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Hortiterapia: składnik terapii psychospołecznej
w Centrum Hassenfelda
Gwenn G. Fried, Matthew J. Wichrowski, MSW, HTR

Streszczenie
Wysokiej jakości opieka psychospołeczna nad pacjentami leczonymi z powodu chorób
hematologicznych/onkologicznych oraz ich rodzinami służy zmniejszeniu nieuniknionych
zaburzeń doświadczanych podczas leczenia. Hortiterapia (ogrodolecznictwo), proces
w którym zajęcia ogrodnicze są wykorzystywane jako nośniki profesjonalnych programów
terapeutycznych, jest wyborem terapeutycznymktóry może zaspokajać potrzeby psychospołeczne
pacjentów w wielu sytuacjach medycznych. Program hortiterapii w Centrum Hassenfelda
(Stephen D. Hassenfeld Children’s Center for Cancer and Blood Disorders przy Langone
Medical Center New York University) zaprojektowano w taki sposób, aby pobudzał funkcje
czuciowe, poznawcze i komunikacyjne oraz zwiększał wiedzę i świadomość przyrody,
stanowiąc rozproszenie uwagi redukujące stres podczas leczenia. Program dostarcza szeregu
korzyści uzupełniających inne wybory terapeutyczne i służy jako pomoc w zmniejszaniu
możliwych zagrożeń dla jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Wprowadzenie
Współczesne trendy w opiece nad pacjen-

tami poddanymi leczeniu z powodu chorób
hematologicznych/onkologicznych w coraz
większym stopniu uwzględniają programy
mające na celu zaspokojenie potrzeb psycho-
społecznych, stanowiące część reżimu
terapeutycznego.1-3 Wykazano, że różne inter-
wencje psychospołeczne umożliwiają norma-
lizację procesu leczenia,1 zmniejszają zawią-
zaną z nim stygmatyzację4 i pomagają
zmniejszyć ujemny wpływ choroby.3 Te pro-
blemy związane z leczeniem stają się szcze-
gólnie ważne, gdy pacjentem jest dziecko lub
nastolatek. Etapy ich rozwoju i związane z ni-
mi potrzeby stwarzają dodatkowe wyzwania
w zapewnieniu korzystnych wyników lecze-
nia.5 Dzięki dobrze określonym praktykom
psychospołecznym dzieci i ich rodziny są
lepiej przygotowane do radzenia sobie z cho-
robą nowotworową i stają się dobrze przysto-
sowanymi osobami przeżywającymi choro-
bę.3 Hortiterapia w coraz częściej jest
proponowana jako składowa programów do-
starczająca zakresu korzyści psychospołecz-
nych dla wielu grup pacjentów.

Biofilia jest opisywana jako nasza skłonność
do pozytywnego reagowania na naturalne oto-
czenie, sugerujące bezpieczeństwo i schronie-
nie, oferujące nadzieję na dostęp do pożywie-
nia, leków i narzędzi oraz dostarczające
pozytywnych wrażeń estetycznych.6 Przyroda
była wykorzystywana jako pomoc terapeutycz-
na od tysięcy lat. Egipscy lekarze zalecali człon-
kom rodów królewskich cierpiącym na zabu-
rzenia psychiczne spacery w ogrodach
pałacowych. Doktor Benjamin Rush, MD, za-
łożyciel szpitala Friends Hospital, zaobserwo-
wał, że praca na farmie korzystnie wpływa na le-
czenie. Po I wojnie światowej stosowano zajęcia
hortiterapeutyczne u weteranów poddanych se-
sjom terapii zajęciowej w Klinice Menningera.7

Obecnie hortiterapia jest procesem, w któ-
rym rośliny i ogrodnictwo są wykorzystywa-
ne jako nośniki profesjonalnie prowadzonych
programów terapeutycznych.7 Hortiterapia
jest stosowana u osób w każdym wieku,
w szerokim zakresie zastosowań obejmują-
cych pracę z chorymi psychicznie,8 osobami
z zaburzeniami rozwojowymi,9 w zajęciach
edukacyjnych9,10 oraz w różnych warunkach
opieki zdrowotnej.11-14
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Mul ti dy scy pli nar ne po dej ście do opie ki psy cho spo łecz nej: mo del Ste phe na D. Has sen fel da

no ści Lin nei zwią za nych z nie do wi dze niem
w okre sie przed je go roz po zna niem. Ma ma
Lin nei mia ła po czu cie wi ny zwią za ne z tym,
że mo gły wy stę po wać ob ja wy, któ rych nikt
nie do strzegł. Omó wio no tak że zmniej szo ny
ape tyt i zmniej sze nie ma sy cia ła Lin nei i za -
chę co no do stwo rze nia ra zem z nią pro ste -
go, smacz ne go me nu. Wie lu człon ków ze spo -
łu pra co wa ło tak że z 8-let nim bra tem Lin nei,
Mi ke’em, któ ry lu bi te atr i mu zy kę. Mu zy -
ko te ra peu ta z po wo dze niem wpro wa dził mu -
zy kę ja ko spo sób eks pre sji uczuć bra ta wo -
bec cho ro by sio stry. Jest to przy kła dem
ła two ści, z ja ką opie ka psy cho spo łecz na mo -
że być po sze rzo na na ca ła ro dzi nę, gdy le cze -
nia pa cjen ta ma cha rak ter kon tek sto wy,
a świad cze nia po trzeb ne do za spo ko je nia
róż nych po trzeb jej człon ków są do stęp ne.

W trak cie le cze nia po ja wi ły się pro ble my
z je dze niem. Znów po pro szo no o kon sul ta cje
ze spół psy cho spo łecz ny. Spo tka nie psy cho lo -
ga z mat ką cho rej mia ło na ce lu oce nę przy -
czyn kło po tów z ape ty tem i mo ni to ro wa nie
moż li wych zmian na stro ju wtór nych do sta nu
zdro wia. Prze pro wa dzo no też kon sul ta cje
z ze spo łem zaj mu ją cym się pa cjen ta mi ho spi -
ta li zo wa ny mi oraz z psy chia trą dzie cię cym.
Te ra peu ta za ję cio wy Lin nei za czął an ga żo wać
ją ade kwat nie do wie ku w ce lu lep sze go zro -
zu mie nia po wo dów nie je dze nia. Uło żo ny zo -
stał plan przy wró ce nia pór po sił ków Lin nei
z po mo cą ro dzi ców i w ten spo sób unik nię -
to od ży wia nia przez son dę. By ło to roz wią za -
niem tym cza so wym, po nie waż ze spół wciąż
pró bu je zna leźć naj lep szy spo sób po mo cy.
Ze spo ły me dycz ny i psy cho spo łecz ny kon ty -
nu ują współ pra cę w ce lu wspie ra nia tej ro dzi -
ny w jej wal ce z no wo two rem u dziec ka. 

Przy�pa�dek 2:�beth
U 8-let niej Beth roz po zna no wła śnie ostrą

bia łacz kę lim fo bla stycz ną. Beth miesz ka z ro -
dzi ca mi na przed mie ściach No we go Jor ku.
W po bli żu miesz ka też jej opie kun ka, bab -
cia. Kon f lik ty ro dzin ne zwią za ne z opie ką
nad dziec kiem i lęk Beth zwią za ny z pro ce du -
ra mi me dycz ny mi na le ża ły do wcze śnie roz -
po zna nych pro ble mów. Opiekun socjalny
zajmujący się  Beth (so cial wor ker) po świę cił
czas na roz mo wę do ty czą cą szcze gó łów zwią -
za nych z opie ką nad dziew czyn ką za rów no
z ro dzi ca mi, jak i bab cią. Ma ma Beth
do pew ne go cza su pra co wa ła bar dzo du żo
i dziew czyn ką opie ko wa ła się bab cia. Od roz -
po zna nia cho ro by ma ma prze sta ła pra co wać
i za czę ła po świę cać ca ły swój czas na opie kę
nad Beth. Zmia ny ról w ro dzi nie zwią za ne
z cho ro bą są czę ste, po nie waż w ze tknię ciu
z oko licz no ścia mi za gra ża ją cy mi ży ciu prio -
ry te ty wszyst kich człon ków ro dzi ny ule ga ją
zmia nie. Ma ma Beth mia ła po czu cie wi ny
zwią za ne z ma łą ilo ścią cza su po świę ca ne go
cór ce przez roz po zna niem. Bab cia czu ła dy -
stans do ro dzi ny, gdy ma ma za czę ła po świę -

cać co raz wię cej cza su na co dzien na opie kę
nad Beth. 

Człon ko wie ze spo łu bez po śred nio pra cu -
ją cy z ro dzi ną po mo gli stwo rzyć plan opie ki
nad Beth, z któ re go za do wo le ni by li wszy scy
człon ko wie ro dzi ny. Po mo gli roz wią zać pro -
blem po czu cia wi ny ma my i po go dzić się
bab ci z jej ogra ni czo ną ro lą w opie ce. Psy -
cho log pra co wał z człon ka mi ro dzi ny
nad pod sta wo wy mi stra te gia mi ro dzi ciel ski -
mi, ta ki mi jak tech ni ki re lak sa cji ma ją ce
na ce lu zmniej sze nie lę ków dziew czyn ki. Wy -
ko rzy sta no też do świad cze nie pie lę gniar ki
Beth w ce lu okre śle nia do stęp nych stra te gii
me dycz nych mo gą cych po móc upo rać się
z lę ka mi dziew czyn ki przed wkłu cia mi lę dź -
wio wy mi, na wy pa dek gdy by stra te gie nie far -
ma ko lo giczne by ły nie wy star cza ją ce. 

Mu zy ko te ra peu ta i te ra peu ta sztu ką przy -
czy ni li się do opie ki nad Beth, za pew nia jąc
wie lo mo dal ną te ra pię ko ją cą jej lęk przed za -
bie ga mi me dycz ny mi. Pro ble my ro dzin ne,
wciąż wpły wa ją ce na do świad cze nia Beth
zwią za ne z le cze niem, są na bie żą co, w mia -
rę po trzeb roz wią zy wa ne z po mo cą wcho dzą -
ce go w skład ze spo łu psy cho lo ga. 

Pod�su�mo�wa�nie
Za gad nie nia psy cho spo łecz ne zwią za ne

z le cze niem cho rób u dzie ci zy ska ły na zna -
cze niu w ostat nich la tach.5,9-11 Au tor ki są prze -
ko na ne, że ich mo del in ter dy scy pli nar ne go
ze spo łu umoż li wia naj bar dziej kom plek so wą
opie kę psy cho spo łecz ną nad pa cjen ta mi i ich
ro dzi na mi. Usi łu ją oni iden ty fi ko wać pro ble -
my jak naj wcze śniej i ko or dy no wać opie kę
psy cho spo łecz ną w spo sób, któ ry ła go dzi nie -
któ re ze stre so gen nych czyn ni ków zwią za nych
z cho ro bą dziec ka. Ce lem ich ze spo łu jest po -
pra wie nie ja ko ści ży cia pa cjen tów i ro dzin le -
czo nych w SDHCC. 

Przy szłe ce le ich wy sił ków obej mu ją prze -
pro wa dze nie ba dań na uko wych okre śla ją cych
ko rzy ści zwią za ne z in ter wen cja mi psy cho spo -
łecz ny mi. Po trzeb ne są do dat ko we in for ma -
cje do ty czą ce tych ko rzy ści, wy ni ka ją cych ze
świad czeń udzie la nych for mal nie i nie for mal -
nie w cen trum. Kto i z cze go od no si ko rzy ści?
Któ re in ter wen cje są wy bie ra ne przez ro dzi -
ny? Proś ba o opi nię ro dzin do ty czą cą ko rzy -
ści, ja kie ro dzi na i dziec ko od nieśli z róż nych
in ter wen cji psy cho spo łecz nych, i bra nie tych
opi nii pod uwa gę po mo że ulep szyć pra cę. 

Za mia rem au to rek jest przy go to wa nie
pod ręcz ni ka opie ki psy cho spo łecz nej opar te -
go na mo de lu ich prak ty ki oraz na do świad -
cze niach in nych ośrod ków. Je go ce lem by ło -
by przy go to wa nie pro to ko łu za pew nia ją ce go
do stęp do no wo cze snych me tod te ra peu tycz -
nych świad czo nych przez współ pra cu ją cych
spe cja li stów w ra mach opie ki w ośrod kach
te go ty pu. Ta kie mo de le opie ki za pro jek to -
wa no już wcze śniej,3 jed nak nie zo sta ły one

wpro wa dzo ne do prak ty ki. W przy pad ku in -
nych mo de li wy ma ga ne jest ze bra nie da nych
do ty czą cych spo so bów za pew nie nia świad -
czeń do pa so wa nych do po trzeb ro dzin ży ją -
cych w zło żo nym kon tek ście spo łecz nym
peł nym wy zwań kul tu ro wych, fi nan so wych,
po li tycz nych, edu ka cyj nych i du cho wych,12

sta no wią cych nie od łącz ny ele ment ży cia
osób z cho ro ba mi no wo two ro wy mi i in ny -
mi dzie cię cy mi cho ro ba mi prze wle kły mi.
Pod ręcz nik ma za wie rać pod sta wo we za sa -
dy z za kre su opie ki psy cho spo łecz nej i in -
nych po wią za nych ob sza rów. Bę dzie tak że
uwzględ niał bar dziej spe cja li stycz ne za gad nie -
nia zwią za ne pa cjen ta mi i ro dzi na mi ob cią -
żo ny mi więk szym ry zy kiem trud no ści dia -
gno stycz nych i te ra peu tycz nych. Za mia rem
au to rek jest po dzie le nie się wie dzą do ty czą cą
sku tecz nych dzia łań w ob sza rze pe dia trii
i współ dzia ła ją cych spe cjal no ści. Po et ka
Maya An ge lou po wie dzia ła, że „dzie cię cy ta -
lent prze trwa nia wy ni ka z nie świa do mo ści al -
ter na tyw.”13 Le ka rze pod sta wo wej opie ki,
dzię ki swo jej wie dzy o sku tecz no ści po stę po -
wa nia oraz dzię ki stwa rza niu ko rzyst niej szych
al ter na tyw, mo gą ra czej po ma gać dzie ciom
z po wo dze niem ra dzić so bie z cho ro bą, niż
ją prze trwać.
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fii lub in nych te ma tach na uko wych. Każ de
za ję cia mo gą być in ne, za leż nie od do świad -
czeń, za in te re so wań i po trzeb uczest ni ków. Li -
der przed sta wia pro jekt. Na stęp nie każ dy
uczest nik pra cu je nad swo ją ro śli ną lub pro -
jek tem w ra mach pra cy do mo wej.

Pod czas re ali za cji pro gra mu kła dzie się na -
cisk na za pew nie nie licz nych oka zji do po -
dej mo wa nia de cy zji. Uczest ni cy mo gą na
przy kład de cy do wać, ja ką wy brać ro śli nę, ile
chcą wziąć sa dzo nek i ja kiej wiel ko ści do ni -
ca bę dzie im po trzeb na. Ukoń czo ny pro jekt
jest ozna cza ny przez uczest ni ków ich imie -
niem, na zwą ro śli ny i da tą. Na za koń cze nie
za jęć uczest ni cy dzie lą się swo imi pla na mi
do ty czą cy mi miej sca, w któ rym umiesz czą
ro śli nę po po wro cie do do mu, i oma wia ją za -
sa dy jej pie lę gna cji. Pro wa dzą cy czę sto py ta,
jak uczest ni cy oce nia ją za ję cia, jed nak w tym
cza sie mo gą oni być już za ję ci swo bod ną roz -
mo wą do ty czą cą do mu, za in te re so wań i in -
nych co dzien nych czyn no ści. 

ce�le�pro�gra�mu
Za sad ni czym ce lem pro gra mu jest za -

pew nie nie wy tchnie nia dzie ciom i ich ro dzi -
nom pod czas le cze nia w cen trum SDHCC.
Spo ra gru pa pa cjen tów cen trum po cho dzi
spo za Sta nów Zjed no czo nych. Po nie waż
wie le sta no wisk ro ślin nych po cho dzi z kra -
jów tro pi kal nych lub sub tro pi kal nych, ro śli -
ny są czę sto roz po zna wa ne ja ko coś zwią za -
ne go z oj czy stym kra jem. Czę sto pro wa dzi
to do dzie le nia się no stal gicz ny mi opo wie -
ścia mi o do mu, ro dzi nie i przy ja cio łach.
Dziec ko lub ro dzic mo że na wet wcho dzić
w ro lę na uczy cie la, opo wia da jąc in nym
człon kom gru py o tym, jak da na ro śli na jest
wy ko rzy sty wa na w oj czy stym kra ju. Przy tło -
czo ny ro dzic prze mie nia się w na uczy cie la,
dzie ląc się wie dzą i in for ma cja mi, ma jąc po -
czu cie umoc nie nia (em po wer ment) znacz -
nie się ga ją ce go po za miej sce, w któ rym się
zna lazł. 

Dru gim ce lem pro gra mu jest ofe ro wa nie
bez po śred nie go do świad cze nia zwią za ne go
z ob co wa niem z przy ro dą dla po bu dze nia
funk cji czu cio wych, po znaw czych i ko mu ni ka -
cyj nych. Po przy ję ciu do od dzia łu szpi tal ne go
wie le ro dzin uczest ni czy w le cze niu am bu la to -
ryj nym. Przy cho dząc ze śro do wi ska bia łych far -
tu chów i ste ryl nych rę ka wic czę sto oba wia ją się
oni do tknię cia cze go kol wiek z świa ta ze wnętrz -
ne go. W bez piecz nym oto cze niu cen trum pa -
cjen ci są po now nie wpro wa dza ni w ta kie na -
ma cal ne do świad cze nia i od czu cia pod czas
edu ka cji do ty czą cej bez piecz nych spo so bów
ob cho dze nia się z gle bą i ma te ria łem ro ślin -
nym w do mu (ryc. 1). W mia rę kon ty nu owa -
nia edu ka cyj nych roz mów i pie lę gna cji ro ślin
uczest ni cy roz luź nia ją się. Za czy na zwy cię żać
przy ro da z jej ko lo ra mi, za pa cha mi i struk tu -
rą. Do świad cze nie sta je się tak prze ni ka ją cym

Ry�ci�na 2
Zajęcia�odwracające�uwagę�od choroby

Ta�be�la 1
ce�le�pro�gra�mów�hor�ti�te�ra�pii
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• Zwięk�sze�nie�du�my�z wła�snych�osią�gnięć
• Za�szcze�pia�nie�na�dziei
• Za�chę�ta�do re�mi�ni�scen�cji
• Po�dej�mo�wa�nie�de�cy�zji

Fi�zycz�ne/czu�cio�we�

• Wzmac�nia�nie�umie�jęt�no�ści�wzro�ko�wych/po�strze�że�nio�wych
• Wzrost�wy�trwa�ło�ści
• Od�wró�ce�nie�uwa�gi�od bó�lu
• Po�pra�wa�ko�or�dy�na�cji�wzro�ko�wo�-ru�cho�wej�i zdol�no�ści�mo�to�rycz�nych�
• Sty�mu�la�cja�wszyst�kich�zmy�słów

Spo�łecz�ne

• Wzrost�za�an�ga�żo�wa�nia�gru�po�we�go
• Po�pra�wa�umie�jęt�no�ści�wer�bal�nych�i nie�wer�bal�nych

Po�znaw�cze�i edu�ka�cyj�ne

• Po�sze�rze�nie�słow�nic�twa�i umie�jęt�no�ści�ję�zy�ko�wych
• Zwięk�sze�nie�ro�ze�zna�nia�zmy�sło�we�go
• Wzrost�zdol�no�ści�do sku�pie�nia�i za�an�ga�żo�wa�nia
• Po�pra�wa�pa�mię�ci
• Eks�pre�sja�kre�atyw�no�ści
• Umie�jęt�ność�po�stę�po�wa�nia�zgod�nie�z wy�tycz�ny�mi
• Wzrost�wie�dzy�ogrod�ni�czej�in�te�gro�wa�nej�z hi�sto�rią,�geo�gra�fią,�folk�lo�rem�i sztu�ką
• Kul�tu�ra�zwią�za�na�z flo�rą

Od�kry�wa�nie/Za�dzi�wie�nie/Du�cho�wość

• Wzrost�po�czu�cia�wię�zi�z na�tu�rą
• Po�czu�cie�fa�scy�na�cji
• Więź�ze�zmia�na�mi�se�zo�no�wy�mi
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Mi mo ogra ni czo nej licz by ba dań opi su ją -
cych ko rzy ści kli nicz ne zwią za ne z hor ti te ra -
pią, co raz więcej pozycji pi śmien nic twa wska -
zu je na ko rzy ści z bier nej i czyn nej in te rak cji
z przy ro dą. Ulri ch15 do no sił o spad ku zu ży -
cia nar ko tycz nych le ków prze ciw bó lo wych
w po rów na niu z ace ta mi no fe nem oraz o nie -
co skró co nym cza sie ho spi ta li za cji osób po
cho le cy stek to mii, widzącymi z okna kra jo -
braz w po rów na niu z pa cjen ta mi ma ją cy mi
wi dok na są sied ni bu dy nek. W in nych ba da -
niach ob ser wo wa no zmia ny wskaź ni ków fi -
zjo lo gicz nych ko re lu ją cych z re duk cją stre su,
m.in. zmniej sze nie czę sto ści ak cji ser ca.15,16

Udo ku men to wa no rów nież po pra wę funk cji
po znaw czych u ko biet z wła śnie roz po zna -
nym ra kiem pier si 17 oraz po pra wę na stro ju
u pa cjen tów w okre sie re ha bi li ta cji kar dio lo -
gicz nej.16

W prak ty ce hor ti te ra pia do star cza sze ro -
kie go za kre su ko rzy ści w ob sza rach zdro wia
fi zycz ne go, emo cji, zdol no ści po znaw czych
oraz umie jęt no ści spo łecz nych. Ogrod nic two
jest po pu lar ną ak tyw no ścią po za za wo do wą,
kształ tu ją cą funk cje mo to rycz ne, po pra wia -
ją cą za kres ru chu, pod trzy mu ją cą si łę i wy -
trzy ma łość.18 Ko rzy ści emo cjo nal ne obej mu -
ją wzrost sa mo oce ny i po pra wę na stro ju.16,19

Zdo by wa nie wie dzy o ro śli nach do star cza
sty mu la cji ko gni tyw nej, po nie waż ćwi czy pa -
mięć se kwen cyj ną, a pra ca z ro śli na mi po ma -
ga zre du ko wać stres.20 Po nad to do świad czo -
ny te ra peu ta mo że osią gnąć sze ro ki za kres

ko rzy ści spo łecz nych, ta kich jak roz bu dze nie
na dziei oraz uni wer sal ność i prze ka zy wa nie
in for ma cji.21

Opis�pro�gra�mu
Miej scem pro wa dze nia hor ti te ra pii

w Cen trum Has sen fel da (Ste phen D. Has sen -
feld Chil dren’s Cen ter for Can cer and Blo -
od Di sor ders, SDHCC) jest Szkla ny Ogród
(The Glass Gar den) w In sty tu cie Ru ska (Rusk
In sti tu te). Od za ło że nia w 1959 ro ku Szkla ny
Ogród za pew niał uspo ko je nie pa cjen tom, ro -
dzi nom, go ściom i per so ne lo wi SDHCC. 

Po cząt ko wo ogród był utrzy my wa ny ja ko
udo god nie nie dla pa cjen tów, któ rzy mo gli je
od wie dzać i cie szyć się nim. Cho rzy szu ka li
jed nak cze goś wię cej niż tyl ko od wie dzin –
chcie li pra co wać z ro śli na mi, gdy prze by wa -
li w ogro dzie. To ży cze nie w po łą cze niu z na -
ro dzi na mi kli nicz nej hor ti te ra pii na po cząt ku
lat 70. zmie ni ło ro lę Szkla ne go Ogro du i je -
go per so ne lu. Nie gdyś miej sce pa syw nej ra -
do ści przy ro dą, ogród – od tąd pro wa dzo ny
przez wy kwa li fi ko wa ny per so nel hor ti te ra -
peu tów – stał się miej scem po mo cy, zdro wie -
nia i umac nia nia (em po wer ment). 

Współ cze sny Szkla ny Ogród jest czymś
da le ko wię cej niż szklarnią. Gdy obec na dy -
rek tor, Nan cy Cham bers, obej mo wa ła funk -
cję w 1986 ro ku, pod ję ła się mi sji roz wi nię cia
ogro du i zwią za nych z nim pro gra mów
w stop niu wy kra cza ją cym po za czte ry szkla -

ne ścia ny ory gi nal ne go bu dyn ku. Jej wi zja
obej mo wa ła tak że do da nie w peł ni do stęp ne -
go ca ło rocz ne go ogro du oraz miej sca za baw
dla dzie ci (Play Gar den) – wie lo krot nie na gra -
dza ne go, no wo cze sne go, po strze ga ne go ja ko
mo del wart po wie la nia przy pro jek to wa niu
ogro dów lecz ni czych. 

Two rze nie pro gra mów w Szkla nym Ogro -
dzie rów nież zy ska ło no wy wy miar. Po za czte -
re ma go dzin ny mi gru pa mi in te gra cyj ny mi
dzien nie dla pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych
w Rusk In sti tu te, per so nel pro wa dzi pro gra -
my hor ti te ra pii dla cho rych z in nych pla có -
wek (Rusk Pre -scho ol, Tisch Ho spi tal Pe dia -
tric Child -Li fe Pro gram oraz od dzia ły:
psy chia trycz ny, re ha bi li ta cji krą że nio wej i pa -
dacz ko wy). W ogro dzie są pro wa dzo ne pro -
gra my dla szkół, do mów se nio ra, grup spo -
łecz no ścio wych dla pa cjen tów z afa zją, grup
wspar cia dla pa cjen tów z cho ro bą Al zhe ime -
ra i otę pie niem, psy chia trycz nych od dzia łów
dzien nych, dzien nych od dzia łów opie ki dla
do ro słych i do mów opie ki. 

Jed nym z naj bar dziej po szu ki wa nych
świad czeń udzie la nych przez per so nel Szkla -
ne go Ogro du jest pro wa dze nie re gu lar nych
grup hor ti te ra peu tycz nych w te re nie. Przy kła -
dem ta kie go pro gra mu są za ję cia pro wa dzo -
ne od po nad sze ściu lat w jed nym z do mów
se nio ra. 

Jest to ro dzaj pro gra mu obec nie pro wa -
dzo ne go w SDHCC – w ro ku 2006 ze spół
pro wa dzą cy hor ti te ra pię w Szkla nym Ogro -
dzie za czął pi lo ta żo wy pro gram w no wo -
jor skim cen trum. Ze spół SDHCC był za -
an ga żo wa ny w do da nie te go kom po nen tu
do in no wa cyj ne go śro do wi ska te ra peu tycz ne -
go, zma ga jąc się z ogra ni czo ną prze strze nią
i in ny mi wy zwa nia mi lo gi stycz ny mi, aby
wpa so wać gru py w ty go dnio wy pro gram.
No wa, lep sza lo ka li za cja na praw dę po mo gła
roz wi nąć bo ga ty pro gram. 

Pro�ce�du�ra
Każ de go ty go dnia hor ti te ra peu ta przy no -

si do ogro du ro śli ny lub gru pę te ma tycz nie
po dob nych ro ślin. Uczest ni cy grup sa dzą je,
uży wa jąc na czyń, ste ryl nych po jem ni ków na
sa dzon ki, ety kiet z ozna cze nia mi ro ślin, ta le -
rzy ków i wszel kich in nych sprzę tów po trzeb -
nych do pro jek tu. Per so nel zwią za ny z pro -
jek tem Child -Li fe re kru tu je pa cjen tów
speł nia ją cych kry te ria me dycz ne oraz ich 
ro dzi ny, ro dzeń stwo, oso by udzie la ją ce świad -
czeń oraz in nych człon ków per so ne lu za in te -
re so wa nych uczest nic twem. Za ję cia roz po czy -
na przed sta wie nie się uczest ni ków, po któ rym
na stę pu je pre zen ta cja ro ślin lub prze gląd
pro jek tu. Mo gą być oma wia ne za gad nie nia
zwią za ne z kra jem po cho dze nia, kul tu rą,
folk lo rem oraz za sto so wa nia mi ku li nar ny mi
i me dycz ny mi. Te mat gru py mo że sku piać się
na świę tach, po rach ro ku, po go dzie, geo gra -

Ry�ci�na 1
Zajęcia�międzypokoleniowe

Babcia�naucza�swoją�entuzjastycznie�nastawioną�wnuczkę�opieki�nad�rośliną,�jednocześnie�ucząc�się,�że�gleba,
jeśli�obchodzić�się�z�nią�właściwie,�jest�bezpiecznym�materiałem�do�prowadzenia�projektów�w�domu.
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fii lub in nych te ma tach na uko wych. Każ de
za ję cia mo gą być in ne, za leż nie od do świad -
czeń, za in te re so wań i po trzeb uczest ni ków. Li -
der przed sta wia pro jekt. Na stęp nie każ dy
uczest nik pra cu je nad swo ją ro śli ną lub pro -
jek tem w ra mach pra cy do mo wej.

Pod czas re ali za cji pro gra mu kła dzie się na -
cisk na za pew nie nie licz nych oka zji do po -
dej mo wa nia de cy zji. Uczest ni cy mo gą na
przy kład de cy do wać, ja ką wy brać ro śli nę, ile
chcą wziąć sa dzo nek i ja kiej wiel ko ści do ni -
ca bę dzie im po trzeb na. Ukoń czo ny pro jekt
jest ozna cza ny przez uczest ni ków ich imie -
niem, na zwą ro śli ny i da tą. Na za koń cze nie
za jęć uczest ni cy dzie lą się swo imi pla na mi
do ty czą cy mi miej sca, w któ rym umiesz czą
ro śli nę po po wro cie do do mu, i oma wia ją za -
sa dy jej pie lę gna cji. Pro wa dzą cy czę sto py ta,
jak uczest ni cy oce nia ją za ję cia, jed nak w tym
cza sie mo gą oni być już za ję ci swo bod ną roz -
mo wą do ty czą cą do mu, za in te re so wań i in -
nych co dzien nych czyn no ści. 

ce�le�pro�gra�mu
Za sad ni czym ce lem pro gra mu jest za -

pew nie nie wy tchnie nia dzie ciom i ich ro dzi -
nom pod czas le cze nia w cen trum SDHCC.
Spo ra gru pa pa cjen tów cen trum po cho dzi
spo za Sta nów Zjed no czo nych. Po nie waż
wie le sta no wisk ro ślin nych po cho dzi z kra -
jów tro pi kal nych lub sub tro pi kal nych, ro śli -
ny są czę sto roz po zna wa ne ja ko coś zwią za -
ne go z oj czy stym kra jem. Czę sto pro wa dzi
to do dzie le nia się no stal gicz ny mi opo wie -
ścia mi o do mu, ro dzi nie i przy ja cio łach.
Dziec ko lub ro dzic mo że na wet wcho dzić
w ro lę na uczy cie la, opo wia da jąc in nym
człon kom gru py o tym, jak da na ro śli na jest
wy ko rzy sty wa na w oj czy stym kra ju. Przy tło -
czo ny ro dzic prze mie nia się w na uczy cie la,
dzie ląc się wie dzą i in for ma cja mi, ma jąc po -
czu cie umoc nie nia (em po wer ment) znacz -
nie się ga ją ce go po za miej sce, w któ rym się
zna lazł. 

Dru gim ce lem pro gra mu jest ofe ro wa nie
bez po śred nie go do świad cze nia zwią za ne go
z ob co wa niem z przy ro dą dla po bu dze nia
funk cji czu cio wych, po znaw czych i ko mu ni ka -
cyj nych. Po przy ję ciu do od dzia łu szpi tal ne go
wie le ro dzin uczest ni czy w le cze niu am bu la to -
ryj nym. Przy cho dząc ze śro do wi ska bia łych far -
tu chów i ste ryl nych rę ka wic czę sto oba wia ją się
oni do tknię cia cze go kol wiek z świa ta ze wnętrz -
ne go. W bez piecz nym oto cze niu cen trum pa -
cjen ci są po now nie wpro wa dza ni w ta kie na -
ma cal ne do świad cze nia i od czu cia pod czas
edu ka cji do ty czą cej bez piecz nych spo so bów
ob cho dze nia się z gle bą i ma te ria łem ro ślin -
nym w do mu (ryc. 1). W mia rę kon ty nu owa -
nia edu ka cyj nych roz mów i pie lę gna cji ro ślin
uczest ni cy roz luź nia ją się. Za czy na zwy cię żać
przy ro da z jej ko lo ra mi, za pa cha mi i struk tu -
rą. Do świad cze nie sta je się tak prze ni ka ją cym

Ry�ci�na 2
Zajęcia�odwracające�uwagę�od choroby

Ta�be�la 1
ce�le�pro�gra�mów�hor�ti�te�ra�pii

Emo�cjo�nal�ne

• Zmniej�sze�nie�stre�su�i zmę�cze�nia�umy�sło�we�go
• Po�pra�wa�na�stro�ju
• Zwięk�sze�nie�du�my�z wła�snych�osią�gnięć
• Za�szcze�pia�nie�na�dziei
• Za�chę�ta�do re�mi�ni�scen�cji
• Po�dej�mo�wa�nie�de�cy�zji

Fi�zycz�ne/czu�cio�we�

• Wzmac�nia�nie�umie�jęt�no�ści�wzro�ko�wych/po�strze�że�nio�wych
• Wzrost�wy�trwa�ło�ści
• Od�wró�ce�nie�uwa�gi�od bó�lu
• Po�pra�wa�ko�or�dy�na�cji�wzro�ko�wo�-ru�cho�wej�i zdol�no�ści�mo�to�rycz�nych�
• Sty�mu�la�cja�wszyst�kich�zmy�słów

Spo�łecz�ne

• Wzrost�za�an�ga�żo�wa�nia�gru�po�we�go
• Po�pra�wa�umie�jęt�no�ści�wer�bal�nych�i nie�wer�bal�nych

Po�znaw�cze�i edu�ka�cyj�ne

• Po�sze�rze�nie�słow�nic�twa�i umie�jęt�no�ści�ję�zy�ko�wych
• Zwięk�sze�nie�ro�ze�zna�nia�zmy�sło�we�go
• Wzrost�zdol�no�ści�do sku�pie�nia�i za�an�ga�żo�wa�nia
• Po�pra�wa�pa�mię�ci
• Eks�pre�sja�kre�atyw�no�ści
• Umie�jęt�ność�po�stę�po�wa�nia�zgod�nie�z wy�tycz�ny�mi
• Wzrost�wie�dzy�ogrod�ni�czej�in�te�gro�wa�nej�z hi�sto�rią,�geo�gra�fią,�folk�lo�rem�i sztu�ką
• Kul�tu�ra�zwią�za�na�z flo�rą

Od�kry�wa�nie/Za�dzi�wie�nie/Du�cho�wość

• Wzrost�po�czu�cia�wię�zi�z na�tu�rą
• Po�czu�cie�fa�scy�na�cji
• Więź�ze�zmia�na�mi�se�zo�no�wy�mi
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Mi mo ogra ni czo nej licz by ba dań opi su ją -
cych ko rzy ści kli nicz ne zwią za ne z hor ti te ra -
pią, co raz więcej pozycji pi śmien nic twa wska -
zu je na ko rzy ści z bier nej i czyn nej in te rak cji
z przy ro dą. Ulri ch15 do no sił o spad ku zu ży -
cia nar ko tycz nych le ków prze ciw bó lo wych
w po rów na niu z ace ta mi no fe nem oraz o nie -
co skró co nym cza sie ho spi ta li za cji osób po
cho le cy stek to mii, widzącymi z okna kra jo -
braz w po rów na niu z pa cjen ta mi ma ją cy mi
wi dok na są sied ni bu dy nek. W in nych ba da -
niach ob ser wo wa no zmia ny wskaź ni ków fi -
zjo lo gicz nych ko re lu ją cych z re duk cją stre su,
m.in. zmniej sze nie czę sto ści ak cji ser ca.15,16

Udo ku men to wa no rów nież po pra wę funk cji
po znaw czych u ko biet z wła śnie roz po zna -
nym ra kiem pier si 17 oraz po pra wę na stro ju
u pa cjen tów w okre sie re ha bi li ta cji kar dio lo -
gicz nej.16

W prak ty ce hor ti te ra pia do star cza sze ro -
kie go za kre su ko rzy ści w ob sza rach zdro wia
fi zycz ne go, emo cji, zdol no ści po znaw czych
oraz umie jęt no ści spo łecz nych. Ogrod nic two
jest po pu lar ną ak tyw no ścią po za za wo do wą,
kształ tu ją cą funk cje mo to rycz ne, po pra wia -
ją cą za kres ru chu, pod trzy mu ją cą si łę i wy -
trzy ma łość.18 Ko rzy ści emo cjo nal ne obej mu -
ją wzrost sa mo oce ny i po pra wę na stro ju.16,19

Zdo by wa nie wie dzy o ro śli nach do star cza
sty mu la cji ko gni tyw nej, po nie waż ćwi czy pa -
mięć se kwen cyj ną, a pra ca z ro śli na mi po ma -
ga zre du ko wać stres.20 Po nad to do świad czo -
ny te ra peu ta mo że osią gnąć sze ro ki za kres

ko rzy ści spo łecz nych, ta kich jak roz bu dze nie
na dziei oraz uni wer sal ność i prze ka zy wa nie
in for ma cji.21

Opis�pro�gra�mu
Miej scem pro wa dze nia hor ti te ra pii

w Cen trum Has sen fel da (Ste phen D. Has sen -
feld Chil dren’s Cen ter for Can cer and Blo -
od Di sor ders, SDHCC) jest Szkla ny Ogród
(The Glass Gar den) w In sty tu cie Ru ska (Rusk
In sti tu te). Od za ło że nia w 1959 ro ku Szkla ny
Ogród za pew niał uspo ko je nie pa cjen tom, ro -
dzi nom, go ściom i per so ne lo wi SDHCC. 

Po cząt ko wo ogród był utrzy my wa ny ja ko
udo god nie nie dla pa cjen tów, któ rzy mo gli je
od wie dzać i cie szyć się nim. Cho rzy szu ka li
jed nak cze goś wię cej niż tyl ko od wie dzin –
chcie li pra co wać z ro śli na mi, gdy prze by wa -
li w ogro dzie. To ży cze nie w po łą cze niu z na -
ro dzi na mi kli nicz nej hor ti te ra pii na po cząt ku
lat 70. zmie ni ło ro lę Szkla ne go Ogro du i je -
go per so ne lu. Nie gdyś miej sce pa syw nej ra -
do ści przy ro dą, ogród – od tąd pro wa dzo ny
przez wy kwa li fi ko wa ny per so nel hor ti te ra -
peu tów – stał się miej scem po mo cy, zdro wie -
nia i umac nia nia (em po wer ment). 

Współ cze sny Szkla ny Ogród jest czymś
da le ko wię cej niż szklarnią. Gdy obec na dy -
rek tor, Nan cy Cham bers, obej mo wa ła funk -
cję w 1986 ro ku, pod ję ła się mi sji roz wi nię cia
ogro du i zwią za nych z nim pro gra mów
w stop niu wy kra cza ją cym po za czte ry szkla -

ne ścia ny ory gi nal ne go bu dyn ku. Jej wi zja
obej mo wa ła tak że do da nie w peł ni do stęp ne -
go ca ło rocz ne go ogro du oraz miej sca za baw
dla dzie ci (Play Gar den) – wie lo krot nie na gra -
dza ne go, no wo cze sne go, po strze ga ne go ja ko
mo del wart po wie la nia przy pro jek to wa niu
ogro dów lecz ni czych. 

Two rze nie pro gra mów w Szkla nym Ogro -
dzie rów nież zy ska ło no wy wy miar. Po za czte -
re ma go dzin ny mi gru pa mi in te gra cyj ny mi
dzien nie dla pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych
w Rusk In sti tu te, per so nel pro wa dzi pro gra -
my hor ti te ra pii dla cho rych z in nych pla có -
wek (Rusk Pre -scho ol, Tisch Ho spi tal Pe dia -
tric Child -Li fe Pro gram oraz od dzia ły:
psy chia trycz ny, re ha bi li ta cji krą że nio wej i pa -
dacz ko wy). W ogro dzie są pro wa dzo ne pro -
gra my dla szkół, do mów se nio ra, grup spo -
łecz no ścio wych dla pa cjen tów z afa zją, grup
wspar cia dla pa cjen tów z cho ro bą Al zhe ime -
ra i otę pie niem, psy chia trycz nych od dzia łów
dzien nych, dzien nych od dzia łów opie ki dla
do ro słych i do mów opie ki. 

Jed nym z naj bar dziej po szu ki wa nych
świad czeń udzie la nych przez per so nel Szkla -
ne go Ogro du jest pro wa dze nie re gu lar nych
grup hor ti te ra peu tycz nych w te re nie. Przy kła -
dem ta kie go pro gra mu są za ję cia pro wa dzo -
ne od po nad sze ściu lat w jed nym z do mów
se nio ra. 

Jest to ro dzaj pro gra mu obec nie pro wa -
dzo ne go w SDHCC – w ro ku 2006 ze spół
pro wa dzą cy hor ti te ra pię w Szkla nym Ogro -
dzie za czął pi lo ta żo wy pro gram w no wo -
jor skim cen trum. Ze spół SDHCC był za -
an ga żo wa ny w do da nie te go kom po nen tu
do in no wa cyj ne go śro do wi ska te ra peu tycz ne -
go, zma ga jąc się z ogra ni czo ną prze strze nią
i in ny mi wy zwa nia mi lo gi stycz ny mi, aby
wpa so wać gru py w ty go dnio wy pro gram.
No wa, lep sza lo ka li za cja na praw dę po mo gła
roz wi nąć bo ga ty pro gram. 

Pro�ce�du�ra
Każ de go ty go dnia hor ti te ra peu ta przy no -

si do ogro du ro śli ny lub gru pę te ma tycz nie
po dob nych ro ślin. Uczest ni cy grup sa dzą je,
uży wa jąc na czyń, ste ryl nych po jem ni ków na
sa dzon ki, ety kiet z ozna cze nia mi ro ślin, ta le -
rzy ków i wszel kich in nych sprzę tów po trzeb -
nych do pro jek tu. Per so nel zwią za ny z pro -
jek tem Child -Li fe re kru tu je pa cjen tów
speł nia ją cych kry te ria me dycz ne oraz ich 
ro dzi ny, ro dzeń stwo, oso by udzie la ją ce świad -
czeń oraz in nych człon ków per so ne lu za in te -
re so wa nych uczest nic twem. Za ję cia roz po czy -
na przed sta wie nie się uczest ni ków, po któ rym
na stę pu je pre zen ta cja ro ślin lub prze gląd
pro jek tu. Mo gą być oma wia ne za gad nie nia
zwią za ne z kra jem po cho dze nia, kul tu rą,
folk lo rem oraz za sto so wa nia mi ku li nar ny mi
i me dycz ny mi. Te mat gru py mo że sku piać się
na świę tach, po rach ro ku, po go dzie, geo gra -

Ry�ci�na 1
Zajęcia�międzypokoleniowe

Babcia�naucza�swoją�entuzjastycznie�nastawioną�wnuczkę�opieki�nad�rośliną,�jednocześnie�ucząc�się,�że�gleba,
jeśli�obchodzić�się�z�nią�właściwie,�jest�bezpiecznym�materiałem�do�prowadzenia�projektów�w�domu.
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za nu rze niem w świat zmy słów, że uczest ni kom
zda rza się za po mnieć na chwi lę, gdzie są i dla -
cze go się ze bra li (ryc. 2).

Trze cim ce lem jest wpro wa dza nie pro gra -
mów hor ti te ra pii, któ re po więk szą wie dzę
o przy ro dzie, na uce, od ży wia niu i kon cep -
cjach do ty czą cych śro do wi ska. Każ dy pro -
gram jest za pro jek to wa ny tak, by sta no wił
peł ną, bo ga tą w tre ści ca łość. Jed ne z za jęć
do ty czą ce upra wy im bi ru roz po czę to
od spraw dze nia wie dzy uczest ni ków na te mat
po ka za nych im ko rze ni. Pod po wie dzią by ło
pi wo im bi ro we i her bat ni ki im bi ro we. W tym
mo men cie uczest ni cy mo gą oma wiać in dyj -
skie po cho dze nie im bi ru, spo sób upra wy i je -
go za sto so wa nie w prze pi sach lub zna ne z hi -
sto rii za sto so wa nia me dycz ne. Zwy kle ktoś
przy po mi na so bie ro dzi ca lub dziad ka po da -
ją ce go mu im bir ja ko re me dium na nud no -
ści. Je śli pa cjen ci po ru szą ten te mat, są za -
chę ca ni do za py ta nia swo je go le ka rza, czy
mo gą uży wać her bat ki im bi ro wej lub pi wa
im bi ro we go do ła go dze nia dzia łań nie po żą -
da nych le cze nia (ta be la).

Po�zy�tyw�ne�te�ma�ty�roz�wi�ja�ne
w gru�pach�hor�ti�te�ra�pii

Jed ną z ulu bio nych grup dzie ci i do ro -
słych są za ję cia z ke czu pem. Po mi do ry i in -
ne skład ni ki mie sza się ra zem, pro du ku jąc ke -
czup. Pro dukt sma ku je do kład nie tak, jak
sos, któ ry zna ją i lu bią. Wie lu uczest ni ków
jest za sko czo nych tym, co jest w ke czu pie –
mo gą oni ła two ro bić świe ży ke czup w do -

mu, bez ja kich kol wiek do dat ków che micz -
nych. Co wię cej, mo gą dys ku to wać nad zmia -
na mi re cep tu ry tak, aby two rzyć bar dziej zło -
żo ne wer sje od po wia da ją ce ich wła snym
upodo ba niom sma ko wym. 

In ny po zy tyw ny te mat po ja wia się pod -
czas ocze ki wa nie na zmia nę i wzrost na sion,
ko rzon ka lub sa dzon ki. Da je to na dzie ję na
przy szłość. Po za sa dze niu uczest ni cy oma wia -
ją, cze go ocze ki wać po wy ro śnię ciu ro śli ny.
Ko men ta rze, ta kie jak „kie dy to się uko rze ni,
skoń czy my już to le cze nie” lub „ta ro ślin ka
bę dzie mia ła 6 ca li, kie dy bę dziesz miał uro -
dzi ny”, bu dzą na dzie ję i po zwa la ją pa cjen to -
wi roz po zna wać na dzie ję w wy po wie dziach
opie ku nów, ro dzi ców lub dzie ci. Na dzie ja
mo że być po tęż nym czyn ni kiem psy cho lo -
gicz nym w te ra piach no wo two rów, wpły wa -
ją cym na ro ko wa nie i na ja kość ży cia
(ryc. 3).21

Jed na z ko rzy ści zwią za nych z pro gra mem
nie by ła po cząt ko wo za mie rzo na. Za kres pro -
gra mów w Szkla nym Ogro dzie obejmuje
wszyst kie ob sza ry szpi ta la, co czę sto ozna cza,
że te ra peu ci spo ty ka ją pa cjen tów lub ich ro -
dzi ny na od dzia le in ten syw nej opie ki, re ha -
bi li ta cji lub przy chod ni. Dla pa cjen tów zo -
ba cze nie zna jo mej twa rzy, gdy wkra cza ją
w ko lej ną fa zę le cze nia, jest bar dzo po cie sza -
ją cym do świad cze niem. Ko men ta rze, ta kie
jak „są dzę, że two rzy cie jed ną wiel ką ro dzi -
nę,” mó wią o tym, jak ko ją ca dla pa cjen tów
i ich ro dzin jest moż li wość spo ty ka nia zna jo -
mych pod czas ich po dró ży przez miej sca
zwią za ne z le cze niem.

Pod�su�mo�wa�nie
Cho ciaż ce le hor ti te ra pii do brze współ -

gra ją z za ło że nia mi SDHCC do ty czą cy mi za -
spo ka ja nia po trzeb pa cjen tów i ich ro dzin,
em pi rycz ne po par cie dla te go sto sun ko wo
no we go po dej ścia do le cze nia jest ogra ni czo -
ne. Po trze ba wię cej ba dań udo ku men to wa -
nia ko rzy ści hor ti te ra pii. Ba da nie in ter wen cji
psy cho spo łecz nych wią że się z ga mą wy zwań
me to do lo gicz nych, szcze gól nie przy za sto so -
wa niu te ra pii ze spo ło wej. Oce na wpły wu hor -
ti te ra pii na na strój, stres i od wró ce nie uwa gi
od nie wy gód zwią za nych z le cze niem oraz na
ja kość ży cia i cał ko wi te za do wo le nie z le cze -
nia by ła by po moc na do okre śle nia za kre su
ko rzy ści zwią za nych z hor ti te ra pią oraz za ło -
żeń w ja kich mo że ona być naj bar dziej sku -
tecz na. 

Moż na po wie dzieć, że hor ti te ra pia jest
opcją te ra peu tycz ną za spo ka ja ją cą wie le po -
trzeb pa cjen tów SDHCC i ich ro dzin. Ofe -
ru jąc sze ro ki za kres in ter wen cji psy cho spo -
łecz nych ja ko część stra te gii le cze nia, ze spół
Cen trum sza nu je in dy wi du al ne pre fe ren cje
i pro po nu je wy bór oraz do pew ne go stop nia
kon tro lę pod czas zma ga nia się z cięż ką cho -
ro bą. Opty mal na opie ka on ko lo gicz na rów -
no wa ży po trze by wie dzy na uko wej, ana li zy
sta ty stycz nej i ra cjo nal ne go wnio sko wa nia
z po trze ba mi mą dro ści, ła god no ści, współ -
czu cia i mi ło ści.2 Zin te gro wa ne le cze nie do -
star cza ją ce róż no rod nych opcji ukie run ko wa -
nych na mak sy ma li za cję efek tyw no ści
le cze nia i mi ni ma li zo wa nie moż li wych po wi -
kłań, a jed no cze śnie pro mu ją ce ja kość ży cia,
po ma ga po ko nać cho ro bę i pro mu je do bro -
stan we wszyst kich wy mia rach oso by. Po dej -
ście te ra peu tycz ne opar te na usza no wa niu
zło żo no ści ludz kiej na tu ry jest klu czo wą ce -
chą w roz wi ja niu opty mal ne go śro do wi ska
zdro wot ne go w opie ce on ko lo gicz nej. 
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za nu rze niem w świat zmy słów, że uczest ni kom
zda rza się za po mnieć na chwi lę, gdzie są i dla -
cze go się ze bra li (ryc. 2).

Trze cim ce lem jest wpro wa dza nie pro gra -
mów hor ti te ra pii, któ re po więk szą wie dzę
o przy ro dzie, na uce, od ży wia niu i kon cep -
cjach do ty czą cych śro do wi ska. Każ dy pro -
gram jest za pro jek to wa ny tak, by sta no wił
peł ną, bo ga tą w tre ści ca łość. Jed ne z za jęć
do ty czą ce upra wy im bi ru roz po czę to
od spraw dze nia wie dzy uczest ni ków na te mat
po ka za nych im ko rze ni. Pod po wie dzią by ło
pi wo im bi ro we i her bat ni ki im bi ro we. W tym
mo men cie uczest ni cy mo gą oma wiać in dyj -
skie po cho dze nie im bi ru, spo sób upra wy i je -
go za sto so wa nie w prze pi sach lub zna ne z hi -
sto rii za sto so wa nia me dycz ne. Zwy kle ktoś
przy po mi na so bie ro dzi ca lub dziad ka po da -
ją ce go mu im bir ja ko re me dium na nud no -
ści. Je śli pa cjen ci po ru szą ten te mat, są za -
chę ca ni do za py ta nia swo je go le ka rza, czy
mo gą uży wać her bat ki im bi ro wej lub pi wa
im bi ro we go do ła go dze nia dzia łań nie po żą -
da nych le cze nia (ta be la).

Po�zy�tyw�ne�te�ma�ty�roz�wi�ja�ne
w gru�pach�hor�ti�te�ra�pii

Jed ną z ulu bio nych grup dzie ci i do ro -
słych są za ję cia z ke czu pem. Po mi do ry i in -
ne skład ni ki mie sza się ra zem, pro du ku jąc ke -
czup. Pro dukt sma ku je do kład nie tak, jak
sos, któ ry zna ją i lu bią. Wie lu uczest ni ków
jest za sko czo nych tym, co jest w ke czu pie –
mo gą oni ła two ro bić świe ży ke czup w do -

mu, bez ja kich kol wiek do dat ków che micz -
nych. Co wię cej, mo gą dys ku to wać nad zmia -
na mi re cep tu ry tak, aby two rzyć bar dziej zło -
żo ne wer sje od po wia da ją ce ich wła snym
upodo ba niom sma ko wym. 

In ny po zy tyw ny te mat po ja wia się pod -
czas ocze ki wa nie na zmia nę i wzrost na sion,
ko rzon ka lub sa dzon ki. Da je to na dzie ję na
przy szłość. Po za sa dze niu uczest ni cy oma wia -
ją, cze go ocze ki wać po wy ro śnię ciu ro śli ny.
Ko men ta rze, ta kie jak „kie dy to się uko rze ni,
skoń czy my już to le cze nie” lub „ta ro ślin ka
bę dzie mia ła 6 ca li, kie dy bę dziesz miał uro -
dzi ny”, bu dzą na dzie ję i po zwa la ją pa cjen to -
wi roz po zna wać na dzie ję w wy po wie dziach
opie ku nów, ro dzi ców lub dzie ci. Na dzie ja
mo że być po tęż nym czyn ni kiem psy cho lo -
gicz nym w te ra piach no wo two rów, wpły wa -
ją cym na ro ko wa nie i na ja kość ży cia
(ryc. 3).21

Jed na z ko rzy ści zwią za nych z pro gra mem
nie by ła po cząt ko wo za mie rzo na. Za kres pro -
gra mów w Szkla nym Ogro dzie obejmuje
wszyst kie ob sza ry szpi ta la, co czę sto ozna cza,
że te ra peu ci spo ty ka ją pa cjen tów lub ich ro -
dzi ny na od dzia le in ten syw nej opie ki, re ha -
bi li ta cji lub przy chod ni. Dla pa cjen tów zo -
ba cze nie zna jo mej twa rzy, gdy wkra cza ją
w ko lej ną fa zę le cze nia, jest bar dzo po cie sza -
ją cym do świad cze niem. Ko men ta rze, ta kie
jak „są dzę, że two rzy cie jed ną wiel ką ro dzi -
nę,” mó wią o tym, jak ko ją ca dla pa cjen tów
i ich ro dzin jest moż li wość spo ty ka nia zna jo -
mych pod czas ich po dró ży przez miej sca
zwią za ne z le cze niem.

Pod�su�mo�wa�nie
Cho ciaż ce le hor ti te ra pii do brze współ -

gra ją z za ło że nia mi SDHCC do ty czą cy mi za -
spo ka ja nia po trzeb pa cjen tów i ich ro dzin,
em pi rycz ne po par cie dla te go sto sun ko wo
no we go po dej ścia do le cze nia jest ogra ni czo -
ne. Po trze ba wię cej ba dań udo ku men to wa -
nia ko rzy ści hor ti te ra pii. Ba da nie in ter wen cji
psy cho spo łecz nych wią że się z ga mą wy zwań
me to do lo gicz nych, szcze gól nie przy za sto so -
wa niu te ra pii ze spo ło wej. Oce na wpły wu hor -
ti te ra pii na na strój, stres i od wró ce nie uwa gi
od nie wy gód zwią za nych z le cze niem oraz na
ja kość ży cia i cał ko wi te za do wo le nie z le cze -
nia by ła by po moc na do okre śle nia za kre su
ko rzy ści zwią za nych z hor ti te ra pią oraz za ło -
żeń w ja kich mo że ona być naj bar dziej sku -
tecz na. 

Moż na po wie dzieć, że hor ti te ra pia jest
opcją te ra peu tycz ną za spo ka ja ją cą wie le po -
trzeb pa cjen tów SDHCC i ich ro dzin. Ofe -
ru jąc sze ro ki za kres in ter wen cji psy cho spo -
łecz nych ja ko część stra te gii le cze nia, ze spół
Cen trum sza nu je in dy wi du al ne pre fe ren cje
i pro po nu je wy bór oraz do pew ne go stop nia
kon tro lę pod czas zma ga nia się z cięż ką cho -
ro bą. Opty mal na opie ka on ko lo gicz na rów -
no wa ży po trze by wie dzy na uko wej, ana li zy
sta ty stycz nej i ra cjo nal ne go wnio sko wa nia
z po trze ba mi mą dro ści, ła god no ści, współ -
czu cia i mi ło ści.2 Zin te gro wa ne le cze nie do -
star cza ją ce róż no rod nych opcji ukie run ko wa -
nych na mak sy ma li za cję efek tyw no ści
le cze nia i mi ni ma li zo wa nie moż li wych po wi -
kłań, a jed no cze śnie pro mu ją ce ja kość ży cia,
po ma ga po ko nać cho ro bę i pro mu je do bro -
stan we wszyst kich wy mia rach oso by. Po dej -
ście te ra peu tycz ne opar te na usza no wa niu
zło żo no ści ludz kiej na tu ry jest klu czo wą ce -
chą w roz wi ja niu opty mal ne go śro do wi ska
zdro wot ne go w opie ce on ko lo gicz nej. 
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Ry�ci�na 3
Myśląc�o�przyszłości

Zapisywanie�daty�zasadzenia�rośliny�na�etykiecie�może�stanowić�moment�wyjściowy�kształtowania�oczekiwań
pacjenta�związanych�z�przyszłością.
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