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w 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc odbył 10 protokołowanychzebtań zatządu, podj$ 22
Uchwałyi pracowałnad następującymizagadnieniami:
I. oryaniza cja Zjazid'ów Integracyi nych
. wiosennego fV / 11.14 vI 2009 l Zjzzdu Integracyjnego w Sielpi połączonego z ITf Warsztatami
Psychologicznymi i z Walnym Zebraniem Czlonków
Program zjazdu zapewniałrelaks, rozrywkę atakŻęposzerzenie wiedz,yo zdrowym i higienicznym Ębie Ęcia oraz
możliwośópodęcia ptóbrcrwi4zania problemów dnia codziennegoosób po ptzeszczepieserca i ich rodzin:
z psychologiemi pielęgniarkamiindywidualniei w grupach.
o Konsultacjeinformacyjno.edukacyjne
. Przyjmowaliśmy gości honorowych w osobach: przedstawicięli Rodzin Dawców - Halinę i lózefa
Szczepaników, l Ha|itla SzczepanikwsĘpiłado naszegoStowarzyszeniapodczas Zjazdu,Iózef jużw nim był/
PrezesaStowarzyszeniaosób zNiewydolnościąNerek', SztuczraNerka ,,zKie|c kolegęJerzegoPyrka.
zawodów.
. odbyły się III ZavtadyWędkarskieim, ,,Zdzicha'',pomysłodawcy
r

TurnĘ tańca towarzyskiego

o

Ze względu na padającydeszczodbyłsię tylko wyścigrowerów wodnych i konkurs rzutek

o

Dla dzieci przeprowadzonokonkurs z nagrodamize znajomościzasadbezpieczeństwana drogach
I

.

Spotkaniaw grupach'wymiana własnychdoświadczeń

o

Grill przy muzyce

r

Uroczysta kolacja i niestety przy muzycemechanicznej/.

Uroczystość
ukończenią18 lat naszych młodychczłonkówAni i Pawła.Mogliśmywręczyćparniqtki spotkmia
Pawłowi.
Ania z powodu choroby przebywała w InsĘtucie rańaogit'
Ęlko
b,i,a't,,tit"k^Zarzqdu
wracajqc w niedzielęze Zjudu wręczyli Ani upominkiw Instytuciew KNSiT w I.K w Warszawie.
Wa|ne Zebtarńe Członków w Sielpi doĘczyło zmian w statucię Stowarryszenia doĘczących rozszerzenia składu
zaruądui możliwościwprowadzaniaznrian do statutu.Wszystkie projekty zrrrianprzyjętojednomyś|nie.
Walne Zebranle Członków wysfuchało oceny pracy merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2008 rok
dokonanejprzez Komisję Rewizyjną po crym jednogłośnie
udzieliło Z'arz'ądowiabsoiutoriumza2008 rok.
- jesiennęo l10.13.092a89 |Y Ziazila Integracyjnego połączonegoz rV Warsztatami Psychologicznymi
w
Ośrodkuw Antoninie kołoostrowa Wietkopolskiego.
Jako staty punkt - spotkania indywidualne z psychologiem. Zajęcia z psycholog Justyną Gruczek. Jej prezentacja
elekkoniczna i warsztaty dotyczyĘ zagadnieńaseĘwności.Jak zwyklekażdy chętry mógłuczesfoiiczyćw zajęciaóh
grupowych i indywidua|nych. o powodzeniu z,ajęć z ćwiczeń aserĘwności świadczyło zórganizowanie
dodatkowych ówiczeń po południuna Ęczenie uczestników.
'

r

Byliśmy bardzo serdecaniegoszczeni przez Radę SołegĘ z jej PrzewodniczącyrnSoĘsem Przygodzic.
Zwiedziliśmy
Chatę Regionalnąo w któĘ są zgromadzone dokumenty i muzealia dótyczące
regionu , Pałacyk Myśliwski Księcia Antoniego Radziwiłła oraz Kościołw Antoninie będący miójscem
spoczynkuwielu członkówrodu Radziwiłłów.
\Ą/pięknym modrzewiowym Pałacykuksięcia AntonĘo Radziwiłła- słynnymz pobytu i koncertowaniaw
nim Fryderyka Chopina oraz zachowanychpo wielkim kompozytorzepamiątek- mieliśmyoficjalne spotkanie
z przedstawicielemmiejscowej wtadzy powiatowej WicestarosĘ Powiatu ostrów Wielkopókki który jest
bardzo pozyĘwnie nastawionymdo idei transplantacji.

r

Uroczysta kolacja w Antoninie tym razęm przy dźułiękach
prawdziwej /dobĘ/ orkiesty i w towarzystwie
zacnychgości,pana Wicestafostyi PrzedstawicieliRady Sołeckiej,księdza proboszczaz Przygodzió, otaz
Dyrełlora CKU- Tech. Rolniczego i Licęum wPrzygodzicach, zakończyłatendzień.

r

Należy poinformować iż' nasi wędkarze mieli przy ośrodkuwspaniałejezioro i korzystali obficie z jego
zasobności.

II. Krajowy Zjazó Dzieci i Młodzieź.yzprzeszczepionym sercsm w Zduńskiej Woli.
Nasi młodzi członkowieuczesfoiiczyli w V Zjeźńzie Dzieci iWodzieżry Zduńska Wola - mĄ 2009 r.. Było
ich Łącznie28 osób. Mieli zajęcia integraryjno-poznawcze,wycieczki, zaba-wę,pokaz mody, występv Zespofu Blu
Cafe, spotkanie z Pawłęm i Rafałęm Królikowskimi i wiele innych atrakcji. organizatorami ttorzy żaprosili
- koledzy z Krakowa _ obecnie Stowarzryszenieosób po Przsszczepie Serca. Uczestnikom jałącym
dzieciaków
-Warszawę
- bez względuna przynależnośó
przez
do Stowarzyszenia- dojazd zapewniłZarząd,s.P's. iat<i oiiótę
pielęgniarsĘ w osobię kolężanki Sekretarz MałgoruaĘ Zielińskiej. obecnośó naszej pielęgniarki okazała sii
nieodzowna. Zachorcwałmłodyuczestnik spotkania/z pokrewnego stowarzyszenia/,któremu azębabyło zapewnii
opiekę pielęgniarsĘ w drodze do domu . lBydgoszcz _ jazda całąnoc/. Na Zjeździemłodzież,mogła
się spotkaćsię
ze swoimi przyjaci(lłmiz całegokraju i spędzić wspólne piękne chwile' Świadectrvem tego byĘich uśmiechnięte
buzię, Myślimyiż spotkanieto spełniłopozytywnąpsychologicznąrolę.
III. Propagowanie idei transplanto|ogii wśródmłodzieżylicealnej i akademickiej
Ważrrymzadaniems.P.S.jest pracanad propagowaniemidei transplantacjiwśródmłodzieżylicealneji akademickiej.
Zor ganizawaliśmyspotkania:
15 stycania 09 r. na terenieWyższej szkoły Finansów i Zaruądzaniaw Warszawie spotkanieedukacyjno
- szkoleniowe dla sfudentów[V roku Wydziata Psychologii pt.
m Ęcia ,,,
,,Transplantacjaświadectwe
l8 tuĘ 09r. spotkaniew Szkole PonadgimnazjalnejNr 4 w Łowiczu im' Wł. Grabskiegona temat
,,2
Transplarrtacja
świadectw
o Ę cia,,.

07 maja 09 r. uczestniczyliśmyw spotkaniu z młodzieŻąna WUM w Warszawie. Temat spotkaniato ,,
Transplantacja SwiadectwoZy cit' .
07 maja09 w Przygodzicach odbyłosię spotkanie zrrŃoózieżąTechnikum Rolniczego i Liceum na temat
,, Transplantacja dar Ęcia i miłościczłowiekado człowieka'''Spotkaniedotyczyłojak zawsze problemów
doĘczącychidei transplantacji onzzapobieganiu chorobomkardiologicznym. Zakoirczyłosię rozdaniem
oświadczeńwoli. Młodzież pozytywnie odnosiłasię do zagadnieńporuszanych na spotkaniu. Byli też
obecni WicęstarostaPowiafu ostrów Wlkp. i PrzedstawicieleRady Sołeckiejwsi Przygodzice.
Konferencję,, Podaruj CząstkęSiebie ,, w
29 paździemika09 r. w Radomiu S.P.S. współorganbnwał.
pięknej zabytkowej Sali Resursy obywatelskiej l 250 osób/ , pod Patronatem llonorowym Arcyb.
Z. Zimowskiego i Prerydenta Radomia. Organizatorami byli Radomskie Srodowisko Iniciatywa,
Duszpasterstwo Rodzin, Fundacja Obyvatelska i S.P.S.. Cel to upowszechnianiewiedzy na temat
przeszczepów.Uczestnicy to głównie rrńoózieiz radomskich liceów i ich nauczyciele.
obecni byli Prezydent Radomia, Przewodniczący Rady Miasta w Radomin, I)uszpasterz Rodzin
Diecezji Radomskiej. Konfęrencję otworzyła:dr Lucyna Wiśniewska - Radomskie Srodowisko
Inicjafywa następnieg]os zabrała:dr n.med. Danuta Stryjeńska.Rowińska _ Poltransplant . na temat
transplantologii w Polsce - dane statystyczne. Stanowisko KościołaKatolickiego nt. przeszczepów
wygłosił:ks. prof. Starrisław.WarzeszakzWydziału TeologicznegoU.K.S.W. w Warszawie.W dalszej
częściglos zabrał:dr hab.n.med Maciej Kosieradzki z Kliniki Chirurgii ogólnej i Transplantacyjnej
Inst5rtutuTransplantologii W.U.M. Przeprowadził swój wykład nt. ,' Technicznych informacji o
przeszczepach,kiedy możrrapobraó p|,zęszczep'informację o śmięrcimózgu''. W końcowej części
spotkaniagłoszabrali członkowieS.P'S.: prezes_ StanisławJerusalimce1y,V.ce pręzesJacek Kapisz i
członek S.P.S. Bańosz Pietruszewski, obecna była Teresa Danek cżłonekS.P.s. i Koordynator
Polfansplantu
11 grudnia na terenie Wyższej szkoły Finansów i Zaruądzaniaw Warszawie odbyłosię zorganizowane
Psycbologia
przez S.P'S. spotkanie edukaryjno _ szkoleniowe dla studęntówgrupy [V Specjalność
''
'
to
nowe
Transplantacja
Kliniczna. Temat to
Ęcie"
i Zarz4dzaniaw Warszawie odbyłosię spotkanie
Szkoły
Finansów
13 grudnia 09 r. na terenie Wyższej
_
szkoleniowe dla studentów IV roku SpecjalnośóPsycho1ogia Zdtowi na temat: ',
edukaryjno
to nowe życie ... Transplantacjato rewelacja... ,,.
życia..Transplantacja
Transplantacjato świadęctwo
Spotkaniaw W.S.F.i.Z. z cńonkarti S.P.s. odbywĄ się na zaproszeniepsycholog Pani mgr Anny
Mieruyńskiej.
Iv. Spotkanie ze społecznościamilokalnymi - rozmowy o transplantologii i zapobieganiu chorobom
kardiologicznym.
Podczas naszych spotkan integracyjnych spotkamy się z lokalnymi społecanościami,mówimy o problemach
zunązanychz transplantacjąi profilaktyce chorób kardiologicznych, rozdajemy oświadczęniawoli, informujemy o
wyrażeniasprzeciwu. W Przygodzicachmieliśmydwa spotkaniapodczassamejmąjówki w sobotę a w
możliwości
niedzielę po mszy św.w której nasi członkowiebrali czynny udziałw liturgii słowa.
Podczas majówki nasze koleźankiwykonywa}y podstawowe badania kardiologiczne /mielzenie ciśnieniakmi'
poziomu cukru i poziomu cholesterolu/ Przebadano 95 osób. Należy podkreśliózaangażowaniekoleż:anek
podczas tych badaĄ ktróre tlwały ponad 5 godzin. /osoby przesrczepionemiały|żejsząpracę_ informacyjną_
propagującąideę hansplantacji,prowadzącroanowy itocząc dyskusjęz zainteresorranymitym tematem.
V. Spotkania w szpitalach
Spotkanie w Wojewódzkim Sąpitalu w Radomiu l czerwiec/ i W ostrowie Wielkopolskim lwrzesień/ z lekarzami
anestezjologamii ordynatoramioddziałówkardiologicznych,miałona celu pokazaniesię nas osób żyjącychz nowym
sercem jako pokłosie ich pracy. Ich wysiłek, wiedza i zaangaitowanieniejednemu z nas pozwoliĘ doczekaó
transplantacji serca' W obu szpitalach byliśmybatdzo sęrdecznie i sympatycanieptzyjęci, ze spotkań które miĄ
planowo trwać około 30 min', spotkania przeciągaęłysię do ponad półtoragodzinnych. W obydwóch szpitalach
powiedziano nam iż jest to takie pierwsze spotkanie z osobami po przęszczapachserca w ich placówkach.3
Planujemy otganizowaótego typu spotkaniaw przyszłości.

VI. Pomoc pacjentomzPrzychodni Transplantacyjnej w CSKMSWiA
od 1ó stycznia 2009 r. pacjenciCSKMSWiA zostalipozbawieniz dniana dzieńopieki medyczrejw Poradni
medycznedla nas z NFZ.
dyrekcjaCSK podałabrak zgodyna świadczęnia
Jako ptTyęZynę
Transplantacyjnej.
Zarządinterweniowałw Ministerstwie Zdrowia i u PrezesaNFZ z powiadomieniemPrezesaRady Ministrów w tej
takiego postępowania.Jak się pózniej okazało z wyjaśnieniaPrezesaNFZuo
sprawie'podnosząckarygodnośó
Iil.
/nie występowało objęcie nas opieĘ medycznąw Prrychodni
Marszał
dyrektor szpita|aldyr.
'Transplantacyjnej w zakresie opieki nad pacjentami po pneszczepie serca.
Bardzo pomocny był nam Pan prof. Wojciech Rowiński który naĘchmiast interweniowałw llFZ w tej
sprawie i w Min. Zdrowia.
Na specjalnepodziękowaniazasługujedyrekcja I.K. w osobiel)yrektora Naczelnegoprof. Witolda RuĘłło.
Decyzją Pana Dyrektora wszTscy pacjenci któtzy wyrazili ochotę na leczenie w I.K. zostali pnryjęci.
kontakĘ z pacjentami Przychodni Transplantacyjnej w
Zarz.ądnaszego Stowar.:ąyszenianawiązał
csKMswiA informując ich o zaistniaĘm problemie i udzielił pomocy potrzebującym/ doręczającpnesłane
podania koleź:aneki kolegów z prośbąo plzyjpie ich w poczet pacjentórv Przychodni Transplantacyjnej w
organizacyjną. Nasz Zarząd stoi na stanowisku iż
Inst5rtucieKardiologiil, bez względu na przyna|eżność,
pomoc.
poprosi
o
na|eĘ pomagaćkażdemukto
Na prośbęKierorvnikPmychodni Transplantacyjnej w rnst5rtucieKardiologii nasze Stowarzyszeniezakupilo
materiałybiurowe niezbędned|a załoieniadokumentacji dla nowych pacjentów w Przychodni
Transplantacyjnej I.I(.
VII. KontakĘ z osobami oczekującymi na operację przeszczepienia serca.
Bardzo ważnym elementempracy Zarządll są kontakty z osobami zalmalifikowanymi i oczekującymi na
ptzesT.czepserca.
Takich indywidualnych spotkanprzedstawicie|eZarządl przeprowadzili w ciągu roku kilkadziesiąt. Z własnego
wiemy iż sąone bardzopotrzebneoczekującym.Niestetywielu odeszłonie doczekawszyoperacji.
doświadczenia
Wśródnas byĘ trzy osoby oczekującena nowe serce.obecnie sądwie osoby,jedna z nichjestjuż po operacji.
Czynimy staraniaaby powstałstatyzespół psycholog lekalz i osoby przeszczepioneds. kontaktuz osobami
oczekującymina przeszczepserca. Czynimy staraniana pozyskanie środkówna sfinansowaniewynagrodzeniadla
psychologa.
VIII. Tradycyjne integracyjne spotkania świąteczne
organizujemy tradyryjnejuż SpotkaniaŚwiąteczre. Na spotkaniate zapraszatrty|ekarzy,pielęgniarki, pracowników
oraz dyrekcjęIK.
IJezestnicząw nich też pacjenci oczekujący nawizytę lekarsĘ w Przychodni Transplantaryjnęj.Każdy kto jest po
_ nie musi byó członkiemS.P.S..
przeszczepiesercajest mile widzianymgościem
DL fnne spotkania tematyczne
StowarzyszeniePrzeszcząionych Serc zostałozaproszonena:
spotkania,' O lepsząjakośóĘciaw chorobie ''. Prelekcję wygłosiłaPani dr n.med.transplantokogMałgorzata
FederacjaDIALTRANSPLANT. /s.P.S.z Federacją
Sobieszczańska- Małek.Spotkanieto zorganizowała
/.
współpracuje
Konferencja Prasowa '' Ku europejskim standardom.Polska transplantologiaw drodze do ptzenlłyciężenia
kryzysu" - ZamekUjazdowski w Warszawie.
X. KontakĘ z mediami
Podczas nasąychspotkań zmłodzieĄw Radomiu byłalokalna TV i przedstawicieleprasy. W Przygodzicach i
ostrowie Wielkopolskim podczasnaszegopobytu w PałacuKsięcia Antoniego Radziwiłłai podczasUroczystej

4

lokalnaprasaw której ukazałsię cykl wywiadów znaszymi koleżankamii kolegami.odbyłasię
Kolacji gościła
potęm
równieżsesjazdjęciowadla GazeĘ Wyborczej z koleżankamii kolegamipoprzeszczepieserca,prezentowana
w
prezentacji
Sejmie.
w WarszawiepodczasKonferencjiw Zamku Ujazdowskimw Warszawiei zaplanowanado
tej metodyleczenią
wspóĘracęz FIBO nad produkcjąfilmu o transplantacjiserca,o nasbęneficjentach
Zarządpodjął
bardzoczynnie wspóĘracując ztvvótcą filmu reżyseręmTadeuszemKrólem.
W efekcii czego powstał52-minutowy film dokumentalny ,,Życie to rewelacja,,.
z filmu
Większośóuczestnikówtegofilmu to nasi członkowie.Jednaosoba lpo przeszczepie/ przekazaŁahonotarium
w wysokości50azł.narzeaznaszegostowarzyszenia.
)il Wsptńłpraca z innymi stowarryszeniami i organizacjami.
przeszczepowymiw Polsce. Z Federacją
partnerskąwspóĘracęz innymi stowarzyszeniami
Podjęliśmy
na
DIALTRANSPLANT i Stowarzyszeniemosób z PrzeszczepionymSercemw Krakowie. W Krakowie gościliśmy
powstanieStowarzyszenia, jak równiez byliśmyzaproszenina Dzień Sęrcaw Krakowie.
spotkaniuinaugurującym
Prowadzimy rozmowy z kolegami z Krakowa nad powołaniemgrupy sportowejze wszystkich stowarryszeńtego typu
otwarci na wspóĘracę z innymi podobnymi stowarzyszeniami,oparĘmi na równoprawnych,
w kraju. Jesteśmy
stosunkach.
partnerskich
WspóĘracujemyzCentrum POLTRANSPLAI{TU w Warszawie i PolsĘ Unią Medycyny Transplantacyjnej
uzyskując od kięrownictwa Ęch organizacjipotrzebnenam informacje,materiaWna spotkaniazmłodzieżąoraz
uzyskaliśmywsparciew Spotkaniuw Radomiu, ptzezIch przedstawicieli.
Zadania na 2010 r.
a. KonĘnuacja spotkań z rrńodzieżą licealną akademicką i społecznościami loka|nymi jako stałego elementu
propagowania transplantacji - skutecznej formy leczenia
b. Stałykontakt z osobami poprzeszczepie serca i oczekującyminazabieg.
c. Prace organizacyjne nad letnim ijesiennym Ąazdem integracyjnym.
d. Majówka w Przygodzicach - potkanie z mieszkańcami i władzami tej gniny i powiatu na temat transplantacj i
i problemów kardiologicarych,
e. Pozyskiwanie sponsorów
f.

Różrorodna pomoc osobom po ptzeszczepie serca i ich rodzinom.

g
D'

Uzyskiwanie za|eg]ychwpłat członkowskich i I %.

h. Rehabilitacj a dla członków
i. Ścisła wspóĘraca z ośrodkami Transplantacji Serca w Polsce.
j . Uaktywnienię członków do działaniaw naĘpujących tematach:
a

Poszukiwanie sponsorów

a

Propagowan ie przekazywanią I Yo podatku na tzęcz S.P. S.

a
a

Wspołudział w organizowaniu spotkań integracyjnych i spotkań zrrilodzieżą
WspóĘraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi na zasadzie pańnerstwa.
ZlpowaimieniaZarządu

,t

ZESTAWIENIEPRZYCHODOWI WDATKOTr.
STOWARZYSZENIAPRZESZCZEPIONYCH SERC2OO9T.
lVyszczególnienie

Kwota

I. Prrychody z dziila|nościstatutowej
w tym:
1' Składkiczłonkowskie
2. Wpisowe
3. Darowizny rzeczowe
4' Darowiznypienięzne
5. Odpis1%pdof
6. Wpłatyuczestników imprez

39.149,49

II. Koszty dziala|ności statutowej

31.814,91

w tym:
1. Spotkania okolicznościowę
2. Spotkania edukacyjno-informacyjne
3. V/arsztaty psycholog.i spotk. integracyjne
4. Współprac a ze słllżbązdrowia
5. PozostałekoszĘ statutowe

685,64
4.390,60
21.e72J3"
1.675,72
3.090,82

3.200,oo
240,oo
2.329,87
6.912,oo
13.683,62
11.784,oo

statutowej
III. Wynik na działa|ności

6.334,58

IV. Koszty ogólnoadninistraryjne
w tym:
1. Cryrcz za biuro
f.opłaty pocztowei bankowe
3. Telekomunikacjai intemet
4. Pozostałeusługi
5. opłaty sądowei notarialne
6. Materiałybiurowe i inne koszty admin.

5.196,19

V. Ptzvchody finansowe

VI. Wynik finansowy

323,49
783,67
615,18
2.159,oo
376,oo
938,85
452,12
1.590,51

Skarbnik Zarządu
Izabe||aGizińska

