
AMAZONKI
30 lat w służbie kobiet

z rakiem piersi w Polsce

dokonania, bieżące działania, plany

prezes Krystyna Wechmann



OCHOTNICZKI – ROLA WSPARCIA

Niosą pomoc kobietom, które muszą zmierzyć się z ciężką chorobą. 
Spotykają się z kobietami, pełnymi lęku, przerażenia, obaw i 

wątpliwości, jakie rodzi diagnoza, leczenie i rehabilitacja.

Wolontariuszki, kobiety po przebytej chorobie, specjalnie przeszkolone 
przez rehabilitantów, psychologów wg programu Reach to Recovery.



REHABILITACJA

INTEGRALNA CZĘŚĆ  KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD  KOBIETAMI Z RAKIEM PIERSI

Rehabilitacja medyczna 

ma na celu zmniejszenie oraz 
ograniczenie niekorzystnych zmian 
fizycznych związanych z operacją 
chirurgiczną piersi i węzłów 
chłonnych, przede wszystkim

obrzęku limfatycznego.

Rehabilitacja psychoonkologiczna

ma za zadanie likwidowanie stresu wywołanego diagnozą i obciążającym leczeniem. 
Prowadzona przez grupę profesjonalnych psychologów dedykowanych 
Amazonkom.

Rehabilitacja społeczna

ma na celu przywrócenie osoby do pełnienia ról społecznych.



REHABILITACJA

ARTYSTYCZNY ŚWIAT AMAZONEK

warsztaty malarstwa

warsztaty biżuterii
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

ZDOBYWAMY 
TYSIĘCZNIKI



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - SPARTAKIADY

SPARTAKIADY AMAZONEK 

OGÓLNOPOLSKIE I LOKALNE



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - SPARTAKIADY



INTEGRACJA     

Odpowiedź na społeczną potrzebę stworzenia środowiska kobiet
dotkniętych chorobą nowotworową piersi i wprowadzenia jednolitych
zasad szkolenia ochotniczek oraz rehabilitantów

Rok 1993 jest przełomowy

dla historii ruchu amazońskiego,

następuje konsolidacja

działających dotychczas w Polsce

14 klubów Amazonek

w Federację Polskich Klubów po Mastektomii Amazonki

Obecna nazwa - Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”



INTEGRACJA     

Obecnie działała 211 klubów

zrzeszających 26 126 pacjentów

Nasz ruch choć złożony

z autonomicznych stowarzyszeń,

na zewnątrz prezentuje się jako monolit,

mówimy jednym głosem, wyrażamy jedną opinię‚

To jest nasza siła!



EDUKACJA

AMAZONEK

Amazonki są osobami
wyedukowanymi na temat swojej
choroby i wspierają inne 
niezrzeszone chore

Mamy wykształcone liderki –
menadżerki, stale poszerzające 
swoje umiejętności

Dążymy do poszerzenia wiedzy
pacjentek oraz uświadamiamy,
że decyzje dotyczące przebiegu
leczenia powinny być podejmowane
przy ich współudziale, a nie 
arbitralnie przez lekarza



EDUKACJA AMAZONEK

Jest jak Jest Pokazujemy, że zaawansowany rak to nie koniec, ale etap w życiu, 
które trwa dalej. Jest to choroba przewlekła, z którą mamy prawo godnie żyć.

Mam Wybór Uświadamiamy, jak istotny jest świadomy wybór możliwości i drogi 
leczenia oraz jak ważna jest partnerska relacja pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Kampania edukacyjna „Poszerzamy HERyzonty” - cykl warsztatów na temat
zaawansowanego raka piersi. To ważne, by kobiety z rakiem piersi wiedziały, 
z jakim „przeciwnikiem” mają do czynienia i potrafiły odnaleźć w sobie siłę do 

radzenia sobie z przeciwnościami, jakie niesie ze sobą dany podtyp nowotworu. 



Ty również masz wybór! Tak jak Prudencja, główna bohaterka 
sztuki pod tytułem „Jest jak jest”, w której rolę wciela 

się Agnieszka Różańska. 

Spektakl opowiada autentyczną historię opisaną w książce 
Maliny Stahre-Godyckiej „Dwie kobiety – jedna nadzieja” 

i jest elementem kampanii skierowanej do chorych i ich bliskich. 

des ach teatru



UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT REKONSTRUKCJI PIERSI

▪ Operacja oszczędzająca pierś

▪ Operacja jednoczasowa

▪ Profilaktyczna mastektomia z jednoczesną rekonstrukcją piersi

▪ Mikropigmentacja

EDUKACJA AMAZONEK



EDUKACJA AMAZONEK

▪ Poradniki

▪ Płyty z zakresu rehabilitacji oraz technik 
relaksacyjnych 

▪ Ulotki profilaktyczne

▪ Biuletyn Środowiska Amazonek „Nasze
Życie”



EDUKACJA AMAZONEK

Ponad 2000 wejść

każdego dnia 



EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA

Zaawansowany rak piersi w świadomości wielu kobiet pozostaje wyrokiem. 
Pokazujemy, że te kobiety  zaawansowanym rakiem piersi mogą żyć aktywnie, 

pracować i realizować pasje. Edukujemy społeczeństwo, jak wspierać i rozmawiać z 
tymi chorymi. Mamy nadzieję przywrócić pacjentkom z zaawansowanym rakiem 

piersi dobrą jakość życia w chorobie przewlekłej.

. . Kampania „Choroba? Pracuję z nią!” to inicjatywa pacjentów chorych przewlekle, 
którzy mimo swojej choroby i konieczności jej długofalowego leczenia, nie chcą
rezygnować z pracy zawodowej oraz ciągłej konieczności angażowania w pomoc

innych osób. 



PARTNER W OCHRONIE ZDROWIA

DZIAŁANIA NA RZECZ TWORZENIA 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Działając głównie na rzecz pacjentek z rakiem piersi,
prowadzimy działalność na rzecz zdrowia publicznego

i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego

Współtworzymy pacjenckie rzecznictwo - patient advocacy, lobbing 
polityczny na rzecz zdrowia w parlamencie

Jesteśmy atrakcyjnymi partnerkami dla decydentów
– ponad 26 tys. grupą ewentualnych wyborców,

z których opinią trzeba się liczyć;
podjęliśmy rozmowy z decydentami na rzecz zmian

w orzecznictwie niepełnosprawności



PARTNER W OCHRONIE ZDROWIA

Współpraca z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych

▪ Z inicjatywy Amazonek w 2009 r. powstaje Polska Koalicja
Pacjentów Onkologicznych, która zrzesza obecnie 52
organizacje pacjentów onkologicznych i reprezentuje
rzeszę 100 tys. chorych na nowotwory w Polsce

▪ PKPO pełni rolę patient advocacy - rzecznika pacjenta
prowadzi działania na rzecz interesów pacjentów
onkologicznych w parlamencie,

▪ u decydentów i u prezydenta RP



PARTNER W OCHRONIE ZDROWIA



PROFILAKTYKA I KAMPANIE SPOŁECZNE

Wystawa „The Beauty and the Breast”
- sesja zdjęciowa autorstwa
Katarzyny Piweckiej,
z udziałem dziesięciu Amazonek
które zdecydowały się pokazać
swoje ciało, chcąc udowodnić,
że kobiecość nie ogranicza się
do jednego tylko atrybutu.

„Zdrowy nawyk - Zdrowe Piersi” 
akcja skierowana do 
szerokiego grona odbiorców, 
staraliśmy się dotrzeć m.in.
do salonów SPA czy gabinetów
kosmetycznych,w celu zachęcenia
kobiet do dbałości o własne życie i zdrowie



PROFILAKTYKA I KAMPANIE SPOŁECZNE

Wystawa w Parlamencie Europejskim



PROFILAKTYKA I KAMPANIE SPOŁECZNE

Projekt „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet"
realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na

terenie całej Wielkopolski” 

Projekt trwa od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
Badania wykonywane są w siedzibie OPEN S.A. w Poznaniu oraz w 

mammobusach na terenie całego województwa.



PIERWSZA DAMA AMBASADORKĄ

WALKI Z RAKIEM PIERSI W POLSCE





Wspólny głos środowiska Amazonek oraz lekarzy
za zmianą modelu leczenia raka piersi

Z inicjatywy dwóch organizacji:
Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI
i Europa Donna do ministra zdrowia

oraz wszystkich najwyższych władz w Polsce
przekazano postulaty

wprowadzenia sieci Breast Units w Polsce. 

WSPÓŁPRACA Z LEKARZAMI



To marzenie wszystkich kobiet, które dotknął rak piersi. 

▪ Mają zapewnić kompleksową opiekę pacjentek z tym nowotworem
od diagnozy, przez leczenie i rehabilitację, po opiekę paliatywną.

▪ W polskich warunkach wprowadzenie ośrodków kompleksowego
leczenia napotyka wiele problemów wynikających przede wszystkim
z braku kadry medycznej.

▪ Nadal stoimy przed problemem jakości tych ośrodków, których
powinno być finalnie około 70.

Pokładamy ogromną nadzieję, że
ich powstanie rozwiąże problem
leczenia raka piersi w Polsce,
a liczba tych ośrodków będzie
odpowiednia do potrzeb kobiet
z rakiem piersi, z zachowaniem
wysokiej jakości leczenia.

OŚRODKI KOMPLEKSOWEGO LECZENIA RAKA PIERSI



NASZE DOKONANIA

NA RZECZ KOBIET Z RAKIEM PIERSI

▪ refundacja protez piersi i rękawka 
▪ leczenie uzdrowiskowe (po roku od zakończenia terapii) 
▪ rekonstrukcja piersi 
▪ profilaktyczna mastektomia 
▪ refundacja innowacyjnych terapii, m.in. podskórna herceptyna
▪ wprowadzenie rehabilitacji do koszyka świadczeń 

gwarantowanych 



▪ Lepsza współpraca, komunikowanie z lekarzami,
naukowymi towarzystwami onkologicznymi, na
partnerskich zasadach na rzecz rozwoju polskiej
onkologii i dobra polskich pacjentów

▪ Tworzenie wspólnie z profesjonalistami projektów

▪ Wypracowanie stałych, partnerskich form dialogu
z decydentami

▪ Program wsparcia młodych kobiet z rakiem piersi

CO JEST JESZCZE DO ZROBIENIA



program
IDENTYFIKACJI OSÓB 

Z WYSOKIM RYZYKIEM NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH 
Z UDZIAŁEM PORADNI GENETYCZNYCH I LEKARZY RODZINNYCH

Program taki został opracowany w oparciu o światowe standardy 
i doświadczenia polskich ekspertów tej dziedzinie.

i miał być finansowany w ramach projektów
z Funduszy Europejskich

Na podstawie kwestionariuszy rodowodowych należy skierować 
do badań genetycznych grupę potencjalnych nosicieli mutacji 

BRCA1/2.
Wykonywanie tych badań u osób już chorych nie ratuje ich życia

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI



Rekonstrukcja piersi

▪ Z wykorzystaniem nowej technologii, dającej o wiele większe
możliwości plastyki piersi, zabieg wiąże się z mniejszą
bolesnością, jest bardziej bezpieczny. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu siatki syntetycznej.

Operacje tzw. małych raków

▪ Operacje tzw. małych raków, gdzie guzki nie są wyczuwalne
w badaniu palpacyjnym z wykorzystaniem specjalnych
znaczników podawanych za pomocą zwykłej cienkiej igły.
Pozwala to na wykonanie znacznie mniej bolesnego zabiegu,
w sposób dużo bardziej precyzyjny.

Generalnie wszystkie procedury związane z rekonstrukcją piersi

są niedoszacowane, więc niewiele placówek je wykonuje.

LECZENIE CHIRURGICZNE RAKA PIERSI



Hipertermia

Podanie chemioterapii z zastosowaniem hipertermii zwiększa
skuteczność chemioterapii neoadjuwantowej. Ma wpływ na
zmniejszenie guza, dzięki czemu umożliwia przeprowadzenie
zabiegu jego usunięcia.

Elektrochemia
Skuteczna metoda leczenia rozsianych przerzutów skórnych w raku
piersi. Stosuje się ją w leczeniu paIiatywnym. W Polsce około 300
pacjentek rocznie wymaga takiego
leczenia 4 do 5 urządzeń w kraju
rozwiązałoby ten problem.

Metoda ta zyskała już

pozytywną ocenę AOTMiT.

INNE PROCEDURY WSKAZANE W LECZENIU RAKA PIERSI



REHABILITACJA PSYCHICZNA

▪ Powinna być prowadzona zarówno na oddziałach szpitalnych,
jak i w AOS ramach poradni psychoonkologicznych.

▪ W AOS w ramach wizyty, podczas której pacjentce jest
przekazywana diagnoza, jest niezwykle traumatycznym
przeżyciem, powinna być zapewniona obecność psychologa.

▪ Na oddziałach szpitalnych, gdzie kobietom leczonym
z powodu raka piersi także powinna być zapewnione
wsparcie psychoonkologicznie, szczególnie w tak trudnych dla
nich momentach, jak pierwsze dni po utracie piersi, czy
podczas chemioterapii, kiedy wypadają włosy.

▪ Wprowadzenie termometru distersu – bezkosztowa
procedura

REHABILITACJA



Konsultacje dietetyka klinicznego

▪ Dla pacjentek leczonych z powodu raka piersi niezwykle
ważne jest zachowanie prawidłowej masy ciała.

▪ W przeciwieństwie do innych grup pacjentów leczonych
z powodu chorób nowotworowych, kobiety z rakiem piersi
nie tracą na wadze, ale muszą walczyć z nadwagą.

▪ Jednocześnie często są w procesie leczenia, wobec czego
muszą stosować zrównoważoną, prawidłową dietę,
dostarczającą potrzebnych składników odżywczych.

▪ Konsultacja dietetyka jako świadczenie gwarantowane.

JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ



Konsultacje dietetyka klinicznego

▪ U kobiet z zaawanasowanym, nawrotowym rakiem piersi, aby
powstrzymać wyniszczenie choroby potrzebne jest
zastosowanie dietetycznych środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia medycznego, które nie są
refundowane.

▪ Środki te pacjentka powinna dostawać w ramach leczenia
szpitalnego, jak i w ramach AOS.

▪ Powinny się one znaleźć w koszyku świadczeń
gwarantowanych

JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ



Procedury zachowania płodności

▪ W ostatnich latach odnotowuje się wzrost zachorowań na
raka piersi wśród młodych kobiet.

▪ Dla niektórych z tych pacjentek szczególnie ważna jest
możliwość posiadania potomstwa.

▪ Niektóre z metod leczenia onkologicznego, np. chemioterapia
czy radioterapia są powodem niepłodności.

▪ Wskazane jest umożliwienie  
pacjentkom do 45 r. ż.  
skorzystania z procedur 
zachowania płodności –
pobranie jajeczek lub 
laparoskopowo fragmentu 
jajnika.

JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ



NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY

▪ Zbyt niska wycena pierwszego i ostatniego dnia pobytu pacjenta
na oddziale opieki paliatywnej (1/2 stawki), kiedy jest najwięcej
pracy.

▪ Brak w koszyku świadczeń gwarantowanych wielu procedur, np.
diagnostycznych.

▪ Procedura zakładania blokady jest rozliczana przez chirurgów
onkologów i onkologów klinicznych, a realnie wykonywa przez
anestezjologów.

Generalnie  w obszarze leczenia bólu i opieki paliatywnej jest 
wiele do zrobienia w zakresie organizacyjnym i taryfikacji 

świadczeń. Postuluje się, aby opieka paliatywna weszła do 
pakietu onkologicznego i nie była objęta limitami.

LECZENIE PALIATYWNE



▪ Brak dostępu do leczenia paliatywnego czy opieki hospicyjnej na
ostatnim etapie życia pacjentki jest ogromnym dramatem dla jej
rodziny, która czuje się bezradna w sytuacji narastania problemów
medycznych w tym okresie, a zwłaszcza z bólem.

▪ Sytuacja jest wręcz tragiczna w sytuacji osób samotnych, które nie
mogą liczyć na opiekę bliskich. Tu ich funkcje często przejmują
organizacje społeczne, rzadko państwo.

▪ Sytuację tę mogłaby poprawić sieć domowych hospicjów
onkologicznych, która powinna działać w ramach AOS zapewniając
dostęp do niezbędnego w tej sytuacji sprzętu, wizyty specjalistów czy
opiekę pielęgniarską. W tej chwili jest to realizowane przez Fundacje
i NZOZ.

OPIEKA HOSPICYJNA



NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH…

Podpisanie Manifestu

Polskich Pacjentek

Chorujących na Raka Piersi


