Przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie Amazonek „AGATA” w 2017r.

Cele
1.
2.
3.

określone w statucie naszego Stowarzyszenia obejmują:
rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po operacji onkologicznej piersi,
organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek jako grupy wsparcia i samopomocy,
działania służące profilaktyce nowotworowej piersi.

W roku 2017 cele statutowe Stowarzyszenie realizowało poprzez organizację różnorodnych
form aktywności indywidualnej i zespołowej.
W okresie tym działalność Stowarzyszenia obejmowała:
1. Zajęcia gimnastyczne usprawniające po 45 min. dla członkiń stowarzyszenia
prowadzone
przez profesjonalną rehabilitantkę 4 dni w tygodniu w 2-ch grupach.Zrealizowano 302
godziny gimnastyki rehabilitacyjnej.
2. Muzykoterapia - zrealizowano 39 godzin zajęć na sali gimnastycznej.
3. Zajęcia ruchowe z elementami tańca – choreoterapia – realizacja 39 godzin
4. Drenaże limfatyczne obręczy barkowej po stronie operowanej u kobiet z
utrwalonymi obrzękami oraz drenaże zapobiegające powstawaniu obrzęków.
Wykonano 1702 zabiegi.
5. Nauka automasażu ( co miesiąc ) - pacjentka uczy się wykonywać masaż
samodzielnie na
wybranych partiach mięśniowych w celu usprawnienia przepływu chłonki i krążenia
żylnego.
6. Psychoterapia - przeprowadzono 65 godzin spotkań indywidualnych z
psychologiem.
Oraz 10 godzin spotkań grupowych.
7. 7. Prowadzone były zajęcia jogi – 39 godzin.
8. Zajęcia gimnastyki na basenie –15 godzin,
9. Organizowano pracę Ochotniczek- wolontariuszek tj. kobiet, które po zakończonej
chorobie,
po odpowiednim przeszkoleniu udzielają wsparcia psychicznego i informacji w szpitalach
na oddziałach onkologicznych chorym przed i tuż po operacjach onkologicznych piersi.
Ochotniczki odwiedzają pacjentów w trzech szpitalach: ZCO przy ul. Strzałowskiej, SPSK
Nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej i SPSK Nr 2 przy ul. Powstańców Wlkp. W ramach
wolontariatu ochotniczki odbyły łącznie 116 wizyt w szpitalach. Wsparcie otrzymało 271
pacjentów . W trakcie spotkań e szpitalach przekazywane są materiały informacyjne
dotyczące rehabilitacji po operacji onkologicznej piersi oraz przekazywane są Biuletyny
Informacyjne wydawane przez nasze Stowarzyszenie, celem poszerzenia wiedzy i
informacji dla pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową piersi.
10. Kontynuowano działanie Punktu Konsultacyjnego dla kobiet dotkniętych chorobą
nowotworową. Poradnictwo w formie „telefonu zaufania” odbywało się 5 dni w tygodniu
w godz. 10.00–16.00 od poniedziałku do czwartku i w piątek w godz. 10.00-13.00
dyżurują członkinie zarządu i udzielają porad telefonicznie lub spotykają się z
zainteresowanymi bezpośrednio w naszej siedzibie.
11. Nasze członkinie brały udział w zawodach sportowych w środowisku Amazonek:
- w VI Marszu Nordic-Walking dla Amazonek w Świdwinie
- w IX Spartakiadzie Strzeleckiej w Białogardzie.
12. Organizowano imprezy kulturalno – edukacyjne, integrujące członkinie
stowarzyszenia- a także wspólne wyjścia do teatru, filharmonii, opery i kina
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13. Wydano 26 numer Biuletynu Informacyjnego w nakładzie 1000 szt.
Wydawnictwo to służy profilaktyce nowotworowej piersi i jest forum
informacyjnym i służy możliwością wypowiedzi dla wszystkich
zainteresowanych.
14. Członkinie Stowarzyszenia brały aktywny udział w:
-szczecińskich spotkaniach organizacji pozarządowych „Pod Platanami”,
- marszu w ramach akcji „Różowa wstążka” w Szczecinie,
- spotkaniu z cyklu kobiety- kobietom pt.”Pełną piersią”, z nauką samobadania
piersi
- „ Projekcie Zmiana” w Starej Rzeźni, gdzie zorganizowano naukę samobadania
piersi dla kobiet uczestniczących w projekcie,
- w warsztatach otwartych ”Arena Kobiet” w Hali Azoty Arena z pokazem
samobadania piersi.
15. Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym
w Międzywodziu
16. Zorganizowano wyjazd grupy 40 kobiet na 4 dniową imprezę turystyczno –
integracyjną do Rogalina, Śmiełowa, Kalisza, Gołuchowa, Russowa, Tubądzina
i Częstochowy,
17. W szkoleniu I stopnia ochotniczek w Poznaniu udział wzięła 1 nowa ochotniczka.
18. Ochotniczki odbyły 4 dniowe wyjazdowe warsztaty z psychologiem w Polanicy
Zdroju. Tematem warsztatów była „Uważność”
19. W siedzibie Stowarzyszenia zorganizowano ponadto:
- spotkanie noworoczne członkiń i karnawałowy bal przebierańców
- spotkanie świąteczne „Wielkanocne Jajeczko”,
- wieczór poezji naszej członkini Joanny Żurawskiej Flemming,
- pokazy tańców w wykonaniu uczestniczek zajęć choreoterapii,
- pokazy tańca nowoczesnego w wykonaniu Mistrzyń Polski z okazji Dnia Matki
- pokaz biżuterii ze stali szlachetnej
- pomiar składu masy ciała, wykonany przez instruktorkę dietetyki i suplementacji,
-warsztaty psychologiczne dotyczące wsparcia psychologicznego dla pacjentek
onkologicznych i ich rodzin przeprowadzone przez dr Beatę Kozińską i
Urszulę Kuśmierz.
20. Członkinie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyły w wyjazdowych spotkaniach:
- w Szkoleniu Liderek w Sierakowie,
- w Marszu Różowej Wstążki w Gryfinie.
- w Warszawie z okazji 30-lecia Stowarzyszenia „Amazonki”
- w Choszcznie na „Prelekcji zdrowotnej” w Starostwie Powiatowym
21. Członkinie Zarządu Stowarzyszenia odbyły szereg spotkań na temat profilaktyki i
samobadania piersi dla młodzieży i kadry nauczycielskiej: w Zespole Szkół
Sportowych nr 74 w Szczecinie, w bursie szkolnej Technikum Budowlanego oraz
w Szkole Polsko-Niemieckiej.
22. Ponadto odnotować należy czynny udział członkiń Zarządu w audycjach
radiowych:
- Radio Szczecin na temat profilaktyki raka piersi- Radio Eska, Radio Wawa
Radio Złote Przeboje na temat profilaktyki
- Marszu Różowej Wstążki.
23. 14.12.2017r. na wspólnej dla członkiń kolacji Wigilijnej, zorganizowanej
Restauracji Pod Różami, kolędy zaśpiewał nam Chór PUM pod dyrekcją Prof.
Handtke, odwiedzili nas zaprzyjaźnieni lekarze, pracownicy wspierających nasze
Stowarzyszenie Instytucji PFRON Urzędu Miejskiego oraz księża z parafii NSPJ .
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