci męskiej, a 20.6% (7 chorych) osoby płci żeńskiej. 
Wiek chorych przy przyjęciu wynosił od 8 miesięcy życia do 48 lat. Największą grupą są dzieci w przedziale 
wieku od 8 do18 lat (19 dzieci, tj. 55.9%). Według przyczyn niewydolności oddechowej najliczniejszą grupę 
stanowią choroby nerwowomięśniowe  (29 chorych tj. 85%), a w niej szczególnie chłopcy chorujący na dystrofię
mięśniową typu Duchenne’a (15 chorych, tj. 52%). Chorzy bez autonomii oddechowej, stanowili przy przyjęciu 
20.6% (7 chorych ), u pozostałych chorych, tj. u 79.4% (27 chorych) występowało upośledzenie wydolności 
oddechowej od umiarkowanej do skrajnie ciężkiej. Chorzy bez autonomii oddechowej wymagali całodobowej 
wentylacji inwazyjnej przez rurkę tracheostomijną, pozostali wentylacji nieinwazyjnej przez maski nosowe  
i ustniki. 3 chorych z zachowaną częściowo wydolnością oddechową wymagało wentylacji inwazyjnej (łącznie 10 
chorych, tj. 29.4%) Czas wentylacji nieinwazyjnej wynosi od kilku do kilkunastu godzin na dobę (średnio ok.10 
godzin) i obowiązkowo powinien obejmować okres nocy. W jednym przypadku u chorego który nie wyraził zgody 
na tracheotomię prowadzona jest wentylacja nieinwazyjna przez 24 godziny pomimo, że pomiar wyjściowy 
czynnościowej pojemności życiowej (FVC) wyniósł 4%. W analizowanym materiale całkowita długość wentylacji 
domowej u poszczególnych chorych wynosi od 7 do 3016 osobodni. Z pośród 34 chorych wentylowanych zmarło 
8, w tym 2 z grupy wentylowanych techniką inwazyjną. Przyczyną śmierci był: nieszczęśliwy wypadek - u 2 
dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1 (SMA-1). Pozostali chorzy zmarli w przebiegu postępu choroby  
i infekcji ( miopatia – 2 chorych, stwardnienie zanikowe boczne (SLA) –1 chory, rdzeniowy zanik mięśni typu 
drugiego (SMA-2) –1 chory, dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (DMD) –1 chory). Podczas długotrwałego leczenia 
w domu chorych z niewydolnością oddechową lekarz spotyka się z różnymi postawami pacjentów. Poza akceptacją 
u dzieci czy rodziców silnie zmotywowanych, pojawiają się również postawy przeciwstawne. Korekty zaleceń 
wynikają m.in. z poprawy lub pogorszenia stanu zdrowia, akceptacji zaleceń lub wyszukiwania trudności czy 
wręcz rezygnacji z leczenia. Wśród 3 dzieci, które zrezygnowały z domowej wentylacji mechanicznej, 2 zmarło 
na oddziale intensywnej terapii.

Wnioski
1. Domowa  wentylacja  mechaniczna   pozwala   na  powrót  do domu  chorym  dzieciom   
    z niewydolnością oddechową, które w  innej sytuacji przebywałyby do końca  życia w  OIT,
    umożliwia odbudowanie zdezintegrowanego życia rodzinnego, rozwój  chorego  i rodziny.
2. Domowa  wentylacja  mechaniczna  umożliwia   życie  w  domu   chorym  bez   autonomii
    oddechowej, jak również zabezpiecza przed wystąpieniem  ONO  nieuleczalnie  chorych z
    przewlekłą niewydolnością oddechową korzystających głównie z wentylacji nieinwazyjnej.
3. Bezpieczny  powrót  do domu  chorego leczonego  przy  pomocy  wentylacji mechanicznej
    zależy od zgody i zaangażowania rodziny, przeszkolenia wstępnego, edukacji w domu oraz
    dostosowania  domu do  szerokich  potrzeb  chorego,  zabezpieczenie  w niezbędny   sprzęt
     medyczny oraz zorganizowanie wielokierunkowej  opieki, całodobowej opieki medycznej.
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4. Wśród dzieci z niewydolnością oddechową najliczniejsze są choroby nerwowo-mięśniowe.
5. Domowa wentylacja mechaniczna, znacznie tańsza  niż leczenie w OIT, pozwala  w bardzo
     istotny sposób przedłużyć życie wielu nieuleczalnie chorym, szczególnie dzieciom.  
6. Śmierć   chorych korzystających  z  domowej   wentylacji   mechanicznej  związana jest   
    najczęściej z rozwojem gwałtownie przebiegającej infekcji i postępem choroby
    ograniczającej życie, poza  tym  na  niepowodzenie  leczenia  wpływa  struktura i sytuacja
    rodziny.

Problemy chorych ze sztuczną drogą oddechową i przewlekłą wentylacją w warunkach domowych
Wołowicka L., Niziurska- Ciesielska M., Budniewski A.
 

Opieka hospicyjna w warunkach domowych nad dziećmi i dorosłymi z niewydolnością oddechową jest 
narastającym problemem społecznym.

Od 2001 roku  Hospicjum Domowe w Poznaniu obejmuje wielospecjalistyczna opieką dzieci i dorosłych,  
u których w okresie diagnostycznym i leczenia choroby podstawowej wykonano tracheotomię lub zastosowano 
wentylację respiratorem.  W latach 2005-2006 pod opieką hospicjum było początkowo 32 chorych, a w połowie 
2006r., 28, z czego 15 osób ma zastosowaną wentylację wspomaganą respiratorem, 11 osób oddycha samoistnie 
przez otwór tracheotomijny. Nieinwazyjną wentylację zastosowano u 2 chorych.

Wśród chorych z tracheotomią i wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych najliczniej reprezen-
towanymi zaburzeniami są choroby neurodegeneracyjne i neurospichrzeniowe (75%). Wady wrodzone i ostre 
niedotlenienie OUN stanowią kolejne 11% i 14% chorych. 54% chorych (15 osób) ma zachowaną świadomość, 
natomiast pozostałe 46% (13 osób) to chorzy nieprzytomni, z niską oceną w skali Glasgow (od 3 do 6 pkt.).

Najmłodszym podopiecznym Hospicjum Domowego jest dziecko 15 - miesięczne z mnogimi wadami wrodzo-
nymi. Chorzy do 18 roku życia stanowią 64 %. Wśród chorych objętych programem wentylacji domowej są także 
młodzi ludzie, którzy zostali zdiagnozowani w dzieciństwie i wbrew prognozom przekroczyli ten wiek ( 36%).

Wymiany rurek tracheotomijnych w warunkach domowych w 93 % wykonują anestezjolodzy, w pozostałych 
przypadkach – pielęgniarka lub opiekun domowy. Częstotliwość wymiany waha się od 2 do 4 tygodni. 

Najczęstszym  obserwowanym powikłaniem przewlekłej tracheotomii i wentylacji domowej to nie zakażenia 
lecz zmiany o charakterze ziarniny okolicy otworu tracheotomijnego (14%) i ściany tchawicy (7%), które prowadzą 
do krwawień z dróg oddechowych i zwężeń tchawicy. Leczenia operacyjnego wymagało 2 dzieci (plastyka prz-
edniej ściany tchawicy i retracheotomia).

Badania jakości życia samych dzieci i ich opiekunów mogą posłużyć do oceny tego trudnego problemu – wenty-
lacji domowej. Przebadano narzędziem WHO QOL BREF 30 opiekunów chorych, potwierdzając zadawalającą 
(dość dobrą) ich jakość życia. Globalna jakość życia wynosiła 3,11 +/- 0,8; wartość domeny psychologicznej to 
3,6 +/- 0,8; domeny społecznej 4,66+/-0,4. Jakość życia dzieci przytomnych będzie prezentowana jako studium 
przypadków (n=10).
Wnioski:

1. Wentylacja domowa jest sprawdzoną dziedziną opieki hospicyjnej. 
2. Badania jakości życia potwierdziły, że leczenie w warunkach domowych chorych z niewydolnością 

oddechową jest satysfakcjonująca dla nich i ich rodzin.

Funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu.
Wójcik A.

Obecnie wentylacja mechaniczna stała się metodą leczenia wykorzystywaną nie tylko na oddziałach intensy-
wnej opieki medycznej, ale również w warunkach domowych, co ma szczególne zastosowanie w grupie chorych 
z przewlekłą niewydolnością oddechową. 

Celem badań było określenie funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego pacjentów wentylow-
anych mechanicznie w domu.

Materiały i metody: Badania przeprowadzono w grupie 34 pacjentów ( 17 kobiet, 17 mężczyzn w przedziale 
wiekowym od 19 do 75 lat, średnia wieku 40,7±2,6) pozostających pod opieką Regionalnego Zespołu Opieki 
Paliatywnej w Bydgoszczy. W badaniach wykorzystano samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety. Pon-
adto zastosowano Kwestionariusz Oceniający Stan Zdrowia i Samopoczucia (The Severe Respiratory Insufficiency
Questionnaire, opracowany przez W.Windish) oraz Skalę Depresji. Główną przyczyną przewlekłej niewydolności 
oddechowej były dystrofia Duchenne (35%), deformacja klatki piersiowej (23%), Stwardnienie Zanikowe Boczne
(20%), zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego (18%) i inne choroby (18%). 
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Wyniki: Rozważając fizyczny, psychiczny oraz społeczny aspekt życia zaobserwowano iż najlepiej funkcjonują
w tych trzech sferach pacjenci zamieszkujący duże miasta. Wraz z wiekiem sprawność chorych w zakresie funk-
cjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego ulega obniżeniu. Choroby takie jak neuropatia, polineuropa-
tia, syndrom polio, choroba Fridreicha oraz niewydolność krążeniowo-oddechowa pogarszają kondycję fizyczną
(p=0,003), psychiczną (p= 0,003) i socjalną (p=0,008) badanych pacjentów. Samodzielność i niezależność chorych 
jest uzależniona od stopnia nasilenia choroby oraz niepełnosprawności Rodziny chorych oczekują wsparcia zarówno 
emocjonalnego jak i edukacyjnego ze strony służby zdrowia oraz pomocy w bezpośredniej opiece nad chorym.

Podsumowanie: Zastosowanie wentylacji mechanicznej w domu może poprawić życie przewlekle chorych w 
zakresie funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego. Wspomniane trzy aspekty życia są uwarunkow-
ane zmiennymi demograficznymi oraz postawioną diagnozą.  

REHABILITACJA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ARTETERAPIA Szulc W., Ossowski R.

Rola logopedy w opiece paliatywnej.
Rytlewski Z.

   Logopedia – to nauka o kształtowaniu prawidłowej  mowy, głosu, procesów oddychania, żucia,  gryzienia 
i połykania, a także o usuwaniu wad werbalizacyjnych, zaburzeń afonioczno – dysfagicznych, mandukacyjnych 
i pneumodynamicznych. Ma charakter interdyscyplinarny, gdyż czerpie wiedzę z wielu innych gałęzi nau-
kowych. 

   W Regionalnym Zespole Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy – Poradnia Logopedyczna funkc-
jonuje od półtora roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest niesienie pomocy, a tym samym poprawianie jakości 
życia pacjentów z chorobą nowotworową, poprzez diagnozowanie i prowadzenie terapii zaburzeń głosu, mowy, 
dysfagiczno – oddechowych, stosując metody samoistne, niesamoistne i przekształcające.

   W ciągu 18 miesięcy działalności poradni – opieką logopedyczną otoczono 45 pacjentów chorujących na 
raka, w tym 40 po całkowitym usunięciu krtani. W trakcie nauczania mowy przełykowej wykorzystano głównie 
metody  samoistne – aspiracji, iniekcji i połykania.

   W kwietniu 2006 roku nawiązano współpracę z Oddziałem Laryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w To-
runiu w celu objęcia opieką pacjentów laryngektomowanych – po wszczepieniu protezy głosowej. Obserwacja 
5 pacjentów wykazała, że jakość mowy przetokowej – w aspekcie akustyczno – fonetycznym,  jest lepsza niż 
jakość mowy przełykowej.

   By zgłębić temat, planujemy w najbliższej przyszłości nawiązać ściślejszą współpracę ze Szpitalem Uniwer-
syteckim w Toruniu - w celu przeprowadzenia  badań naukowych  nad kształtowaniem głosu i mowy przetokowej 
u pacjentów laryngektomowanych.

Opieka przez sztukę czyli Arteterapia na Oddziale Dziennym Paliatywnym
Senger Z.

Do natury ludzkiej egzystencji obok radości i zadowolenia należą nieodłącznie lęk, ból i cierpienie, stanowiące 
od wieków przedmiot zainteresowań filozofii, teologii, medycyny, psychologii. Temat ten jest wszechobecny
również w sztuce. Wrażliwość właściwa artystom doprowadziła do wykształcenia się Arteterapii, czyli opieki 
przez sztukę.

 Arteterapia proponowana pacjentom Oddziału Dziennego Paliatywnego stała się wartościowym uzupełnieniem 
terapii medycznej, psychologicznej i opieki duchowej, stanowiąc jednocześnie dodatkowe źródło informacji o 
pacjencie. W klasyfikacji pacjentów bierze udział cały zespół terapeutyczny w skład którego wchodzą: lekarz,
pielęgniarka, rehabilitantka, psycholog, terapeuta zajęciowy, arteterapeuta, aromaterapeuta,  kapelan. Pod-
stawowymi kryteriami klasyfikacji pacjenta  są: brak przeciwwskazań medycznych, logiczność pacjenta oraz
chęć uczestnictwa i pracy w grupie.

Od lipca 2005 roku w zajęciach Oddziału Dziennego Paliatywnego wzięło udział 55 pacjentów, przeciętnie 6 
pacjentów dziennie. Efektem rocznej pracy zespołu terapeutycznego jest program terapii komplementarnej, w 
skład którego wchodzi również Arteterapia. Wykorzystując fakt, że każdy człowiek posiada zdolność do projekcji 
swoich wewnętrznych uczuć, myśli i konfliktów w postaci wizualnej,  pacjenci ODP mogą poprzez: biblioterapię,
chromoterapię, muzykoterapię oraz techniki plastyczne takie jak malarstwo, rzeźba oraz collage wyrazić własne 
emocje, przeżycia, doświadczenia. 

Celem wystąpienia jest prezentacja możliwości wykorzystania Arteterapii jako kreatywnej formy opieki nad 
pacjentem paliatywnym.
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Standardy terapii zajęciowej dla oddziałów dziennych geriatrycznych
Wyrzykowska D.
 
Terapia zajęciowa jest to pewien zakres czynności, stosowany przez terapeutę w sposób planowy. Proces 

terapeutyczny zawsze oparty jest na diagnozie i świadomie prowadzony przez osobę znającą istotę jednostek 
chorobowych utrudniających samodzielne życie, posiadającą umiejętność oceny funkcjonalnej oraz analizy in-
nych czynników mających wpływ na stan oraz samopoczucie pacjenta. Terapeuta nie bazuje jedynie na diagnozie 
lekarskiej, ale również psychologicznej, społecznej i pielęgniarskiej. 

Seniorzy to grupa społeczna w szczególnie trudnej sytuacji. Z przejściem na emeryturę wiąże się utrata statusu 
społecznego, Następuje stopniowa utrata bliskich, pojawia się poczucie osamotnienia, izolacja. Jednocześnie 
pojawiają się również problemy zdrowotne oraz deficyty związane z naturalnym procesem starzenia się. Reha-
bilitacja poprzez terapię zajęciową ma znaczenie, ponieważ pomaga utrzymywać sprawność i aktywność we 
wszystkich aspektach życia człowieka. 

Cel prezentacji:
1. Przedstawienie wytycznych do tworzenia harmonogramu pracy na podstawie krótkiej analizy doświadczeń 

związanych z pracą na oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym, z uwzględnieniem podstawowych 
danych statystycznych.

Wnioski:
Wskazując na dużą wartość terapii zajęciowej w opiece nad seniorami należy dodać, iż tylko odpowiednio 

przygotowany, przemyślany program może mieć przewidywalny i kontrolowany skutek terapeutyczny dla grupy 
pacjentów. W programie należy przewidzieć rodzaje proponowanych zajęć, proporcje między nimi, środki 
zapobiegające znużeniu, zasady i metody pracy oraz reakcję na sytuacje wyjątkowe. Kiedy terapeuta zajęciowy 
napisał, sprawdził, przepracował i zweryfikował pierwotny program, zaczyna działać wg standardu, który jest
najskuteczniejszy i przynosi najwięcej korzyści pacjentowi. Należy jednak pamiętać o konieczności ciągłego 
weryfikowania skuteczności działań oraz potrzebie elastyczności.

Znaczenie działań twórczych w pracy terapeutycznej z osobami z chorobą otępienną. Prezentacja na 
podstawie doświadczeń własnych.
Wyrzykowska D.

Jednym ze środków oddziaływania w terapii osób z chorobą Alzheimera oraz otępieniami innego typu 
(zwłaszcza w początkowym stadium choroby) jest trening procesów poznawczych. Na Oddziale Dziennym Psy-
chiatrycznym Geriatrycznym w  ramach terapii zajęciowej stosujemy również trening działań niestandardowych 
(twórczych). Najczęściej ma on charakter konkretnych, ale nietypowych zadań do wykonania 

W pracy z pacjentami działanie twórcze jest po pierwsze stymulowaniem pracy mózgu, skłanianiem pacjenta 
do aktywności bezwarunkowej, angażującej i skupiającej myśli, niepozwalającej na odbieganie od tematu, jeśli 
zadanie ma być wykonane dobrze. Podobnie jak trening procesów poznawczych jest formą aktywności, która 
nie zapobiega postępowaniu choroby, ale może opóźniać skutki jej postępowania widoczne w życiu codziennym. 
Działanie twórcze, jeśli polega na wykonaniu realnego przedmiotu, ma również walory rehabilitacji fizycznej
(koordynacja wzrokowo ruchowa, ćwiczenie motoryki małej). Zmusza także do podejmowania decyzji, puszc-
zania wodzy fantazji oraz dobrej współpracy w grupie. 

Doświadczenie 1:
Grupa pacjentów (12 osób) dzieli się na 2 mniejsze grupy sześcioosobowe (grupa o różnym wyniku MMSE). 

Polecenie brzmi:
- Proszę wykonać rower przy użyciu gazet i taśmy klejącej. 
Doświadczenie 2:
Dziesięcioosobowa grupa pacjentów (różny wynik MMSE) z zaburzeniami pamięci wykonuje zadanie wspólnie. 

Polecenie brzmi:
- Proszę napisać krótką bajkę z użyciem przynajmniej 5 neologizmów stworzonych przez grupę. 
Cel prezentacji:
Ukazanie zajęć twórczych jako środka terapeutycznego oraz diagnostycznego. 
Wnioski:
Pacjenci w różnym stopniu radzą sobie z wykonaniem zadania bez względu na wyniki MMSE. Częściej o 

skuteczności i pomysłowości decydują zasoby pacjenta sprzed choroby oraz dbałość utrzymywanie aktywności 
a nie głębokość otępienia. 
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Kompleksowe leczenie obrzęku limfatycznego u chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową 
Wysocka M., Szymkowiak M.

W Polsce żyje kilkanaście tysięcy chorych z obrzękiem chłonnym. Nie leczony lub zaniedbany obrzęk limfatyczny 
może być przyczyną nawracających stanów zapalnych skóry i tkanki łącznej, limfotoku, owrzodzeń, wtórnych 
zmian układu kostno-stawowego oraz słoniowacizny kończyny. Powikłania te często prowadzą do ograniczenia 
zakresu ruchów w stawach, głębokiej niesprawności, są przyczyną bólu i stale pogarszającego się samopoc-
zucia pacjenta. Leczenie obrzęku limfatycznego jest dużym wyzwaniem dla całego zespołu terapeutycznego  
w tym fizjoterapeuty. W Europie istnieje wiele modyfikacji drenażu limfatycznego. Jedną z nich: Kompleksową
Fizjoterapię Udrażniającą (KFU) wg Michaela Foldi stosujemy z powodzeniem w poradni leczenia obrzęku lim-
fatycznego w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. 

W celu zbadania skuteczności drenażu limfatycznego wśród pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową 
dokonano analizy  retrospektywnej wyników terapii przeciwobrzękowej. 

Badaniu poddano 26 pacjentów leczonych w Poradni Obrzęku Limfatycznego (POL) w Domu Sue Ryder  
w Bydgoszczy: 4 z obrzękiem kończyny dolnej, 21 z obrzękiem kończyny górnej, 1 pacjent z obrzękiem kończyny 
górnej i kończyny dolnej. Dokonano pomiarów obwodów obrzękniętych kończyn przed i po pierwszej serii KFU, 
występujących w 8 różnych punktach pomiarowych (kończyna górna: 4 punkty pomiarowe; kończyna dolna:  
4 punkty pomiarowe). U wszystkich pacjentów zastosowano Kompleksową Fizjoterapię Udrażniającą wg Foldi  
w skład której wchodzi: manualny drenaż limfatyczny (MDL), kompresoterapia oraz terapia ruchowa. 

Skuteczność terapii przeciwobrzękowej pokazują wstępne wyniki uzyskane u pacjentów poddanych badaniu. 
Przeprowadzona kompleksowa terapia przeciwobrzękowa doprowadziła do poprawy 75% wyników poszczegól-
nych pomiarów obwodów, już po pierwszej serii zabiegów. W 25% przypadków pomiary obwodów zmniejszyły 
się nieznacznie (do 0,5 mm) lub zmieniła się konsystencja obrzęku kończyny poddanej KFU.

Efekty kompleksowej terapii motywują do poszerzenia zarówno bazy zabiegowej, jak i zwiększenia liczby 
pacjentów mogących skorzystać z naszych usług. 

PSYCHOONKOLOGIA Malec A., Nowak S.

Pamięć operacyjna pacjentów z bólem przewlekłym stosujących leki opioidowe – doniesienie wstępne
Andryszak P., Stachowiak A., Kisicki R., Laskowska I., Gorzelańczyk E.J. 
 

Wstęp: 
Analgetyki opioidowe są coraz powszechniej stosowane w uśmierzaniu bólu przewlekłego, szczególnie po-

chodzenia nowotworowego. Oddziałując na receptory opioidowe znajdujące się m.in. w centralnym i obwodowym 
układzie nerwowym, oprócz efektu przeciwbólowego mogą wywoływać liczne działania niepożądane, wśród 
których wymienia się zaburzenia funkcji poznawczych. Wielu autorów wskazuje na występowanie pogorszenia 
funkcjonowania poznawczego u pacjentów rozpoczynających terapię lekami opioidowymi jak i podczas dos-
tosowywania dawki. Po ustabilizowaniu dawki nie zauważa się istotnych zmian w funkcjonowaniu poznawczym. 
Niemniej jednak, brak jednoznacznych doniesień, dotyczących m.in. funkcjonowania pamięci operacyjnej  
u pacjentów długotrwale leczonych lekami opioidowymi, rodzi potrzebę przeprowadzenia badań w tym zakresie.

Cel: 
Celem niniejszej pracy jest wstępna ocena funkcjonowania pamięci operacyjnej i szybkości psychomotory-

cznej pacjentów z bólem przewlekłym, długotrwale stosujących leki opioidowe i sprawdzenie czy występują 
zależności pomiędzy osiąganymi wynikami a cechami demograficznymi pacjentów oraz pomiędzy osiąganymi
wynikami a stosowaną dzienną dawką morfiny i natężeniem bólu.

 Materiał i metody: 
Zbadano 11 pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nowotworowego, u których zastosowano terapię 

opioidową (średni dzienny ekwiwalent morfiny = 77,73). Uzyskane wyniki zestawiono z grupą kontrolną - osobami
zdrowymi Badanie przeprowadzono jednorazowo. 

Zastosowano testy do badania pamięci operacyjnej i szybkości psychomotorycznej: Test Łączenia Punktów 
Reitana A i B  (TMT - Trail Making Test A and B)  oraz Test Interferencji Kolorów Stroopa (Stroop Color-Word 
Interference Test).

Wyniki: 
Stwierdzono, że w badanej grupie chorych istnieje zależność istotna statystycznie (p<0,05) z dodatnim ki-

erunkiem asocjacji pomiędzy wiekiem pacjentów a testem TMT B. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności 
pomiędzy wiekiem a pozostałymi testami. 
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Nie wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy wzrostem dziennej dawki morfiny a wynikami
uzyskanymi w testach TMT i teście Stroopa.. Jednakże, wykazano występowanie zależności między natężeniem 
bólu (mierzonym za pomocą skali NRS) a wykonaniem testów TMT A i B. Ponadto nie stwierdzono występowania 
istotnych różnic w rozwiązywaniu obu testów w zależności od płci (choć kobiety uzyskały lepsze wyniki niż 
mężczyźni). 

Wnioski:
Ze względu na zbyt małą liczebność badanej grupy nie można sformułować jednoznacznych wniosków. Na 

podstawie uzyskanych wyników nie można wnioskować o pogorszeniu szybkości psychomotorycznej i wzrokowo 
– przestrzennej pamięci operacyjnej u osób stosujących leki opioidowe. Brak dającej się statystycznie potwierdzić 
korelacji nie dowodzi jednak braku związku przyczynowego. W związku z powyższym konieczne jest przeprow-
adzenie badania na większej liczbie pacjentów, co pozwoli dokonywać głębszych i poprawniejszych analiz. 

Pomoc psychologiczna Online w systemie opieki paliatywnej
Aouil B., Berndt J., Domińska K.

Pomocą psychologiczną Online można nazwać „pomoc psychologiczną świadczoną zdalnie przy pomocy mediów 
elektronicznych, takich jak: Internet, telefon, wideotelefon itd.”

Według Światowej Organizacji Zdrowia opieka paliatywna jest formą pomocy i wsparcia polepszającą jakość 
życia pacjentów chorych przewlekle i ich rodzin, poprzez dostarczanie ulgi w cierpieniu, wsparcia duchowego 
i psychosocjalnego od momentu diagnozy, aż po koniec życia i żałobę.

Pomoc psychologiczna za pośrednictwem sieci internetowej może być formą dodatkową lub alternatywną do 
tradycyjnej pomocy. Jest doskonałą metodą nawiązania kontaktu, gdy klient chce zachować anonimowość. Internet 
może być wykorzystywany nie tylko do kontaktu z klientem, ale również pomaga w pracy między psychologami, 
by np. otrzymać wtórną opinię od innego eksperta. Przy ogólnodostępności Internetu pomoc psychologiczna 
Online daje możliwość pozostania w kontakcie z pacjentem nawet po zakończonej terapii, a przede wszystkim 
jest niezastąpionym narzędziem do celów profilaktyczno-informacyjnych.

Pracownicy zespołu hospicyjnego, opiekunowie chorych i ich rodziny są narażeni na wypalenie. Ponadto 
niektóre osoby odczuwają potrzebę ciągłego wsparcia psychospołecznego czy obecności przyjaciela. Jednak 
nie zawsze możliwe jest uzyskanie tego w sposób bezpośredni, dlatego pomoc psychologiczna Online może być 
alternatywą zapewniającą wirtualną konsultację i wsparcie do dalszego funkcjonowania w opiece.

Terapia komplementarna na Oddziale Dziennym Paliatywnym
Kalczyńska Wrzeszcz E.

Artykuł jest prezentacją oddziaływań terapeutycznych, proponowanych pacjentom przebywającym na Odd-
ziale Dziennym Paliatywnym Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.

Zespół terapeutyczny oddziału, formułując w grudniu 2005 roku, autorski program, podjął próbę poprawy 
funkcjonowania psychicznego chorych, oddziałując na nich specyficzną formą terapii komplementarnej. Obejmuje
ona, obok terapii zajęciowej, arteterapię, psychoterapię, aromaterapię z zastosowaniem technik relaksacyjnych 
oraz muzykoterapię. 

Pacjenci, tworzący małą grupę stałych uczestników, biorących udział średnio cztery miesiące w zajęciach 
oddziału, poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi na pytania, ujęte w formie wywiadu skategoryzowanego, 
dotyczące ich aktualnej kondycji psychicznej. Udzielone odpowiedzi jednoznacznie wskazały na odzyskanie kom-
fortu psychicznego u wszystkich pytanych chorych, wraz z aktywnym czerpaniem z propozycji terapeutycznych. 
Z uwagi na metodologiczną niedoskonałość, nie sformułowano na tej podstawie wniosków badawczych.

Na świecie przeprowadzono szereg badań poszukujących dowodów efektywności oddziaływań psycholog-
icznych na pacjentów onkologicznych, jednakże nie dają one jednoznacznych konkluzji. Podobnie problem 
zbyt małych prób badawczych, braki w podstawowych definicjach zagadnienia, jak również nietrafne metody
pomiaru uniemożliwiają sformułowanie adekwatnych wniosków dotyczących wpływu terapii komplementarnej 
na efektywność opieki paliatywnej.

Niniejsza praca, przez wzgląd na podobne do ww. powody (mała próbka badawcza, zbyt krótki czas obserwacji, 
niedoskonałe narzędzia) również nie daje odpowiedzi na pytanie o trafność proponowanych form terapeutyc-
znych. Jednakże zasadnym wydaje się rozpoczęcie dyskusji interdyscyplinarnej na ten temat z nadzieją, że ta 
przyczyni się do zachęcenia terapeutów do prowadzenia badań pod tym kątem.

Zaburzenia procesów poznawczych u pacjentów w wieku podeszłym pod opieką hospicjum domowego
Kliwicki S., Dzięgielewska S.

Zaburzenia procesów poznawczych to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych wśród 
pacjentów po 65 roku życia. Trudności w zapamiętywaniu nowych informacji i skargi na upośledzenie pamięci 
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mogą być związane z naturalnym procesem starzenia. Istotny wpływ na występowanie zaburzeń poznawczych 
mają: wiek chorych, obecność naczyniowych czynników ryzyka, rodzaj stosowanego leczenia. Na nasilenie 
zaburzeń procesów poznawczych dodatkowo wpływa obecność chorób somatycznych i uszkodzenie ośrodkowego 
układu nerwowego.

 Zaburzenia pamięci związane z zapamiętywaniem, zaburzenia w innych sferach aktywności poznawczej: 
w zakresie mowy, w procesie spostrzegania i działania w przestrzeni, w procesach myślenia w istotny sposób 
wpływają na funkcjonowanie pacjentów, są czynnikiem rokowniczym inwalidztwa wśród osób w wieku podeszłym, 
obniżają jakość życia, a także są czynnikiem ryzyka zwiększonej śmiertelności

Celem pracy była charakterystyka medyczna oraz ocena stanu funkcjonalnego pacjentów z zaburzeniami 
poznawczymi będących w opiece domowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej 
„Hospicjum Domowe” w Poznaniu.

Analizie poddano historie chorób pacjentów będących pod opieką hospicjum w latach 2004-2005. Charak-
terystyki medycznej dokonano na podstawie rozpoznań klinicznych (wg klasyfikacji ICD 10), a stan funkcjonalny
oceniano za pomocą wystandaryzowanych skal.

W latach 2004-2005 spośród 385 pacjentów Hospicjum objętych opieką domową z zaburzeniami procesów 
poznawczych znajdowało się 231 pacjentów w wieku powyżej 65 lat (średni wiek 79,2 +/- 8,8 lat), w tym 65 
mężczyzn (28%) i 166 kobiet (72%). Stwierdzono, że najliczniejszą grupą osób stanowili pacjenci ze współistniejącym 
rozpoznaniem chorób układu krążenia: nadciśnieniem tętniczym, po zawałach serca, z niewydolnością krążenia, 
z zaburzeniami rytmu (207 pacjentów - 90% chorych), oraz zaburzenia układu nerwowego: choroba Parkinsona, 
stany po niedokrwieniu ośrodkowego układu nerwowego, choroba Alzheimera (69 chorych – 30%). 

Zaburzenia funkcji poznawczych często współistnieją z chorobami somatycznymi. Pacjenci u schyłku 
życia wymagają leczenia i monitorowania zarówno problemów psychicznych, jak i fizycznych występujących
jednocześnie

Program Simontona
Malec A.

Program Simontona jest to poznawczo-behawioralny program psychoterapii przeznaczony dla osob dotknietych 
choroba nowotworowa,ich najblizszych oraz osob zawodowo zajmujacych sie pomaganiem powaznie chorym.Cel Pro-
gramu to poprawa jakosci zycia i funkcjonowania emocjonalnego oraz wzrost zaangazowania w proces leczenia.Jest 
to program o udokumentowanej skutecznosci z powodzeniem stosowany w liczacych sie osrodkach onkologicznych. 
Tworca  p rog ramu,onko log  d r  Ca r l  S imonton  od  ponad  30  l a t  z  m iedzynarodowym su -
k c e s e m  p o m a g a  p a c j e n t o m  z  r o z p o z n a n i e m  c h o r o b y  n o w o t w o r o w e j  i  i c h  b l i s k i m . 
Program Simontona uwazany jest za sprwwdzony model interwencji psychoterapeutycznej w pracy z osobami z 
choroba nowotworowa i ich bliskimi. 

Żałoba w ujęciu systemowym
Nowak S.

Czas żałoby jest jednym z najtrudniejszych okresów dla człowieka i rodziny. Często wymaga przewartościowania 
dotychczasowego życia, odpowiedzenia sobie na kluczowe pytania dotyczące dalszej egzystencji. Ważną rolę w 
tych chwilach odgrywa wsparcie bliskich, przyjaciół, a także odpowiednia pomoc ze strony personelu medycznego 
opiekującego się osobą doświadczającą żałoby. Podejście systemowe pozwala dostrzec dynamikę procesu żałoby 
oraz rolę otoczenia społecznego w powrocie do zdrowia. W ujęciu systemowym jednostka rozpatrywana jest jako 
część grupy, tworzącej coś więcej niż suma części na nią się składających. Aby zrozumieć zachowanie jednostki 
nie możemy rozpatrywać go w oderwaniu od kontekstu społecznego. Osoba udzielająca profesjonalnego wsparcia 
w żałobie powinna zdawać sobie sprawę z istniejących oddziaływań między członkami systemu, oraz z faktu, że 
wpływając na jedną osobę, pośrednio oddziałuje również na inne. Istotna jest również wiedza dotycząca procesu 
żałoby, możliwych niebezpieczeństw i zagrożeń, wreszcie sposobów udzielania pomocy. Bardzo ważne jest, aby 
pomagający posiadał odpowiednie umiejętności, niezbędne dla prawidłowej komunikacji z pacjentem czy jego 
rodziną. Kluczowe są tu umiejętność aktywnego słuchania, empatii, okazywania akceptacji, czy autentycznego 
okazywania własnych emocji. Istotne jest także, aby pomagający zdawał sobie sprawę z uczuć, emocji i własnych 
reakcji w obliczu śmierci i straty. Te kompetencje wymagają refleksji, czasu, okazji do ich rozwoju. W trakcie
warsztatów przekazane zostaną również podstawowe informacje dotyczące procesu żałoby. 
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Funkcjonowanie społeczne pacjentów i ich rodzin objętych opieką Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
wolontariuszy opieki paliatywnej „Hospicjum domowe” - studia indywidualnych przypadków
Remesz M., Jakrzewska-Sawińska A.

Choroba w okresie terminalnym niesie dla pacjenta i opiekujących się nim rodzin wiele problemów medycznych, 
psychologicznych, a także społecznych. W niniejszej pracy postanowiono przedstawić analizę społeczną dwóch 
wybranych rodzin objętych opieką naszego hospicjum z powodu nieuleczalnej choroby jednego z jej członków. 
Celem opisania problemu zastosowano metodę indywidualnego przypadku, która pozwala na jakościową analizę 
różnych aspektów funkcjonowania jednostek i grup.

Pierwsza, dotyczy małżeństwa, osób w wieku podeszłym. Pacjentem hospicjum jest 84 letni mężczyzna,  
z chorobą Alzheimera w bardzo zaawansowanym stadium choroby i z tego powodu wymagający stałej, całodobowej 
opieki. Jego żona, ze schorzeniami wieku podeszłego, pozostaje głównym opiekunem męża. Rodzina ta objęta 
jest kompleksową opieką hospicjum – lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, pracownika socjalnego, a także 
innych instytucji, w tym m. in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, co pozwala jej funkcjonować 
w środowisku w miarę samodzielnie i niezależnie. Przykład tych osób ukazuje, że oddanie, odpowiedzialność  
i miłość mogą pokonać przeciwności takie jak choroba, własne wyczerpanie fizyczne czy trud wieloletniej opieki
nad chorym w stanie wegetatywnym, a także wskazuje na potrzebę wspierania takich osób przez powołane do 
tego celu instytucje.

Drugi przypadek opisuje sytuację 80 letniej kobiety, od wielu lat zmagającej się z chorobą nowotworową. 
Jej trudną sytuację pogarsza fakt, że jest osobą samotną, bowiem jej dzieci wyemigrowały za granicę, i z przy-
czyn obiektywnych nie mogą opiekować się matką na co dzień. Głównym źródłem wsparcia dla pacjentki jest  
środowisko lokalne oraz opieka jaką roztacza nad nią hospicjum. Wizyty personelu medycznego, psychologa,  
a także wolontariusza, pozwalają zachować pacjentce niezależność i komfort życia. Dzięki temu, pomimo 
złego stanu zdrowia zachowuje ona pogodę ducha i dobry nastrój, a przede wszystkim nie musi już zmagać się 
z chorobą w  samotności.

 Zaprezentowane studia indywidualnych przypadków przedstawiają wpływ, jaki na funkcjonowanie społeczne 
rodziny wywiera choroba w okresie terminalnym. Ponadto, podkreślają znaczenie holistycznego podejścia do 
osoby i rodziny objętej opieką paliatywną, wskazując także na konieczność angażowania się formalnych jak  
i nieformalnych instytucji społecznych w ten rodzaj pomocy, a także na potrzebę jednoczenia ich poczynań dla 
podniesienia i utrzymania jakości życia podopiecznych hospicjum i ich rodzin.

Naznaczenie chorobą
Zapała J.

Materiały na płycie CD

OPIEKA PALIATYWNA Pyszkowska J., Kaczmarek Z.

Własne doświadczenia w leczeniu bólu nowotworowego metadonem
Leppert W.

Wstęp: W otwartym badaniu klinicznym dokonano oceny analgezji i objawów niepożądanych metadonu oraz 
zaproponowano sposób przeliczania dawek morfiny i metadonu, podawanych drogą doustną.

Badani chorzy i metoda: Metadon podawano 21 chorym z bólem nowotworowym neuropatycznym i kostnym o 
silnym natężeniu, leczonych uprzednio innymi opioidami. Wskazania: niedostateczna analgezja (VAS>5) podczas 
leczenia morfiną (10 chorych), przezskórnym fentanylem (4), morfiną, ketaminą i przezskórnym fentanylem (1),
tramadolem (1), petydyną (1), nasilone bóle i senność podczas terapii morfiną i ketaminą (3) oraz silne bóle i
nudności podczas leczenia morfiną (1). Przeliczanie dawek: dddm (dawka dobowa doustnej morfiny) do 100 mg, 
dawka dobowa doustnego metadonu (dddmet) wg 4 : 1, dddm od 100 do 300 mg wg 6 : 1, dddm 300 do 1000 mg 
wg 12 : 1, dddm powyżej 1000 mg wg 20 : 1. Początkowa dawka jednorazowa metadonu nie przekraczała 30 mg. 
U 19 chorych odstawiono uprzedni opioid, 2 otrzymywało metadon i inne opioidy. Średnia dddm przed zamianą 
na metadon 812 ± 486 mg. Metadon podawano 3 razy dziennie, u 20 chorych doustnie, u 1 doodbytniczo. Lec-
zenie metadonem rozpoczęto u 19 chorych na oddziale, u 2 w domu. W bólu przebijającym podawano metadon, 
morfinę, fentanyl, metamizol i ketaminę.

Wyniki: Czas leczenia 38,3 ± 27,1 (3 – 95) dni, średnie dawki dobowe: na początku 48,1 ± 19,7, maksymalnie 
148,5 ± 104,1, na końcu terapii 131,1 ± 104,3 mg. Dobra analgezja (VAS < 4) u 11, częściowa (VAS 4 – 5) u 8,  
u 2 chorych niedostateczna (VAS > 5). Objawy niepożądane: senność (6), zaparcie stolca (4), nudności i wymioty 
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(2), depresja oddechowa (1 chory), wywołana interakcją z alprazolamem, ustąpiła po naloksonie i odstawieniu 
metadonu.

Wnioski: Wyniki potwierdziły skuteczność analgetyczną metadonu, dobrą tolerancję leczenia i właściwe 
przeliczanie dawek. Zaleca się ścisłą obserwację, zwłaszcza na początku leczenia metadonem. Przy zamianie 
innych opioidów na metadon terapia powinna być prowadzona na oddziale. Stosowanie metadonu ogranicza brak 
refundacji, stąd wysoka cena (faktycznie metadon jest 15 razy tańszy od morfiny o kontrolowanym uwalnianiu
i 30 od plastrów fentanylu), mała objętość (5, 10 i 100 ml w opiece amb.), niskie stężenie syropu (1mg/1ml), 
brak ampułek do iniekcji i substancji do przygotowania roztworu i czopków

Uzależnienie od opioidów
Uziałło J.

W pracy przedstawiono neurobiologiczne podstawy działania opioidów oraz uzależnienia opiatowego. 
Zdefiniowano pojęcie uzależnienia, wskazano na koszty ponoszone w wyniku uzależnienia. Poruszono również
kwestię uzależnienia jatrogennego oraz nowoczesne metody leczenia osób pobierających narkotyki opiatowe. 
Przedstawiono metodę leczenia substytucyjnego  podawania metadonu – jej efekty.

Model opieki paliatywnej nad chorymi z przerzutami nowotworowymi do kości
Rolski W.
 

Przerzuty do kości stwierdza się u około 30% chorych na nowotwory złośliwe. W zaawansowanej fazie 
choroby odsetek ten jest znacząco wyższy. Najczęstszymi objawami są ból, złamania patologiczne, zaburzenia 
neurologiczne, hiperkalcemia. Dolegliwości te prowadzą do ograniczenia możliwości poruszania się, powikłań 
towarzyszących unieruchomieniu i pogorszenia jakości życia. Ze względu na dużą liczbę chorych z przerzutami 
do kości oraz częste problemy diagnostyczno-terapeutyczne opracowaliśmy jednolity schemat opieki nad tą 
grupą chorych w warunkach hospicjum domowego.

Przy podejmowaniu decyzji opieramy się na wcześniejszych badaniach obrazowych oraz aktualnym obra-
zie klinicznym. W przypadku wskazań wykonujemy dalsze badania dodatkowe. U chorych z dolegliwościami 
bólowymi prowadzone jest postępowanie farmakologiczne zgodne z zasadami drabiny analgetycznej WHO. Chorzy 
z bolesnymi przerzutami do kości, zagrożeniem złamaniem patologicznym lub powikłaniami neurologicznymi 
są konsultowani w celu kwalifikacji do radioterapii. U wszystkich pacjentów (o ile nie ma przeciwwskazań)
rozważamy kontynuację lub wdrożenie leczenia bisfosfonianami. Leczenie hiperkalcemii prowadzone jest zgod-
nie z powszechnie przyjętymi zasadami nawet w schyłkowej fazie choroby. W przypadku złamań patologicznych  
i zagrożenia złamaniami rozważa się odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne. U pacjentów unieruchomionych 
wdrażana jest m.in. profilaktyka przeciwodleżynowa. Postępowanie zgodne z tym schematem i optymalizację
leczenia ułatwia stopniowo wdrażany od maja br. specjalnie opracowany protokół, a ostateczny wybór metody 
zależy od nasilenia i rodzaju dolegliwości, lokalizacji ognisk przerzutowych, przebytego leczenia onkologicznego, 
stopnia sprawności chorego oraz fazy choroby nowotworowej.

Wpływ octanu megestrolu na wybrane parametry biochemiczne i kliniczne oraz ocena ich wartości 
prognostycznej w zespole wyniszczenia nowotworowego.
Gorzelińska L., Bączyk M., Łuczak J.

Wstęp   
Jak wynika z obserwacji klinicznych octan megestrolu (OM) działa skuteczniej na wcześniejszych etapach 
choroby, pojawiały się także doniesienia, że nie jest obojętny dla czynności  kory nadnerczy.  Badaliśmy efekty 
leczenia OM u pacjentów z bardzo zaawansowanym zespołem wyniszczenia  (średnia utrata masy ciała w ciągu 
6 m-cy  wynosiła 19% ). Staraliśmy się także wyodrębnić czynniki mogące mieć wpływ na niepowodzenie tego 
typu leczenia.                         

Materiał i metoda
Grupę badaną stanowiło 51 pacjentów z cechami zespołu wyniszczenia nowotworowego. Wszyscy chorzy byli 

pacjentami Hospicjum Domowego Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej w Poznaniu.
Grupa badana została podzielona 2 podgrupy:

I A (34 osoby) - pacjenci, którzy pobierali OM w dawce 800 mg przez miesiąc
I B (17 osób) - pacjenci, którzy pobierali OM przez okres krótszy niż miesiąc z powodu: 
 progresji choroby uniemożliwiającej przyjmowanie leków doustnie 
  zastosowania sterydów
 śmierci
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Grupę kontrolną stanowiło 14 pacjentów  bez cech wyniszczenia. 
Pacjenci z grupy badanej pobierali  OM w dawce 800 mg/d.
Oceniano następujące parametry (przed i po 30 dniach):
 masa ciała
 nasilenie bólu, braku apetytu i osłabienia wg 5-cio stopniowej skali słownej
 reakcję depresyjną w skali HADS
 aktywność  w skali ECOG i Karnofsky’ego 
 poziom białka całkowitego, albumin, glukozy oraz kortyzolu we krwi

Wyniki
Statystycznie istotnej zmianie uległy następujące parametry: brak apetytu z 2 przed badaniem do 0 po  

(p<0.001), poziom kortyzolu o godz. 8.00 z 625.5 pmol/l do 306.6 pmol/l (p<0.00001), poziom kortyzolu o 18.00 
z 417.6 pmol/l do 227.7 pmol/l (p<0.001), natężenie bólu z 1 do 0 (p<0.05) oraz poziom albumin z 3.6 mg% do 
3.24 mg% (p<0.01).

Wnioski
1. OM stosowany przez miesiąc powoduje statystycznie istotną poprawę apetytu, ale bez istotnej zmiany masy ciała.
2. OM  w dawce 800 mg/d przez 30 dni powoduje statystycznie istotne obniżenie poziomu kortyzolu 

w surowicy.
3. Niekorzystnie na wyniki leczenia wpływają: podwyższony poziom kortyzolu, obniżony poziom albumin 

i białka, oraz większe nasilenie osłabienia i  depresji.

Postępy w leczeniu odczynów skórnych po radioterapii
Wiśniewski M., Ostrowski A.K., Graczyk M. 

Radioterapia jest metodą leczenia u około 60% pacjentów z chorobą nowotworową. Promieniowanie jonizujące 
(promienie X, gamma i elektrony, neutrony i in.) stosowane w leczeniu ma na celu zniszczenie jak największej 
liczby komórek nowotworowych. Wywołując jonizację w żywych komórkach doprowadza do różnorodnych 
procesów fizykochemicznych, które w efekcie prowadzą do efektów biologicznych. U dużej grupy pacjentów
metoda ta włączana jest jako postępowanie paliatywne, mające na celu poprawę jakości życia i wydłużenie 
czasu przeżycia. Nawet w przypadku, kiedy leczenie prowadzone jest prawidłowo dochodzi do powikłań ze strony 
różnych narządów i struktur sąsiadujących z napromienianą okolicą. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia 
powikłań są starszy wiek pacjentów, otyłość, większy stopień zaawansowania choroby, współistniejące choroby 
metaboliczne, nadciśnienie. 

Jedną z dwóch odmian radioterapii jest teleradioterapia, gdzie źródło promieniowania znajduje się na 
zewnątrz, w pewnej okolicy od napromienianych tkanek. Ze względu na moc dawki dzielimy ją na ortowoltową 
(niskoenergetyczną) i megawoltową (wyskoenergetyczną). W terapii ortowoltowej używa się dawek w zakresie 
od 100 do 250 kV. Aktualnie korzysta się z niej tylko w leczeniu raków skóry i w terapii paliatywnej (przerzuty 
do kości). Zastosowana dawka promieniowania osiąga maximum działania na skórze, dlatego może doprowadzać 
do znacznych odczynów popromiennych. Radioterapia megawoltowa powoduje mniej powikłań skórnych ze 
względu na to, że zastosowana w terapii wysoka energia promieniowania osiąga swoje maximum pod skórą 
(w zaplanowanych do leczenia narządach wewnętrznych). Napromienianie okolic głowy i szyi może jednak 
powodować powstanie odczynów ze względu na stosunkowo niewielką grubość tych okolic. Przy planowaniu 
leczenia dawkę promieniowania określa się w zależności od typu histologicznego, wielkości i lokalizacji zmiany, 
stopnia zaawansowania. 

Objawy uboczne po napromienianiu można podzielić na ogólne i miejscowe. Do objawów ogólnych zaliczamy 
mielosupresję złe samopoczucie, osłabienie, senność, brak łaknienia, nudności, wymioty. Objawy miejscowe 
związane z obszarem napromienianym to odczyny skórne, które można podzielić na: wczesne, które występują 
już w trakcie napromieniania lub bezpośrednio po jego zakończeniu, oraz późne pojawiające się około 6 miesięcy 
po leczeniu promieniami.

Wczesne odczyny można podzielić na cztery stopnie: I0 – rumień, II0 – złuszczanie na sucho, III0 – złuszczanie 
na wilgotno, IV0 – martwica skóry. Późne odczyny popromienne dzieli się podobnie na cztery stopnie, z czego 
stopniowane w zakresie od I do III0 jest uzależnione od ilości teleangiektazji na cm2 i zwłóknienia tkanki pod-
skórnej, z kolei IV0 to martwica skóry. Do innych powikłań po napromienianiu zaliczamy martwicę kości, krwaw-
ienia z przewodu pokarmowego i układu moczowego, porażenia nerwów, zwężenie narządów przewodzących. W 
zakresie profilaktyki i ochrony miejsc napromienianych do niedawna zalecano wietrzyć i pudrować napromieni-
ane okolice, a także unikać ich mycia wodą. Poglądy te uległy modyfikacji i aktualnie zaleca się mycie skóry
łagodnym strumieniem wody z zastosowaniem delikatnego mydła, osuszanie skóry przez dotykanie ręcznikiem, 
nie stosowanie pudrów i zasypek, stosowanie obojętnych maści i kremów, a także ochronę skóry przed wpływem 
czynników zewnętrznych (np. nasłonecznienie, nadmierne ogrzewanie bądź ochładzanie itp.).

Leczenie odczynów po napromienianiu jest uzależnione od stopnia uszkodzenia skóry. W przypadku odczynu 
I stopnia zaleca się ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, stosowanie kremów obojętnych lub zawierających 
dodatek d-pantenolu, ozonowaną oliwkę, ewentualnie „drugą skórę”. 



44

W stopniu II zaleca się kremy na bazie d-pantenolu. Leczenie odczynu III stopnia polega na miejscowym 
stosowaniu maści sterydowych (np. Hydrocortisone acetate 1%) oraz ogólnym podaniu antybiotyku po wykonaniu 
posiewu i antybiogramu. Leczenie zachowawcze odczynu IV stopienia polega na ogólnym i miejscowym podawaniu 
antybiotyków, przy braku efektu po 2–3 tygodniach chirurgiczne opracowanie zmiany.

Zakażenia szpitalne – rzeczywistość hospicyjnej opieki stacjonarnej
Burczyk-Fitowska B.

W Hospicjum św. Łazarza monitorujemy zakażenia w Oddziale Stacjonarnym od stycznia 2006 roku.
Celem było określenie liczby i etiologii zakażeń szpitalnych oraz ustalenie profilu „przychodzących” zakażeń

z innych szpitali.
Od dnia 1 stycznia do 28 czerwca objęto obserwacją 178 chorych w wieku od 49 do 88 lat, 92 % z nowot-

worami. Jako czynniki ryzyka przyjęto: uprzednie leczenie radio i chemioterapią, antybiotykami, długotrwałą 
sterydoterapię, wielokrotne pobyty szpitalne, wyniszczenie, leżenie, cukrzycę, niewydolność krążenia, POCHP, 
obecność cewników moczowych, żylnych obwodowych i centralnych, rurek tracheotomijnych, wkłuć podskórnych, 
zakażonych odleżyn i owrzodzeń. Przy przyjęciu choremu zakładano kartę czynników ryzyka, na podstawie której 
prowadzono obserwację wystąpienia zakażenia. Co miesiąc określano liczbę zakażeń szpitalnych w stosunku do 
wszystkich analizowanych chorych w tym okresie. Rozpoznanie ustalano według rekomendacji Polskiego Towarz-
ystwa Zakażeń Szpitalnych. Najczęściej rozpoznawano zapalenia płuc, dróg moczowych i spojówek: w styczniu 
rozpoznano 4 przypadki zakażeń na 26 chorych (15%), w lutym 9/32 (27%), w marcu 4/23 (18%), w kwietniu 
3/28 (12%), w maju 6/31 (19%), w czerwcu 12/38 (31%). Łącznie w badanym okresie stwierdzono 38 przypadków 
zakażeń na 178 chorych (21%). Wykonano 10 badań mikrobiologicznych uzyskując 9 wyników dodatnich. Głównymi 
patogenami były szczepy Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa. 

U przyjętych ze szpitali z ryzykiem kolonizacji wykonywano badania mikrobiologiczne do określenia profilu
„przyjmowanych” patogenów. Na 17 chorych uzyskano 100 % dodatnich wyników (szczepy ESBL E. coli i Klebsiella 
pneumoniae, Pseudominas aeruginosa, Proteus mirabilis).

Koszt wykonanych badań mikrobiologicznych wyniósł 860 zł.
Częstość oraz profil zakażeń szpitalnych w oddziale hospicjum była zbliżona do spotykanych w oddziałach

intensywnej terapii. W odróżnieniu od szpitalnych oddziałów najczęstszym obrazem klinicznym były zapalenia 
płuc a nie zakażenia dróg moczowych. Duża częstość występowania patogenów alertowych wskazuje na możliwość 
zakażeń wywołanych wieloopornymi szczepami bakteryjnymi 

Niewielki koszt i spodziewane korzyści wykonanych badań uzasadniają potrzebę ich kontynuacji.

Rola żywienia w leczeniu odleżyn
Dzięgielewska S, Kliwicki S.

Odleżyny występują zazwyczaj u pacjentów unieruchomionych, kiedy podczas leżenia lub siedzenia bez ruchu 
następuje bezpośredni nacisk kości na tkankę miękką. Nadmierne siły tarcia powodują zmniejszenie dopływu krwi 
do tkanek miękkich, niedotlenienie, a w efekcie powstawanie odleżyny. Zwiększone ryzyko powstawania odleżyn 
związane jest z wiekiem, stanem zdrowia, stanem odżywienia, stosowanymi lekami Wiek podeszły wiąże się ze 
zmianami procesów fizycznych, biochemicznych, komórkowych. Wraz z wiekiem zmniejsza się ilość kolagenu i
lipidów, dochodzi do utraty mięśni, przez co skóra i tkanka podskórna stają się bardziej wiotkie, a tym samym 
bardziej narażone na powstawanie ran odleżynowych. 

Nowoczesna opieka nad pacjentem z odleżynami opiera się nie tylko na leczeniu miejscowym (opatrunki), 
ale również systemowym (antybiotykoterapia, żywienie). W leczeniu żywieniowym ważne jest dostarczanie 
odpowiedniej ilości białka, lipidów i węglowodanów, celem zabezpieczenia zapotrzebowania energetycznego. W 
leczeniu ran odleżynowych ważne jest nie tylko zabezpieczenie zapotrzebowania energetycznego, ale również 
wyrównanie niedoborów witamin i mikroelementów.

Autorzy pracy zastosowali w leczeniu odleżyn, poza metodami konwencjonalnymi (opatrunki, antybiotykot-
erapia) intensywne leczenie żywieniowe (po uprzedniej ocenie stanu odżywienia). Praca przedstawia wybrane 
przypadki pacjentów z odleżynami III, IV i V stopnia. Stosowano od 250 do 500 ml odżywki wysokobiałkowej na 
dobę u danego pacjenta. Odżywki stosowane w żywieniu pacjentów zawierały w 100 ml produktu: białka 3,8g, 
węglowodany 13,8g, w tym glukoza 1,0g, laktoza <0,02g, tłuszcze 3,4g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0,9g, 
jednonienasycone kwasy tłuszczowe 1,6g, wielonienasycone kw. tłuszczowe 0,9g, błonnik 2,0g oraz witaminy: A, 
D3, E, K, C, B1, B2, B6, B12, kw. foliowy i składniki mineralne: Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu, Mn, I, Cr, Mo, F, 
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Se. Kryterium doboru dawki stanowił stan kliniczny pacjenta oraz możliwości ekonomiczne. Przy zastosowaniu 
tej metody obserwowano polepszenie stanu odżywienia, przyspieszenie procesu gojenia ran oraz polepszenie 
jakości życia u badanych pacjentów.

 Leczenie ran odleżynowych jest procesem długotrwałym. Pierwszym krokiem w leczeniu odleżyn jest 
uwolnienie się od błędnego przekonania, że odleżyny nie są wyłącznie problemem pielęgniarek. Leczenie odleżyn 
wymaga kompleksowej opieki zarówno pielęgniarskiej, lekarskiej i rehabilitacyjnej. Powinno się uczynić wszystko 
by chory nie odczuwał cierpienia związanego z odleżynami, a pokarmy i płyny powinny zawierać potrzebne 
składniki odżywcze w tym wysokowartościowe i dobrze przyswajalne białka oraz witaminy i mikroelementy.

Ocena realizacji opieki paliatywnej u pacjentów nieonkologicznych
Jakrzewska-Sawinska A., Wieczorowska-Tobis K., Drabik M.

Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych jest specjalistyczną jednostką opieki hospicyjnej nad osobami z 
chorobami nie nowotworowymi w jej terminalnej fazie. Opiekę sprawuje w domach pacjentów, zgodnie z 
przyjętymi standardami opieki paliatywnej. Nasi pacjenci to mieszkańcy miasta Poznania i okolic - do 30 km, 
u których stwierdzono: postępujące choroby degeneracyjne, zapalne z szybką progresją i zniedołężnieniem, 
stany po udarze mózgu,  przebiegające zazwyczaj ze znacznym nasileniem niełatwych do zwalczenia objawów, 
zwłaszcza bólu, chorobę Alzheimera, stwardnienie rozsiane, postępujące choroby niedokrwienne kończyn, nie 
poddające się leczeniu niewydolności układu krążenia, oddechowego, nerek, przewlekłe zapalenie trzustki, 
postępujące choroby mięśniowo-nerwowe, gościec zwyradniający, trudne do wyleczenia odleżyny. Ze względu 
na rodzaj choroby opieka nad naszymi pacjentami trwa dłużej niż u osób z chorobami nowotworowymi  - od 
kilku dni do kilkunastu miesięcy. Na przestrzeni roku  2005 objęliśmy opieką ponad 500 osób w wieku od 0– 104 
lat. W tej liczbie, prawie 90% stanowiły osoby z chorobą nienowotworową. Głównym powodem przyjęć były 
silne bóle oraz rozległe odleżyny. Z ogólnej liczby  naszych pacjentów zmarło 135 osób. Bezpośrednią opiekę 
nad chorymi realizuje zespół wyjazdowy, profesjonalnie przygotowany do sprawowania opieki paliatywno – hos-
picyjnej, złożony z lekarzy różnych specjalności – internisty, geriatry, reumatologa, neurologa, diabetologa, 
hematologa, chirurga naczyniowego i psychiatry, dermatologa, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów oraz 
pracownika socjalnego wspieranych przez grupę wolontariuszy przygotowanych do pracy przy chorym. W czasie 
naszej opieki chory korzysta nieodpłatnie z dostarczanego przez Hospicjum sprzętu.  Nasze obserwacje wskazują 
na stale wzrastającą liczba pacjentów z chorobą nienowotworową wymagających kompleksowej opieki wielu 
specjalistów. Występowanie różnych przykrych objawów wynikających ze współistnienia wielu chorób, bio-
logiczna odmienność ich przebiegu u osób w wieku podeszłym, wymaga ścisłej współpracy lekarza rodzinnego 
i wielospecjalistycznego zespołu hospicyjnego. Dotychczasowe spostrzeżenia wskazują na potrzebę rozwoju 
domowej opieki hospicyjnej u pacjentów z chorobą nienowotworową, który umożliwi znacznie większej liczbie 
osób godne życie do końca, bez bólu i cierpień 

Podobieństwa i różnice w opiece paliatywnej u pacjentów z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi
Jakrzewska-Sawinska  A., Wieczorowska-Tobis K. 

Opieka paliatywno - hospicyjnea, zdefiniowana  przed rokiem 2000 dedykowana była pacjentom z chorobą
nowotworową. Obecnie, zgodnie z definicją WHO – jest ona skierowana do wszystkich pacjentów wymagających
tej opieki niezależnie od rodzaju choroby. W ślad za tą zmianą nie dokonano jednak zmian w przepisach 
szczegółowych. Powoduje to, iż nadal w wytycznych NFZ pacjentami hospicjum dla dorosłych mają być w 90% 
osoby z chorobą nowotworową, a tylko w 10% ze schorzeniami nienowotworowymi.  W hospicjum dla dzieci pro-
porcje wynoszą odpowiednio 60% i 40%. Z naszych doświadczeń wynika, iż  liczba  osób z chorobą nienowotworową 
wymagających opieki paliatywno-hospicyjnej stale wzrasta. Osoby te to pacjenci przede wszystkim w wieku 
podeszłym, często niesamodzielni, wymagający holistycznego wsparcia. Dlatego zapis określający strukturę 
pacjentów hospicjum jest dla tej grupy osób niezwykle krzywdzący.  Istotnym problemem opieki paliatywno-
hospicyjnej jest leczenie bólu. W odniesieniu do pacjentów z chorobą nienowotworową ból ten ma charakter 
przewlekły i wymaga stosowania tych samych leków przeciwbólowych, jednakże w nieco innych dawkach niż 
u pacjentów onkologicznych. Przejawem dyskryminacji  jest  fakt, że leki przeciwbólowe oraz leki przeciw-
bólowe narkotyczne dla pacjentów onkologicznych są bezpłatne, natomiast pacjent nieonkologiczny musi za nie 
zapłacić. Ceny tych leków są relatywnie drogie i przy przewlekłej terapii stanowią znaczne obciążenie budżetu 
tych osób.  Uważamy, iż  powinien zostać zrównany status pacjenta z chorobą nowotworową i nienowotworową 
znajdującego się pod opieką hospicjum,  bowiem każdy z nich ma takie samo prawo do tych samych świadczeń 
medycznych.
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OPIEKA PALIATYWNA W PEDIATRII Dangel T., Czapczyk M.

Rozwój świadomości zbliżania się do śmierci w systemie rodzinnym nieuleczalnie chorego dziecka
Kostek M., Pukar M. 

Określenie poziomu świadomości pacjenta w jego zbliżaniu się do śmierci ma istotne znaczenie dla podniesienia 
efektywności pracy zespołu opieki paliatywnej. Wiedza na ten temat wyznacza obszary i granice podejmowan-
ych rozmów oraz interwencji psychologicznych zarówno z chorym jak i jego najbliższą rodziną. Za Glaserem i 
Strausem zostaną omówione fazy uświadamiania sobie przez pacjenta faktu zbliżania się do śmierci. Są to:

- faza świadomości zamkniętej
- faza świadomości przypuszczalnej
- faza wzajemnego udawania
- faza pełnej świadomości

Każda z faz wyznacza momenty zwrotne, które pozwalają pacjentowi kierować się ku pełniejszej swiadomości 
bądź cofać do wcześniejszych stadiów. Najwięcej uwagi poświęcono fazie wspólnego udawania, gdyż to właśnie 
jej, nierzadko długi, przebieg przysparza pacjentowi wiele bólu przeżywanego w zupełnym osamotnieniu, przy 
nieustajacej grze pozorów. Dowodem na wzrastającą świadomość zbliżania się do śmierci nieuleczalnie chorego 
pacjenta jest zjawisko antycypowanej żałoby. Pojawia się ono w wyniku przewidywania nadchodzącej śmierci. 
Antycypowaną żałobe przeżywa zarówno pacjent jak i jego najbliżsi.

Występowanie antycypowanje żałoby świadczy o świadomym mierzeniu się z nadchodzącym, bolesnym ro-
zstaniem. To, co dzieje się w trakcie jej trwania ma wpływ na przebieg następującej po niej żałoby faktycznej. 
Poszczególne zagadnienia zostaną poparte konktretnymi przykładami z gasnącego życia pacjentów Lubelskiego 
Hospicjum dla Dzieci i ich rodzin.      

WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI – 7 LETNIE DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Król I., Jakrzewska-Sawinska A., Wajda-Kasprowicz M., Bortkiewicz E.

Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci rozpoczęło swoją działalność z dniem 31 sierpnia 1999 roku jako Niepub-
liczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Opiekę sprawuje w promieniu ok. 100 km od miasta Poznania. 

W latach 1996-2005  do opieki zgłoszono 153 dzieci w wieku od 15 miesięcy do 25 lat.  Z tej liczby ok. 11% 
stanowiły dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej, w  pozostałej grupie dzieci były choroby to choroby 
nienowotworowe, głównie zaniki mięśni, porażenie mózgowe, wodogłowie, stany po utonięciu, choroby o 
podłożu genetycznym.  Czas trwania opieki wnosił od 5 dni do 7 lat.  Spośród pacjentów znajdujących się pod 
opieką Hospicjum zmarło 40 dzieci.  Wśród ogólnej liczby pacjentów odnotowano ponad 30% rezygnacji z opieki, 
wynikającej z przejęcia dzieci przez hospicja znajdujące się w pobliżu zamieszkania pacjentów, domy opieki, a 
także lekarza rodzinnego.  Aktualnie pod opieką Hospicjum przebywa 36 dzieci, z tej liczby 16 wymaga oddechu 
wspomaganego za pomocą respiratora, a 4 wentylacji domowej za pomocą koncentratora. 

 
Modele hipoterapii w Polsce i ich zastosowanie w leczeniu pacjentów przewlekle chorych
Lessing J.

Hipoterapia jest coraz częściej stosowaną i coraz lepiej dostępną formą pomocy terapeutycznej w leczeniu 
chorób przewlekłych. 

Ze względu na szeroki zakres oddziaływania hipoterapii można ją stosować w leczeniu wielu różnych 
zaburzeń, zarówno fizycznych jak i psychicznych i wykorzystywać różne jej elementy (terapeutyczną jazdę
konną, rehabilitację konną, terapię kontaktem z koniem, woltyżerkę pedagogiczno – terapeutyczną). 

Wskazaniami do hipoterapii wykorzystującymi neurofizjologiczną gimnastykę leczniczą na koniu są zaburzenia
ruchu mające swe podłoże w nieprawidłowościach w zakresie regulacji nerwowej (wczesnodziecięce uszkodzenie 
mózgu, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo-mózgowe, schorzenia układu nerwowego uwarunkowane: roz-
wojowo, pourazowo, pozapalnie i zwyrodnieniowo). Jednak poza tymi ścisłymi wskazaniami natury fizycznej,
postulowałabym wykorzystanie terapeutycznego kontaktu z koniem w pracy z dziećmi przewlekle chorymi, ze 
względu na doskonałe rezultaty psychologiczne i psychoterapeutyczne.
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Przeprowadzone przeze mnie badania miały na celu uzyskanie informacji jak w praktyce terapeutycznej 
realizowane są ogólne założenia teoretyczne dyscypliny a także, w jaki sposób i według jakich zasad odbywa 
się terapia w Polsce.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone we wszystkich ośrodkach hipoterapeutycznych posiadających licencję Pol-

skiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, w których odbywają się praktyki zawodowe dla osób ubiegających 
się o uprawnienia do prowadzenia hipoterapii.

Główną metodą była ankieta konstrukcji własnej uzupełniona wywiadem, adresowana do hipoterapeutów 
zatrudnionych w tych ośrodkach.

Wyniki
Badania dają szeroki obraz sposobu uprawiania hipoterapii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem as-

pektów psychologicznych. Zawierają informacje na temat hipoterapeutów (podstawowych danych demografic-
znych, wykształcenia, sposobu zdobywania uprawnień, stażu pracy, kwalifikacji oraz motywacji), ośrodków
hipoterapeutycznych (ich organizacji, wyposażenia, standardu i reguł pracy) a także pacjentów i ich opiekunów 
(ankieta obejmowała wskazania do terapii, trudności, na jakie trafiają i sposoby ich przezwyciężania a także
relacje, jakie łączą ich z terapeutami. 

W wyniku analizy jakościowej psychologicznych aspektów praktyki hipoterapeutycznej w Polsce wyodrębniono 
trzy podstawowe modele jej uprawiania: model hipoterapii neurofizjologicznej, model hipoterapii rekreacyjnej
oraz model hipoterapii psychoterapeutycznej. 

Wnioski
 Różnorodność podejść teoretycznych wykorzystywanych w praktyce hipoterapeutycznej jest zjawisk-

iem pozytywnym, jednak niepokojący wydaje się być fakt zbyt niskich kwalifikacji zawodowych oczekiwanych
od hipoterapeutów (wystarczy wykształcenie średnie ogólne), a także braku specjalizacji zawodowej (wszyscy 
uprawnieni mogą podjąć się terapii osób ze wszystkimi rodzajami chorób, wskazanymi do hipoterapii). Brak 
stosownego wykształcenia wiąże się w praktyce terapeutycznej z niepełnym wykorzystaniem potencjału hipot-
erapii a także może być przyczyną nieumyślnych i nieświadomych błędów, stanowiących zagrożenia dla zdrowia 
pacjentów.

Problemy żywieniowe wśród dzieci upośledzonych umysłowo z ciężkimi uszkodzeniami OUN.
Rożnowski J.
 

Wstęp: Wśród dzieci ze schorzeniami neurologicznymi z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym bardzo 
często mamy do czynienia z różnymi problemami żywieniowymi. Szczególnie nasilone są one w grupie dzieci 
najciężej dotkniętych wadami OUN z towarzyszącą padaczką (oporną na leczenie), oraz towarzyszącymi innymi 
ciężkimi wadami wrodzonymi. Zgromadzenie ponad 200 dzieci i młodzieży tak ciężko dotkniętej przez los w 
jednym miejscu, w jednym zakładzie musi rodzić różnego rodzaju problemy. Niniejsza praca jest próbą podzie-
lenia się 14 letnim doświadczeniem i obserwacjami w tym zakresie.

Cel: Celem pracy była próba określenia, z jakimi najczęściej problemami żywieniowymi mamy do czynienia, 
oraz na ile zalecenia żywieniowe przyjęte dla zdrowej populacji są możliwe do realizacji w badanej grupie.

Materiał: Badaniami objęto grupę 96 leżących lub siedzących dzieci, w wieku od 1 do 12 lat, z ciężkimi 
schorzeniami neurologicznymi oraz towarzyszącym temu upośledzeniem umysłowym różnego stopnia, pensjon-
ariuszy DPS w Chełmnie.

Metody: Na podstawie 24 godzinnych obserwacji żywieniowych dzieci, uwzględniających wszelkie straty w 
postaci wymiotów, ulewania itp., dokonano analizy poszczególnych składników pokarmowych używając programu 
komputerowego FOOD 31.

Wyniki:  Stosując porównanie z normami żywieniowymi dla zdrowych rówieśników zanotowano nieprawidłowości 
praktycznie w każdym aspekcie diety: niewystarczająca kaloryczność, niewystarczające spożycie ważnych pierwi-
astków ( Ca, Mg, Fe, Zn, Cu), przy zbyt dużym spożyciu sodu. Jedynie wzajemne proporcje % energii uzyskanej 
z białka, tłuszczów i węglowodanów można przyjąć za prawidłowe. Prawidłowe też było spożycie błonnika. 

Wnioski: Ponieważ opisywana grupa dzieci jest grupą bardzo specyficzną, na podstawie kilkuletniej ich ob-
serwacji wydaje się być uzasadnione postawienie tezy, że opracowując jadłospisy należy zapewnić im nie taką 
ilość energii, która wynika ze stosowanych dla danego wieku dziecka norm, lecz taką, której wyznacznikiem 
jest usytuowanie danego dziecka na siatce centylowej (masa/ wiek).

Ponieważ nie jest możliwy taki rozwój biologiczny, jaki prezentują zdrowe dzieci to wyznacznikami 
prawidłowego postępowania dietetycznego będzie brak gwałtownych odchyleń indywidualnej krzywej rozwoju 
od dotychczasowego trendu. 
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PSYCHONEUROLOGIA WIEKU PODESZŁEGO Łachut K., Kucharski R., Gorzelańczyk E.J.

Ból w chorobie Parkinsona
Binek M.

Częstość występowania bólu w chorobie Parkinsona określana jest na 50%. Występowanie bólu często ogran-
icza aktywność ruchową chorych, co w konsekwencji doprowadza do pogorszenia się sprawności. Wynika z tego, 
że opanowanie bólu może okazać się warunkiem prowadzenia właściwego leczenia usprawniającego. Sposób 
leczenia bóluuzależniony jest od jego podłoża. Bóle u osób chorych mogą mieć charakter pierwotny (wynikający 
z choroby Parkinsona) oraz wtórny (wynikający z różnych schorzeń współistniejących z chorobą Parkinsona). 

W wystąpieniu omówione zostaną kolejno różne odmiany bólu występującego w chorobie Parkinsona oraz 
sposoby radzenia sobie z nim.

Zaburzenia psychiczne i zachowania w otępieniu (ZPZO). 
Gabryelewicz T.

      Opisując otępienie koncentrujemy się głównie na zaburzeniach pamięci i innych objawach zaburzeń 
procesów poznawczych, mniejszą uwagę zwracając na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które 
są integralną częścią otępiennego procesu chorobowego. Otępienie jest zespołem objawów poznawczych i nie-
poznawczych. Objawy poznawcze to: zaburzenia procesów pamięciowych, afazja, agnozja i apraksja. Objawy 
niepoznawcze to zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Są to objawy zaburzeń postrzegania, treści 
myślenia, nastroju lub zachowania i występują u 64-90% pacjentów. Mają one istotny wpływ na zdolność codzien-
nego funkcjonowania pacjenta i w konsekwencji na jakość jego życia. Mogą być mocno uciążliwe dla opiekunów i 
przyspieszać instytucjonalizację chorych, mogą również być niebezpieczne dla samego chorego lub osoby z jego 
otoczenia. Powodują one “nadmierne inwalidztwo”, co oznacza, że pacjenci z otępieniem, u których występują 
ZPZO funkcjonują gorzej od pacjentów, którzy ich nie mają. Kiedy objawy te ulegają złagodzeniu lub ustępują, 
poziom funkcjonowania pacjenta poprawia się (zmniejsza się obciążenie i wyczerpanie opiekuna i poprawia się 
jakość życia pacjenta).

Różne objawy mogą pojawiać się i ustępować w poszczególnych etapach rozwoju procesu chorobowego. 
Występują pojedynczo albo mnogo. Pacjenci z zaburzeniami 

psychicznymi zwykle są mocno zaawansowani w latach, choroba rozpoczęła się u nich późno. Niektóre badania 
wskazują na częstsze występowania tych zaburzeń u mężczyzn.

ZPZO można łagodzić lub eliminować.  Lecząc objawy zaburzeń psychicznych i modyfikując zaburzone za-
chowania możemy istotnie poprawić kontakt z pacjentem i zdolność jego codziennego funkcjonowania. Służy 
temu postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne (uczenie i wzmacnianie korzystnych zachowań, or-
ganizowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla pacjenta).

Rehabilitacja neuropsychologiczna w chorobach otępiennych
Jochim K.

Wśród niefarmakologicznych metod leczenia chorób otępiennych bardzo ważne miejsce zajmuje rehabilitacja 
neuropsychologiczna. Stanowi ona usystematyzowane treningi funkcji poznawczych takich, jak: uwaga, pamięć, 
orientacja, myślenie, rozwiązywanie problemów, funkcje werbalne, przestrzenne, motoryczne. Celem rehabili-
tacji neuropsychologicznej jest poprawa funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego pacjenta. 
Korzyści wynikające z udziału pacjenta w rehabilitacji neuropsychologicznej to poprawa jego samodzielności, 
poczucia własnej wartości i jakości życia.

Treningi funkcji poznawczych opierają się na założeniu plastyczności mózgu i możliwości kompensacji czyli 
ponownego, celowego zorganizowania funkcji poznawczych w wyniku treningu kognitywnego.

Najbardziej efektywna jest rehabilitacja neuropsychologiczna u pacjentów we wczesnym stadium otępienia. 
Podstawę właściwej rehabilitacji stanowi badanie neuropsychologiczne oceniające zachowane i zaburzone 
funkcje poznawcze pacjenta.

Pozytywne efekty treningu funkcji poznawczych są wtedy, gdy: opiera się on na zachowanych umiejętnościach 
pacjenta, jest dostosowany do jego poziomu wykształcenia i zainteresowań.
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Rehabilitacja neuropsychologiczna powinna być prowadzona systematycznie, kompleksowo, w oparciu o 
przygotowany plan.

Wskazany jest aktywny udział opiekunów w rehabilitacji neuropsychologicznej co sprzyja zrozumieniu choroby 
i poprawie kontaktu między chorym a opiekunem.

Stosowane  formy rehabilitacji neuropsychologicznej to : indywidualnie opracowywane plany ćwiczeń i 
dostępne w Polsce papierowe i komputerowe programy rehabilitacji neuropsychologicznej.

Ocena jakości życia u osób z chorobą Parkinsona
Laskowska I., Michalak M., Gozdek L., Stachowiak A., Gorzelańczyk E.J.

Wstęp
Jakość życia rozpatruje się zazwyczaj w kontekście choroby, niepełnosprawności oraz ograniczeń utrudniających 

normalne funkcjonowanie. Celem niniejszej pracy jest ocena związku wybranych czynników: depresji, pozi-
omu funkcjonowania poznawczego, wieku, płci, czasu trwania choroby, wykształcenia z jakością życia u osób  
z chorobą Parkinsona oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które z obszarów jakości życia ulegają zaburzeniom. 

Materiał i metody 
Badaniami objęto grupę 40 osób z idiopatyczną postacią choroby Parkinsona. Do oceny jakości życia zastosow-

ano następujące narzędzia badawcze: Krótką Skalę Oceny Stanu Psychicznego (Mini Mental State Examination 
- MMSE), Skalę Depresji Becka (Becks Depression Inventory – BDI) oraz Kwestionariusz Jakości Życia w Chorobie 
Parkinsona (Parkinson’s Disease Questionnaire - PDQ-39). Wyniki: Analiza danych wskazuje, że do najbardziej 
zaburzonych obszarów jakości życia w badanej grupie należą dyskomfort somatyczny, sprawność ruchowa, 
aktywność życia codziennego, funkcjonowanie poznawcze oraz stan emocjonalny. Najlepiej oceniano poziom 
wsparcia społecznego i komunikację z najbliższym otoczeniem. Wykazano istotną statycznie, wysoką korelację 
pomiędzy depresją a jakością życia. 

Wnioski
Stwierdzono, że jakość życia jest tym wyższa im wcześniejsze jest rozpoznanie i efektywniejsze leczenie 

depresji i co się z tym wiąże mniejsze nasilenie objawów somatycznych. 

Wpływ zabiegu ablacyjnego gałki bladej na fluencję słowną i kategorialną
Laskowska I., Andryszak P., Rolińska P., Stachowiak A.,  Gorzelańczyk E.J.

Wstęp: Choroba Parkinsona jest postępującym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego będącym 
następstwem zaniku komórek istoty czarnej śródmózgowia. Do objawów choroby należy drżenie mięśni, 
sztywność i spowolnienie ruchowe Z powodu nieznanej etiologii choroby Parkinsona, jej leczenia sprowadza się 
do postępowania objawowego: farmakologicznego, a w wybranych przypadkach neurochirurgicznego (ibid.). 
Jedną ze stosowanych metod jest palidotomia, czyli uszkodzenie brzuszno-tylnej części wewnętrznego segmentu 
gałki bladej. Do niedawna ogniskowano uwagę jedynie na podstawowym celu zabiegów ablacyjnych - poprawie 
funkcjonowania motorycznego pacjentów. Pytaniem otwartym pozostawała natomiast kwestia nasilenia i char-
akteru tego wpływu na funkcje poznawcze. Podejrzewa się, że u pacjentów po zabiegu palidotomii występuje 
pogorszenie funkcjonowania poznawczego. Wielu autorów wskazuje na deficyty w zakresie fluencji werbalnej
pojawiające się u pacjentów po palidotomi lewostronnej (Trepanier i wsp., 2000; Riordan i wsp., 1997; Scott i 
wsp., 1998; Uitti i wsp, 2000)

Cel: 
Celem niniejszej pracy była ocena fluencji słownej i kategorialnej u pacjentów po przebytym zabiegu pali-

otomii. 
Materiał i metody: 
Badaniem objęto 37 pacjentów z chorobą Parkinsona, którzy zostali poddani zabiegowi palidotomii (16 

pacjentów prawostronną i 21 lewostronną) Uzyskane wyniki porównano z dwiema grupami kontrolnymi – osobami 
z chorobą Parkinsona leczonymi farmakologicznie i osobami zdrowymi. Badanie zostało przeprowadzone trzykrot-
nie: przed, po i w okresie średnio 2 lat po zabiegu. 

Zastosowano eksperymentalną metodę badania fluencji słownej (literową i kategorialną).
Wyniki:
W badaniu stwierdzono różnice w liczbie wypowiadanch słów zgodnie z kryterium formalnym, w słowach 

rozpoczynających się na literę Ł i Z pomiędzy grupą osób chorych leczonych operacyjnie (gr. eksperymentalna) 
i farmakologicznie (gr. kontrolna 1) a osobami zdrowymi. Chorzy leczeni farmakologicznie uzyskali wyniki 
nieznacznie wyższe niż chorzy leczeni neurochirurgicznie. Zauważono, że wiek osób chorych wpływa na jakość 
wykonania zadań testowych w zakresie fluencji słownej i werbalnej, zarówno w grupie osób chorych leczonych
operacyjnie jak i farmakologicznie, natomiast nie stwierdzono tej zależnośći w przypadku osób zdrowych. Ponadto 
stwierdzono występowanie różnicy w ilości wypowiadanych słów w przypadku kategorii pojazdy w zależności od 
płci. Nie wykryto związku pomiędzy stroną zabiegu palidotomii a wynikami uzyskanymi w teście. 
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Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można wysunąć wniosek, że fluencja słowna i kategorialna ul-
ega pogorszeniu w przypadku wystąpienia choroby Parkinsona. Jednak nie obserwuje się znaczącego obniżenia 
zdolności w zakresie tych funkcji u osób leczonych neurochirurgicznie. 

Propozycja organizacji opieki psychogeriatrycznej
Łachut K., Kucharski R.

Liczba osób w Polsce, która przekroczyła 65 rok życia systematycznie rośnie w ostatnich latach. Zjawisko to 
dotyczy także naszego regionu. Przedstawiono ogólne prognozy demograficzne dla osób w wieku podeszłym.

Psychogeriatria jest dziedziną psychiatrii zajmującą się chorobami i zaburzeniami psychicznymi występującymi 
w wieku podeszłym. Z własnych doświadczeń wynika znaczące niedocenienie i niedowartościowanie tego działu 
opieki medycznej.

Określono brak wystarczających danych epidemiologicznych dla zaburzeń psychicznych w wieku 
podeszłym. 

Omówiono założenia polityki zdrowotnej w zaburzeniach psychicznych wieku podeszłego, które umożliwiłyby 
funkcjonowanie racjonalnej opieki psychogeriatrycznej.

Na podstawie danych demograficznych  i ogólnych danych epidemiologicznych dokonano analizy na ile opieka
psychogeriatryczna w naszym regionie odpowiada potrzebom populacji. Określono istniejącą bazę dla psycho-
geriatrii w regionie oraz szacunkowe potrzeby w tej  dziedzinie. Stwierdzono znaczące braki tym bardziej, że 
sami chorzy nie wykazują aktywności w poszukiwaniu pomocy.

Tylko około 10% chorych z otępieniami ma możliwość leczenia a jest tylko jednym ze schorzeń psychicznych 
wieku podeszłego. Brak danych epidemiologicznych uniemożliwia szczegółowe określenie wagi problemu. Wyniki 
byłyby prawdopodobnie porażające.

Po przyjrzeniu się rozwiązaniom modelowym przedstawiono działanie opieki psychogeriatrycznej na podstawie  
własnych doświadczeń.

Prezentacja funkcjonowania Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego, działającego od 2003 roku pozwala 
zastanowić się nad możliwościami i niedostatkami aktualnej opieki psychogeriatrycznej oraz inspiruje do wyznac-
zenia celów rozwoju  tej opieki w naszym regionie.

STRESZCZENIA SESJI POSTEROWEJ

ROLA FARMACEUTY W OPIECE PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ
Antkowiak E., Sawiński K., Jakrzewska-Sawińska A.

W ramach działalności  paliatywno-hospicyjnej naszych jednostek  jesteśmy zobligowani do posiadania 
podczas wizyty u pacjenta określonego asortymentu leków i materiałów medycznych. Ponieważ gospodarka 
lekami w jednostkach służby zdrowia określona jest szczegółowymi przepisami, dla potrzeb naszego Hospicjum 
zatrudniono farmaceutę odpowiedzialnego za jej prowadzenie. Funkcja farmaceuty obejmuje działania organiza-
cyjne obejmujące bezpośrednią dystrybucję leków i środków opatrunkowych personelowi medycznemu. Ponadto, 
osoba ta odpowiedzialna jest za systematyczne uzupełnianie magazynu leków oraz właściwe ich przechowywanie. 
Farmaceuta pełni także rolę konsultacyjną w zakresie asortymentu, działania leków, przeciwwskazań oraz ich 
ewentualnych działań ubocznych. Dodatkowo, odpowiedzialny jest za kontrolę wykorzystywania leków, środków 
opatrunkowych i innych materiałów medycznych, niezbędnych do bieżącej działalności.  

Bardzo często Hospicjum nasze jest odbiorcą leków, które przynosi rodzina po zgonie pacjenta. Są to leki  
o różnym działaniu, wymagające określenia ich przydatności w aspekcie terminu ważności i asortymentu, koniec-
znego dla naszych podopiecznych. Leki, które nie mogą być wykorzystane dla pacjentów są przez farmaceutę 
utylizowane. W ramach prowadzonej działalności, farmaceuta odpowiedzialny jest także za inwentaryzację 
sprzętu oraz aparatury medycznej należącego do Hospicjum. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, 
iż działalność magistra farmacji w Hospicjum jest niezwykle przydatna w naszej codziennej pracy i w sposób 
istotny przyczynia się do poprawy gospodarki lekami.
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OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
Dębowska A.,  Rowińska A., Sawinski K.

Opieka paliatywno – hospicyjna  swymi korzeniami sięga czasów najdawniejszych. W niniejszej pracy przed-
stawiamy krótki zarys historii ruchu pomocy człowiekowi umierającemu. Pierwsze formy pomocy człowiekowi 
umierającemu istniały już w starożytnym Rzymie jednak nie przybrały one żadnej formy zinstytucjonalizowanej, 
a także nie budziły zainteresowania wśród osób zajmujących się profesjonalnie pomocą człowiekowi choremu. 
Największy rozwój instytucji charytatywnych typu „hospicjum” miał miejsce w średniowieczu, w okresie lic-
znych pielgrzymek do miejsc kultowych, kiedy po drogach Europy snuli się ludzie potrzebujący pomocy, a wśród 
nich chorzy, starcy, okaleczeni, porzucone niemowlęta i osierocone dzieci. Na ziemiach polskich podobnie jak 
w pozostałej części Europy, zaczęły powstawać przytułki i zakłady dla chorych i umierających. W tym okresie 
na ziemiach polskich powstawały liczne zgromadzenia zakonne i bractwa religijne, zajmujące się działalnością 
pomocową. Jednym z takich zgromadzeń w XVI wieku było Bractwo Betanii św. Łazarza, pomagające chorym  
w okresie „zarazy morowej” oraz Arcybractwo Miłosierdzia, pomagające ubogim, chorym i okaleczonym. W tym 
czasie zaczęły powstawać w Polsce również liczne szpitale, hospicja, alumnaty. Nie były to jednak ośrodki we 
współczesnym tego słowa znaczeniu, lecz miały raczej formę przytułku lub przytuliska, pozbawionego opieki 
lekarskiej. Odnotowano, że pierwsze hospicjum - szpital w Polsce powstał we Wrocławiu z fundacji biskupiej, 
kolejne: w Jędrzejowie, szpital w Zagościu, ufundowany w 1166 roku przez Henryka Mazowieckiego i szpital 
św. Michała w Poznaniu, powstały staraniem Mieszka Starego. Charakter działalności tych instytucji jest trudny 
do ustalenia, prawdopodobnie, dlatego, że często zacierały się granice pomiędzy hospicjum a przytułkiem. 
Szpitale gromadziły zarówno chorych, jak i niezdolnych do pracy, lub takich, którzy szukali tylko chwilowego 
schronienia. Stworzenie w Polsce szpitala we współczesnym tego słowa znaczeniu, był zasługą Bonifratrów, 
których działalność stopniowo rozpowszechniała się, tworząc fundamenty dla powstawania coraz bardziej pro-
fesjonalnej formy opieki dla potrzebujących. 

WSPÓŁPRACA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ORAZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH JAKO WARUNEK SKUTECZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ–  HOSPICYJNEJ DOŚWIADCZENIA WŁASNE 
Jakrzewska- Sawińska A., Rowińska A., Nowakowska J.

Nakłady finansowe przeznaczane ze środków publicznych na opiekę paliatywną są nadal niewystarczające.
Nawet istotne zwiększenie finansowania tej formy opieki nie jest w stanie zaspokoić potrzeb pacjentów. 
W niniejszej pracy przedstawiamy doświadczenia naszego Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania środków 
umożliwiających poprawę skuteczności opieki paliatywnej – hospicyjnej nad pacjentami naszego Hospicjum.

 Jednostki WSWOP „Hospicjum Domowe” funkcjonują w oparciu o środki finansowe z umów realizowanych
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ograniczenia wynikające z wielkości kontraktów powodują, iż opieką nie 
można objąć wszystkich zgłaszanych pacjentów. Działając w myśl naczelnej zasady Stowarzyszenia, iż każdy 
umierający pacjent powinien otrzymać pomoc, podejmujemy działania mające na celu pozyskanie dodatkowych 
środków na finansowanie opieki paliatywnej. W tym względzie istotną rolę spełniają granty przyznawane 
w ramach dotacji na realizację zadań zleconych  przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z programami 
polityki zdrowotnej i polityki społecznej poszczególnych jednostek administracji samorządowej - Miasta Poznania 
i Powiatu Poznańskiego. Dzięki nim posiadamy możliwość objęcia opieką większej liczby osób potrzebujących 
pomocy. Kolejnym źródłem finansowania opieki paliatywnej – hospicyjnej  są darowizny rzeczowe i finansowe
osób prywatnych i firm, oraz środki z odpisu 1% podatku dochodowego - Stowarzyszenie posiada status Organ-
izacji Pożytku Publicznego. Podkreślić należy także istotny wkład pozafinasowy, którym jest praca wolontariuszy
działających przy WSWOP  „Hospicjum Domowe”,  bez których opieka paliatywna byłaby nie pełna.  

Dzięki współpracy WSWOP „Hospicjum Domowe” z jednostkami administracji publicznej oraz posiadanym 
własnym środkom udało się podnieść jakość sprawowanej opieki paliatywno -hospicyjnej, wyrażającą się realizacją 
tylko w 2005 r. ponad 5000 wizyt lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych i psychologicznych. Uważamy, 
iż współpraca hospicjum z jednostkami administracji publicznej jest jedną z możliwości poprawy skuteczności 
opieki paliatywno – hospicyjnej  w naszym kraju. 

Organizowanie bazy danych o stanie ilościowym i jakościowym opieki paliatywnej w województwie 
kujawsko – pomorskim przy pomocy elektronicznego kwestionariusza
Kisicki R., Stachowiak A.

WSTĘP:
Występowanie znacznego zapotrzebowania na opiekę paliatywną i możliwość kontraktowania świadczeń w 

Narodowym Funduszu Zdrowia jest jedną z przyczyn wzrostu liczby świadczeniodawców, szczególnie w ostatniej 
dekadzie w województwie kujawsko-pomorskim. Struktura i organizacja tych jednostek wymaga okresowej 
oceny ilościowej i jakościowej. Zbieranie i gromadzenie wiedzy o stanie rozwoju opieki paliatywnej może mieć 
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kluczowe znaczenie w tworzeniu polityki prorozwojowej w tej dziedzinie na terenie województwa. W chwili 
obecnej trudno wskazać jeden podmiot, który posiadałby pełne informacje o stanie rozwoju opieki paliatywnej w 
województwie. Od kilku lat konsultant wojewódzki ds. medycyny paliatywnej tworzy bazę danych o jednostkach 
opieki paliatywnej w regionie. Najczęściej stosowanymi narzędziami zbierania danych o jednostkach opieki pa-
liatywnej są okresowe kontrole problemowe, spotkania ze świadczeniodawcami oraz ankietowanie jednostek, 
zwłaszcza w okresie sporządzania raportu rocznego dla wojewody. 

CEL:
Opracowanie elektronicznego kwestionariusza do zbierania i przechowywania danych statystycznych z 

poszczególnych jednostek opieki paliatywnej w województwie kujawsko-pomorskim na potrzeby konsultanta 
wojewódzkiego. 

MATERIAŁ I METODY:
Na podstawie wymogów wynikających z ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej i wymogów zawartych w 

materiałach informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowa (NFZ) ustalono w formie tabelarycznej zestaw pytań 
ogólnych dotyczących badanej jednostki, a także pytań szczegółowych dla każdej formy świadczenia. Informacje, 
jakie można uzyskać od jednostek opieki paliatywnej w województwie kujawsko-pomorskim dotyczą między 
innymi: cech rejestracji jednostek, liczby komórek organizacyjnych, wielkości kontraktu i jego wykorzystania, 
liczby pacjentów i wykonanych wizyt/porad/osobodni, posiadanej bazy łóżkowej oraz zasobów kadrowych i 
kosztów poszczególnych świadczeń.

W budowie kwestionariusza wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel. W celu ujednolicenia zapisów w kwestion-
ariuszu zawarto słownik stosowanych terminów. Wprowadzenie podobnego rozwiązania kwestionariuszowego 
do zbierania danych za 2005 rok ujawniło szereg zalet, które w obecnej, udoskonalonej wersji mogą podnieść 
jakość analiz ilościowych i jakościowych w roku 2006.

WNIOSKI:
1. Dostępność do raportów z lat wcześniejszych przez raportującą jednostkę opieki paliatywnej
2. Możliwość generowania i wydruku zestawień zbiorczych przez raportującą jednostkę
3. Zabezpieczenie przed modyfikacją kwestionariusza i zapisem pól innych niż wyznaczone
4. Możliwość zastosowania wskaźników opisujących stan opieki paliatywnej na terenie powiatów i całego  

 województwa
5. Ułatwienie w gromadzeniu danych z poszczególnych lat i możliwość dokonywania analizy porównawczej.

Ocena stanu rozwoju opieki paliatywnej w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 roku
Kisicki R., Stachowiak A.

WSTĘP:
W województwie kujawsko-pomorskim co roku z powodu chorób nowotworowych umiera blisko 5 tysięcy osób. 

Roczne zachorowania na nowotwór dotyczą ponad 12.000 osób. Wskaźnik wyleczenia z choroby nowotworowej 
nadal jest niski i wynosi około 30%. Od 10 lat w województwie kujawsko-pomorskim dynamicznie rozwijana jest 
opieka onkologiczna w oparciu o Centrum Onkologii. Ostatnia dekada to również okres największego rozwoju 
opieki paliatywnej. Stopniowo zwiększa się jej dostępność na terenie województwa oraz znacząco zwiększa 
się ilość świadczeń z opieki paliatywnej kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednostki opieki 
paliatywnej w województwie kujawsko-pomorskim co roku podlegają badaniu ankietowemu przez konsultanta 
wojewódzkiego w celu stworzenia raportu o stanie rozwoju opieki paliatywnej w województwie.

CEL BADANIA:
Ocena ilościowa i jakościowa rozwoju opieki paliatywnej w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2005. 
MATERIAŁ I METODY:
Badanie przeprowadzono przy pomocy metody elektronicznego kwestionariuszowej, który składa się z 3 

modułów ogólnych dotyczące danych rejestrowych i adresowych, wielkości kontraktu oraz podsumowania całej 
struktury jednostki. Moduły szczegółowe dotyczą poszczególnych form i komórek opieki paliatywnej kontraktow-
anych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz dodatkowo moduł szczegółowy Centrum Dziennego, który nie 
znajduje się w katalogu komórek refundowanych przez NFZ. Kwestionariusze w 2006 roku zostały wysłane do 19 
świadczeniodawców posiadających zawarty kontrakt z NFZ. Zwrotnie otrzymano 17 kwestionariuszy z danymi, 
które podano dalszym obliczeniom i analizie statystycznej. 

WYNIKI:
Z nadesłanych kwestionariuszy od 17 świadczeniodawców wynika, że 9 z nich zarejestrowanych jest jako 

niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (ZOZ), a pozostałe to publiczne ZOZ. Ogółem ZOZ-y posiadają za-
rejestrowane 32 komórki organizacyjne, takie jak: Hospicjum Stacjonarne – HS / Oddział Medycyny Paliatywnej 
- OMP (8), Hospicjum Domowe dla Dorosłych - HDD (15), Hospicjum Domowe dla Dzieci - HDDZ (4), Porad-
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nia Medycyny Paliatywnej – PMP (5). Jednostki te w 2005 roku łącznie zakontraktowały w NFZ 253.910 osobodni  
w ramach Hospicjum Stacjonarnego / Oddziału Medycyny Paliatywnej (36.751), Hospicjum Domowego dla Dorosłych 
(207.144), Hospicjum Domowego dla Dzieci (10.015). W 2005 roku 4 jednostki zakontraktowały świadczenia w PMP 
o łącznej wartości 2.293 punkty, podczas gdy rzeczywiste wykonanie kontraktu wyniosło 3.201 punktów. Łącznie dla 
wszystkich komórek organizacyjnych wykonujących świadczenia w osobodniach przekroczono kontrakt z NFZ o około 23% 
wartości. Analizując pozostałe dane uzyskano, że 8 jednostek opieki paliatywnej prowadzących HS lub OMP dysponuje 
124 łóżkami co daje wskaźnik 6 łóżek na 100 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W oddziałach 
stacjonarnych wykonano łącznie 2.152 hospitalizacje w tym dla pacjentów z chorobą nowotworową 1.809 (84%). Średni 
czas hospitalizacji w oddziałach stacjonarnych wynosił od 13,4 do 30 osobodni. Średni koszt osobodnia w oddziale 
stacjonarnym wynosił od 150 do 220 PLN. W 2005 roku HDD obejmowało opieką 4.265 pacjentów, w tym liczba nowych 
zgłoszeń wynosiła 2.806. W tym czasie odnotowano 1.941 zgonów w HDD. U pacjentów dorosłych objętych opieką 
domową w 2005 roku ogółem wykonano 116.722 wizyty, z tego 81.718 (70.01%) wykonały pielęgniarki, 23.529 (20.16%) 
lekarze, 6.777 (5.81%) rehabilitanci, 3.620(3.10%) psycholodzy i 1.078 (0.93%) pracownicy socjalni. Średnio 1 wizyta 
w domu pacjenta przypadała na 2.2 osobodni opieki. W ośrodkach, dla których możliwe było wyliczenie wskaźnika 
stosunku opieki stacjonarnej do opieki domowej wskaźnik ten wynosił od 0,26 do 1,57. W 2005 roku 4 jednostki 
wykazały komórki organizacyjne HDDZ, które łącznie opiekowały się 40 dziećmi. W tym czasie było 16 nowych zgłoszeń  
i zanotowano 4 zgony u dzieci. Łącznie u dzieci w opiece domowej wykonano 9.448 wizyt. W 2005 roku w badanych 
jednostkach opieki paliatywnej było zatrudnionych łącznie 565 osób w tym na umowę o pracę 205 osób, umowę zle-
cenie 108 osób, umowę cywilno-prawną 118 osób i na zasadzie wolontariatu 19 osób. Liczba wolontariuszy wykazana 
przez jednostki opieki paliatywnej wynosiła w 2005 roku 115 osób. 

WNIOSKI:
Uzyskane wyniki wskazują, że opieka paliatywna w skali województwa posiada dostateczną bazę łóżkową 

zgromadzoną w 8 jednostkach i rozwiniętą opiekę domową dorosłych, która jest dostępna w 15 jednostkach. 
Hospicjum domowe dzieci kontraktowane jest przez 4 jednostki podobnie jak Poradnia Opieki Paliatywnej. 
Uzyskane wyniki z elektronicznego kwestionariusza powinny posłużyć do kolejnych analiz na szczeblu powiatu  
i gminy aby ocenić dostępność opieki paliatywnej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Zastosowana metoda 
przy użyciu elektronicznego kwestionariusza zautomatyzował proces gromadzenia i przetwarzania danych. 

Analiza ilościowa ruchu pacjentów z chorobą nowotworową między jednostkami opieki paliatywnej 
w 2005 roku w  Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
Kisicki R., Stachowiak A.

WSTĘP:
Jednym z podstawowych warunków dobrej jakości organizacji opieki paliatywnej jest zapewnienie pacjentom 

z zaawansowaną, nieuleczalną chorobą swobodnego dostępu do różnych form świadczeń - zarówno ambulato-
ryjnych, jak i stacjonarnych. Połączenie obu tych form opieki na określonym terenie dla określonej populacji 
mieszkańców tworzy zintegrowany system opieki paliatywnej. W jego tworzeniu może uczestniczyć jeden 
lub kilku świadczeniodawców, którzy wzajemnie się uzupełniają. Od 2000 roku w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy 
rozwijany jest zintegrowany model opieki paliatywnej dla 600.000 mieszkańców na obszarze w promieniu do 
50 kilometrów. Podstawą tego modelu jest opieka domowa prowadzona przez Zespół Opieki Domowej (ZOD)  
i opieka stacjonarna w 20 łóżkowym Oddziale Opieki Paliatywnej (OOP). Do pozostałych form opieki, do których 
mają dostęp pacjenci, należy Poradnia Medycyny Paliatywnej i Centrum Dzienne Paliatywne. 

CEL BADANIA:
Analiza ilościowa i jakościowa ruchu pacjentów z chorobą nowotworową między ZOD i OOP w 2005 roku  

w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. 
MATERIAŁ I METODY:
Do obliczeń wykorzystano zapisy z dokumentacji medycznej dotyczącej ruchu pacjentów z chorobą 

nowotworową między opieką domową i stacjonarną zgromadzonych w elektronicznej bazie danych w 2005 roku. 
Z analizy wyłączono przemieszczenia się pacjentów między Poradnią i Centrum Dziennym. 

WYNIKI:
W 2005 roku opieką domową objętych było 727 osób z chorobą nowotworową. W tym czasie w OOP hospitali-

zowano 318 osób. Analiza ruchu pacjentów między jednostkami opieki paliatywnej wykazała, że w 2005 roku 
152 pacjentów z chorobą nowotworową przemieszczało się między badanymi jednostkami opieki paliatywnej. 
W 2005 roku z ZOD do OOP przemieściły się ogółem 133 osoby, które stanowiły 18,0% wszystkich pacjentów 
z chorobą nowotworową w ZOD, przy czym tylko w jednym kierunku przemieszczało się 91 (68.4%) osób.  
W dwóch kierunkach tzn. z ZOD do OOP i ponownie do ZOD przemieściło się 31 (23.3%) pacjentów. Kolejne kierunki 
przemieszczania pacjentów w liczbie od trzech do pięciu z rozpoczęciem „wędrówki” z ZOD dotyczyły łącznie 
11 (8.3%) pacjentów. Analizowano również kierunek przemieszczania z OOP do ZOD, który dotyczył 19 (6.0%) 
pacjentów hospitalizowanych. Wśród tych pacjentów tylko w jednym kierunku z OOP do ZOD przemieściło się 12 
(63.2%) osób. Pozostałych 7 (36.8%) pacjentów przemieszczało się w dwóch i trzech kierunkach rozpoczynając 
„wędrówkę” z OOP.  
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WNIOSKI:
Analiza „wędrówki” pacjentów z chorobą nowotworową wykazała, że dominującym kierunkiem przemieszczania 

się pacjentów był kierunek z opieki domowej do stacjonarnej. Blisko 70% pacjentów przemieszczających się w tym 
kierunku pozostało w OOP do końca życia. Blisko jedna czwarta pacjentów była czasowo hospitalizowana a następnie 
wróciła do domu. Tylko nieliczna grupa pacjentów z opieki domowej korzystała kilkakrotnie z opieki stacjonarnej. 
Niewielką grupę stanowili także pacjenci, którzy rozpoczynali wędrówkę z oddziału stacjonarnego (OOP). 

Analiza proporcji pomiędzy opieka domową i stacjonarną w zintegrowanym modelu opieki paliatywnej 
w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
Kisicki R.,  Stachowiak A.

WSTĘP:
Opieka domowa i stacjonarna są najbardziej rozwiniętymi świadczeniami w opiece paliatywnej. Połączenie 

obu tych form jest podstawą zintegrowanego modelu opieki paliatywnej, zapewniającego między innymi ciągłość 
i kompleksowość specjalistycznej opieki dla pacjentów z zaawansowaną i postępującą chorobą. W naszym kraju 
zapotrzebowanie na opiekę stacjonarną opisuje wskaźnik ilości łóżek na 100.000 mieszkańców, który został 
ustalony głównie w oparciu o wyliczenia brytyjskie i opinię Konsultanta krajowego ds. medycyny paliatywnej. 
Opiekę domową opisują inne wskaźniki odnoszące się do obszaru działania oraz liczby pacjentów w przeliczeniu 
na czas poświęcony przez poszczególnych członków zespołu opiekującego się. Dotychczas nie ustalono zależności 
pomiędzy rozwojem opieki domowej i stacjonarnej w zintegrowanym systemie opieki paliatywnej zapewnienia 
świadczeń. Poszukiwanie optymalnych proporcji pomiędzy opieką domową i stacjonarną może wspomagać proces 
zarządzania świadczeniami w danej jednostce lub na określonym obszarze działania opieki paliatywnej. Od 
2000 roku w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy dla pacjentów z chorobą nowotworową dostępny jest zintegrowany 
model opieki paliatywnej, którego podstawowymi elementami są Zespół Opieki Domowej (ZOD) i  20 łóżkowy 
Oddział Opieki Paliatywnej (OOP). 

CEL BADANIA:
Analiza proporcji liczby pacjentów będących pod opieką stacjonarną do liczby pacjentów objętych opieką 

domową na przestrzeni ostatnich 6 lat w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. 
MATERIAŁ I METODY:
W oparciu o przeprowadzoną analizę dla lat 2000 – 2005 obliczono wskaźnik liczby pacjentów hospitali-

zowanych do liczby pacjentów objętych opieką domową dla każdego badanego roku. Porównano także inne 
parametry charakterystyczne dla obu form opieki, takie jak: liczbę i rodzaj skierowań do ZOD i OOP, przyczyny 
hospitalizacji, a także rozpoznanie pacjentów hospitalizowanych wg ICD-10 w 2004 i 2005 roku. Obliczenia 
zostały przeprowadzone na podstawie danych statystycznych zawartych w elektronicznej bazie danych Domu 
Sue Ryder w Bydgoszczy. 

WYNIKI:
Analiza wskaźnika opieki stacjonarnej do opieki domowej wykazała stałe obniżenie się jego wartości w 

przedziale od 2000 do 2003 roku. W kolejnych latach zmiany wskaźnika są w wąskim przedziale od 0.56 do 0.44 
Analiza wskaźnikowa i codzienna praktyka współdziałania pomiędzy opieką stacjonarną i domową wskazuje, że 
w ostatnich 3 latach uzyskano optymalne wykorzystanie potencjału w istniejącym modelu opieki w Domu Sue 
Ryder w Bydgoszczy. W obliczu dalszego wzrostu liczby pacjentów w opiece domowej i stacjonarnej konieczne 
będą zmiany w organizacji dotychczasowych form opieki paliatywnej. 

WNIOSKI:
Obserwacja proporcji pomiędzy opieką stacjonarną i domową z uwzględnieniem wskaźnika opieki stacjon-

arnej do opieki domowej może okazać się pomocna szczególnie w połączeniu z innymi wskaźnikami w procesie 
zarządzania świadczeniami. 

Ocena ilościowa i jakościowa zjawiska wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek i pielęgniarzy opieki 
paliatywnej
Lutostańska I.

Wypalenie zawodowe w opiece paliatywnej jest często zgłaszanym zjawiskiem przez różne grupy zawodowe. 
Celem pracy była ocena jakościowa i ilościowa wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek i pielęgniarzy 
opieki paliatywnej, pracujących na oddziale i w zespole opieki domowej.  
Metodologia.

Od grudnia 2003 roku do lutego 2004 roku wśród 28  pielęgniarek i 2 pielęgniarzy  pracujących w Domu Sue 
Ryder w Bydgoszczy, przeprowadzono badanie przy pomocy wielowymiarowego kwestionariusza według Maslach 



55

Burnout Inventory składającego się z 22 pytań dotyczących wyczerpania emocjonalnego (1-9), depersonaliza-
cji (10-14) i oceny własnych możliwości (15-22). Wszyscy respondenci badania w sposób poprawny zakreślali 
właściwe dla siebie odpowiedzi. 

Wyniki.
U  50 % badanych pielęgniarek stwierdzono cechy zespołu wypalenia zawodowego o umiarkowanym stopniu 

nasilenia. Wypalenie zawodowe najsilniej było wyrażone w sferze wyczerpania emocjonalnego i oceny własnych 
możliwości. Wzrost nasilenia objawów wyczerpania emocjonalnego i objawów depersonalizacji korelował z 
wiekiem i dłuższym stażem pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Nie stwierdzono natomiast żadnych korelacji 
pomiędzy wykształceniem a wynikami testu MBI.

Wnioski.
Badanie wykazało, iż zjawisko wypalenia zawodowego dotyczy blisko 50%personelu pielęgniarskiego 

pracującego w ośrodku hospicyjnym, które głównie dotyczy sfery emocjonalnej i oceny własnych możliwości  a 
w grupie pielęgniarskiej z dłuższym stażem dotyczy to również objawów depersonalizacji. Wykazano, że zespół 
wypalenia zawodowego nie koreluje z poziomem wykształcenia zespołu pielęgniarskiego. 

Zastosowany kwestionariusz badawczy okazał się zrozumiały dla wszystkich badanych i jest przydatnym narzędziem 
do okresowej oceny zjawiska wypalenia zawodowego u pielęgniarek i pielęgniarzy opieki paliatywnej.

Osobowość lekarzy medycyny paliatywnej a stosowane przez nich wzorce radzenia sobie z obciążeniami 
w pracy
Muszalska M., Pauszek A.

Wstęp
W ostatnim czasie toczy się debaty o zakres, w jakim stres zawodowy i samopoczucie lekarza stanowią efekt 

jego indywidualnych dyspozycji, a kiedy wynikają one z samej stresogennej natury pracy. 
W celu sprawdzenia tej hipotezy, dokonano analizy relacji pomiędzy zmiennymi osobowościowymi lekarzy 

medycyny paliatywnej a ich indywidualnymi wzorcami radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz poziomem 
ogólnego stanu zdrowia psychicznego.

Materiał i metody. Badaniom poddano 79 lekarzy specjalistów medycyny paliatywnej. Zmierzono poziom 
5 cech osobowości (Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCra’e), rozkład wzorców zachowań i przeżyć 
związanych z pracą (kwestionariusz AVEM Schaarschmidta i Fischera) oraz ogólnego stanu zdrowia psychicznego 
(GHQ-12 Goldberga).

Wyniki
- Analiza rozkładu cech osobowości (N, E, O, A, C) wykazała, iż lekarze medycyny paliatywnej charakteryzują 

się istotnie wyższym niż w populacji ogólnej poziomem 4 z 5 badanych cech: ekstrawersji E, otwartości O, 
ugodowości A oraz sumienności C . 

- Najczęściej występującym w badanej grupie wzorem radzenia sobie z wymaganiami w pracy był 
niekorzystny dla zdrowia, nadmiernie obciążony wzór A (38%). Wiązany z wypaleniem zawodowym wzór B 
charakteryzował 18% badanych. Wart podkreślenia jest fakt dużego udziału najbardziej pożądanego, zdrowego 
wzoru G (30%).

- Współczynniki korelacji wskazują na istotny statystycznie związek między cechami osobowości, wzorami 
radzenia sobie z obciążeniami oraz ogólnym stanem zdrowia psychicznego lekarzy. Z najczęściej występującym 
w badanej grupie wzorem ryzyka A koreluje wysoki poziom N. Ze zdrowym wzorem G wiążą się takie cechy 
osobowości lekarzy jak wysoka E, O oraz C oraz niski poziom N . 

- Z  wynikami GHQ-12 najsilniej korelują dwie cechy osobowości: N oraz E. Wykazano także, iż z nasile-
niem problemów ogólnego zdrowia psychicznego silnie wiąże się stosowanie wzorów ryzyka A i B. 

Wnioski. 
Wyniki badań potwierdzają słuszność postulatu uwzględniania zmiennych osobowościowych w badaniach nad 

radzeniem sobie ze stresem w pracy oraz w programach profilaktycznych czy naprawczych konstruowanych dla
konkretnych grup profesjonalistów. 

Ocena funkcjonowania psychologów i lekarzy w hospicjach polskich
Rutkowska J.

CEL: analiza porównawcza psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania psychologów i lekarzy pomagających 
osobom dotkniętym chorobą nowotworową. 

ZADANIE BADAWCZE:
Czy istnieją różnice pomiędzy lekarzami a psychologami pomagającymi pacjentom z chorobą nowotworową w za-

kresie wymiarów: motywy wyboru zawodu, poczucie koherencji, poczucie uogólnionej własnej skuteczności? 
MATERIAŁ I METODA:
1. Ankieta do badania motywów wyboru zawodu (Justyna Rutkowska, Wydział PiPs, IP, UŚ – wersja ekspery-

mentalna 2005)
2. Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC A. Anonovsky’ego (1983)
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3. Skala Uogólnionej Własnej skuteczności GSES R. Schwarzera i M. Jeruzalema (1993)
 Badania przeprowadzono w okresie 03-04.br. wśród 27 psychologów i 29 lekarzy z 21 polskich ośrodków 

hospicyjno-paliatywnych. Wysłane badania zaanonsowała listem przewodnim Prezes OFRH Jolanta Stokłosa. 
WNIOSKI NA PODSTAWIE WYNIKÓW
• Większość osób w opiece hospicyjnej stanowią kobiety. 
• Dłuższy staż pracy hospicyjnej mają lekarze. 
• W polskich hospicjach brakuje doświadczonych psychologów.
• Lekarze mają większe poczucie pewności siebie i własnej skuteczności.
• Psychologowie częściej przywiązują wagę do komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza niewerbalnej. 
• W procesie diagnozowania i leczenia psychologowie częściej zwracają uwagę na przyczyny, a nie 

objawy dolegliwości.
• Lekarze częściej traktują pacjenta w sposób parcjalny, mniej w holistyczny.
• Badane grupy różnią się między sobą pod względem: jakości przeżyć wewnętrznych, odbioru pacjenta  

w kategorii podmiot-przedmiot oraz ujęcia holistyczno-parcjalnego. 
• Istnieje potrzeba kształcenia lekarzy w zakresie podstaw psychologii stosowanej.
• Pomoc medyczną należy nie tylko uzupełniać o pomoc psychologiczną, ale przede wszystkim łączyć. 
• Obydwie grupy cechują się wysokim poczuciem koherencji oraz wysokim poczuciem uogólnionej 

własnej skuteczności. 

Postawy studentów wobec opieki paliatywnej
Siwiec D.

Wstęp: Wspierająca działalność i pozytywna postawa społeczeństwa wobec opieki paliatywnej, pozwoli na 
stworzenie prawidłowych warunków dla rozwoju tej dziedziny nauki. 

Na szczególną uwagę zasługują postawy młodych ludzi. Zjawisko to praktycznie nie opisane, jest o tyle 
ciekawe, gdyż daje możliwość odpowiedzenia na pytanie czy opieka paliatywna ma przyszłość, szczególnie w 
oczach młodych osób.

Cel: Celem przeprowadzonych badań było poznanie aspektu poznawczego, afektywnego oraz behawioralnego 
postaw studentów.

Materiał i metody: Badana grupa liczyła 42 studentów pierwszego roku studiów magisterskich uzupełniających, 
kierunku Nauk o Rodzinie, Wydziału Nauk o Rodzinie przy Krakowskiej Szkole Wyższej im. Frycza Modrzewskiego 
w Krakowie. W badaniach została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie kwestion-
ariusz ankiety.

Wyniki: Wyniki wskazują, że wszyscy studenci (100%) uznali, że temat śmierci powinien być poruszany wśród 
społeczeństwa, dlatego też ludzie umierający nie powinni  z żadnych względów być izolowani. Wśród emocji jakie 
prezentowali studenci wobec ludzi umierających zdecydowanie wyróżniały się chęć niesienia pomocy (22,2%) 
oraz współczucie (30,95%). 64,3% respondentów uznało, że wiedza jaką posiada z zakresu opieki paliatywnej jest 
niewystarczająca, a zdecydowana większość (95,9%) czuła potrzebę dalszego jej pogłębienia. Ponadto znacząca 
część respondentów (66,7%) wyrażała chęć zdobycia umiejętności z zakresu opieki nad osobą umierającą.

 Wnioski: Wszyscy respondenci przedstawiają konkretne, a przede wszystkim pozytywne postawy wobec 
opieki paliatywnej, które mogą stanowić fundament dalszego rozwoju opieki paliatywnej. Pomimo powszechnej 
opinii, że tematy związane z umieraniem nie są „modne”, studenci stanowią grupę, której zależy na spokoju, 
bezpieczeństwie i godnym umieraniu drugiego człowieka. 

Złagodzenie bólu po zastosowaniu talidomidu u pacjentki ze szpiczakiem mnogim
Stachowiak A.
 

Odkryty w 1956 roku Talidomid został szybko wycofany w 1961 roku z lecznictwa z powodu teratogennego 
działania na płód. Obecnie lek ten dzięki swym właściwościom immunomodulującym i przeciwzapalnym stał się 
ponownie przedmiotem wielu badań eksperymentalnych i zastosowań klinicznych. 

Mechanizm działania talidomidu nie został w pełni poznany. Wiadomo, że lek ten hamuje produkcję czynnika 
nekrotycznego guza TNF- α, indukuje zjawisko down-regulation receptorów dla integryny,  zmniejsza poziom 
IgM i zmienia stosunek limfocytów T CD4/CD8,  oraz hamuje angiogenezę. Aktualnie talidomid jest wykorzysty-
wany w leczeniu niektórych chorób nowotworowych, reumatologicznych i zakaźnych takich jak AIDS i postaci 
guzowatej trądu.
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W 1965 roku Sheskin eksperymentalnie podał talidomid pacjentowi cierpiącemu z powodu zaawansowanego 
trądu i wykazał działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Obecnie talidomid ma istotne zastosowanie w leczeniu szpiczaka mnogiego zarówno w monoterapii jak  
i w połączeniu z cytostatykami lub glikokortykoidami.

W Oddziale Opieki Paliatywnej obserwowaliśmy pacjentkę z silnymi bólami kostnymi w przebiegu zaawan-
sowanego stadium szpiczaka mnogiego, u której po włączeniu talidomidu z powodu choroby podstawowej ból 
znacząco się zmniejszył.

Projekt Centrum Naukowo – Edukacyjnego im. Sue Ryder dla rozwoju opieki paliatywnej
Stachowiak A.

W województwie kujawsko-pomorskim co roku z powodu chorób nowotworowych umiera blisko 5 tysięcy 
osób. Roczne zachorowania na nowotwór dotyczą ponad 12.000 osób. Od ponad 10 lat w województwie ku-
jawsko-pomorskim dynamicznie rozwijana jest opieka onkologiczna w oparciu o Centrum Onkologii. Ostatnia 
dekada to również okres największego rozwoju opieki paliatywnej. W chwili obecnej na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego działa 19 jednostek opieki paliatywnej. 

Pomimo dynamicznego ich rozwoju szeroki dostęp do specjalistycznej opieki posiada niespełna 50% wszyst-
kich potrzebujących pacjentów „onkologicznych”. O wiele gorzej przedstawia się stan dotyczący rozwoju opieki 
paliatywnej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi innymi niż nowotworowe, dla których opieka paliatywna 
rozwijana jest w ograniczonym zakresie. Pacjenci „nieonkologiczni” stanowią 10 -15% wszystkich pacjentów 
objętych opieką przez jednostki paliatywne  Jednym z głównych przyczyn tego zjawiska jest niewystarczający stan 
edukacji i badań naukowych oraz nieodpowiedni poziom finansowania opieki paliatywnej i długoterminowej.

W naszym regionie dotychczas brakuje:
- systematycznych badań naukowych na temat opieki paliatywnej i długoterminowej uwzględniających ich 

wielodyscyplinarny charakter, 
- niezależnego ośrodka gromadzącego i analizującego dane o opiece paliatywnej,
- koordynatora rozwój opieki paliatywnej i długoterminowej w powiązaniu z instytucjami samorządowymi, 

rządowymi i organizacjami pozarządowymi na szczeblu regionalnym i krajowym,
- właściwych studiów w kontekście potrzeb pacjentów i ich opiekunów, efektywności i użyteczności różnych 

form opieki paliatywnej i długoterminowej,
- specjalistycznej oferty szkoleniowej dla personelu medycznego,
W obliczu procesów starzenia się społeczeństwa i wzrostu zachorowania na choroby nowotworowe i inne 

przewlekłe i postępujące utrzymywanie się takiego stanu rzeczy może zahamować rozwoju opieki paliatywnej 
i długoterminowej.

Dlatego na gruncie bogatych doświadczeń Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, Fundacji Sue Ryder oraz Bydgosk-
iego Towarzystwa Opieki Paliatywnej powstał projekt utworzenie Centrum Naukowo - Edukacyjnego im Sue 
Ryder, którego podstawowym  celem będzie organizacja i koordynowanie działań edukacyjnych, naukowych, 
wydawniczych i informacyjnych na rzecz rozwój specjalistycznej opieki paliatywnej w województwie kujawsko 
-pomorskim.  Centrum będzie ściśle współpracować w realizacji swych celów z Domem Sue Ryder w Bydgoszczy, 
Fundacją Sue Ryder, wyższymi uczelniami w regionie, Sue Ryder International i innymi jednostkami o podobnym 
profilu działania w kraju.

Spodziewany efektem realizacji projektu będzie pełna dostępność do specjalistycznej ofert szkoleniowej 
oraz stworzenie podstaw naukowych do rozwoju właściwej struktury i form organizacyjnych opieki paliatywnej 
w regionie, które w możliwy najlepszy sposób będą spełniać potrzeby pacjentów i ich opiekunów.

AFIRMACJA ISTNIENIA A TRAGEDIA SAMOBÓJSTWA
Wais J.

„Miłość to kierunek a nie stan duszy” Simone Weil, Świadomość nadprzyrodzona

Przez wieki samobójstwo uchodziło za czyn świadomie wybrany, za który człowiek jest odpowiedzialny. Jed-
nak odkrycia psychoanalizy i psychologii humanistycznej, cierpliwe i skrupulatne obserwacje i badania kliniczne 
obalają to fałszywe przekonanie. Śmierci samobójczej nie można uważać za dobrowolnie wybraną. W tę śmierć 
człowiek jest zepchnięty przez sytuację życiową i własne wewnętrzne reakcje. Zatem tragicznym nieporozum-
ieniem jest pogląd, że nie należy powstrzymywać człowieka „który chce odejść”. Wieloletnie badania kliniczne 
ukazały, że każda osoba zagrożona samobójstwem pragnie żyć. Konflikt między pragnieniem życia a pragnieniem
unicestwienia (bólu i cierpienia) wskazuje, że zawsze jest szansa ochrony i rozniecenia słabego pragnienia 
życia. Lekceważenie możliwości ratunku osoby zagrożonej samobójstwem jest jedną z technik dehumanizacji 
i niedostrzegania problemu.  
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Samobójstwo jest wynikiem wieloletniego procesu gromadzenia urazów, które wiodą do zmian w osobowości. 
Następuje stopniowa utrata sił życiowych, proces osłabiania mechanizmów obronnych, doświadczenie skrajnej 
bezsilności i zatapiania się w „czarnej jamie bez wyjścia”. Samobójstwo nie jest ani reakcją nagłą, wyrwaną  
z kontekstu całości życia ani aktem świadomym i wolnym. Trzeba starać się je zrozumieć by móc otoczyć opieką 
osoby zagrożone.
1. Fałszywe przekonania na temat samobójstwa
2. Stan psychiczny człowieka zagrożonego samobójstwem - zespół przedsamobójczy
3. Cechy typowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych samobójstwem
4. Grupy społeczne najbardziej zagrożone samobójstwem
5. Przezwyciężanie sytuacji kryzysowych i profilaktyka samobójstw
6. Radość życia i afirmacja istnienia jako ochrona przed zagrożeniem samobójstwem

Badania pilotażowe rozdzielczości czasowej dźwięków u osób z chorobą Parkinsona przed i po zabiegu 
ablacyjnym
Zientalska J., Laskowska E., Królak J., Stachowiak A., Szołna A., Sęk A., Wicher A., Harat M., Gorzelańczyk E.J.

Rozdzielczość czasowa polega na postrzeganiu i rozróżnianiu dwóch kolejno następujących po sobie dźwięków 
jako oddzielnych i zależy od sprawności przetwarzania zmian obwiedni sygnałów dźwiękowych.

Przeprowadzono badania pilotażowe rozdzielczości czasowej u czterech osób z idiopatyczną chorobą Parkin-
sona poddanych zabiegom ablacyjnym. Rozdzielczość czasową oceniono przed zabiegiem, zaraz po zabiegu oraz  
w trzy i sześć miesięcy po zabiegu. W celu wykluczenia ubytków słuchu u wszystkich badanych osób każdorazowo 
przeprowadzano badanie audiometryczne. Do badania rozdzielczości czasowej (progu detekcji przerwy czasowej) 
wykorzystano dwuinterwałową alternatywną metodę wymuszonego wyboru –2AFC.

U trzech pacjentów stwierdzono poprawę rozdzielczości czasowej bezpośrednio po zabiegu a także po trzech 
i sześciu miesiącach od zabiegu. Pogorszenie rozdzielczości czasowej bezpośrednio po zabiegu wystąpiło jedynie 
u pacjenta, u którego uszkodzono część wewnętrzną gałki bladej (palidotomia). U osób, którym uszkodzono 
jądra brzuszno-boczne wzgórza rozdzielczość czasowa nie uległa pogorszeniu.

Stwierdzono, że rozdzielczość czasowa poprawia się  zaraz po zabiegu i utrzymuje w trzy i sześć miesięcy 
po zabiegu. Zaobserwowano, że poprawa rozdzielczości czasowej jest zbieżna ze zwiększeniem sprawności 
motorycznej pacjentów po zabiegu ablacyjnym.

Uszkodzenie jąder brzuszno-bocznych lub zmniejszenie hamowania wzgórza wynikające z zabiegu abla-
cyjnego części wewnętrznej gałki bladej może powodować przywrócenie równowagi pozamotorycznych procesów 
kontrolowanych przez wzgórze także przetwarzanie informacji słuchowych, które zachodzą w jądrach ciała 
kolankowatego przyśrodkowego. Poprawa rozdzielczości czasowej może, więc wynikać ze zwiększenia sprawności 
przetwarzania informacji w układzie słuchowym. 



59



60



61


