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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 pacjentami poddanymi leczeniu z powodu chorób
hematologicznych/onkologicznych w coraz
większym stopniu uwzględniają programy
mające na celu zaspokojenie potrzeb psychospołecznych, stanowiące część reżimu
terapeutycznego.1-3 Wykazano, że różne interwencje psychospołeczne umożliwiają normalizację procesu leczenia,1 zmniejszają zawiązaną z nim stygmatyzację4 i pomagają
zmniejszyć ujemny wpływ choroby.3 Te problemy związane z leczeniem stają się szczególnie ważne, gdy pacjentem jest dziecko lub
nastolatek. Etapy ich rozwoju i związane z nimi potrzeby stwarzają dodatkowe wyzwania
w zapewnieniu korzystnych wyników leczenia.5 Dzięki dobrze określonym praktykom
psychospołecznym dzieci i ich rodziny są
lepiej przygotowane do radzenia sobie z chorobą nowotworową i stają się dobrze przystosowanymi osobami przeżywającymi chorobę.3 Hortiterapia w coraz częściej jest
proponowana jako składowa programów dostarczająca zakresu korzyści psychospołecznych dla wielu grup pacjentów.

Biofilia jest opisywana jako nasza skłonność
do pozytywnego reagowania na naturalne otoczenie, sugerujące bezpieczeństwo i schronienie, oferujące nadzieję na dostęp do pożywienia, leków i narzędzi oraz dostarczające
pozytywnych wrażeń estetycznych.6 Przyroda
była wykorzystywana jako pomoc terapeutyczna od tysięcy lat. Egipscy lekarze zalecali członkom rodów królewskich cierpiącym na zaburzenia psychiczne spacery w ogrodach
pałacowych. Doktor Benjamin Rush, MD, założyciel szpitala Friends Hospital, zaobserwował, że praca na farmie korzystnie wpływa na leczenie. Po I wojnie światowej stosowano zajęcia
hortiterapeutyczne u weteranów poddanych sesjom terapii zajęciowej w Klinice Menningera.7
Obecnie hortiterapia jest procesem, w którym rośliny i ogrodnictwo są wykorzystywane jako nośniki profesjonalnie prowadzonych
programów terapeutycznych.7 Hortiterapia
jest stosowana u osób w każdym wieku,
w szerokim zakresie zastosowań obejmujących 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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Mimo ograniczonej liczby badań opisujących korzyści kliniczne związane z hortiterapią, coraz więcej pozycji piśmiennictwa wskazuje na korzyści z biernej i czynnej interakcji
z przyrodą. Ulrich15 donosił o spadku zużycia narkotycznych leków przeciwbólowych
w porównaniu z acetaminofenem oraz o nieco skróconym czasie hospitalizacji osób po
cholecystektomii, widzącymi z okna krajobraz w porównaniu z pacjentami mającymi
widok na sąsiedni budynek. W innych badaniach obserwowano zmiany wskaźników fizjologicznych korelujących z redukcją stresu,
m.in. zmniejszenie częstości akcji serca.15,16
Udokumentowano również poprawę funkcji
poznawczych u kobiet z właśnie rozpoznanym rakiem piersi17 oraz poprawę nastroju
u pacjentów w okresie rehabilitacji kardiologicznej.16
W praktyce hortiterapia dostarcza szerokiego zakresu korzyści w obszarach zdrowia
fizycznego, emocji, zdolności poznawczych
oraz umiejętności społecznych. Ogrodnictwo
jest popularną aktywnością pozazawodową,
kształtującą funkcje motoryczne, poprawiającą zakres ruchu, podtrzymującą siłę i wytrzymałość.18 Korzyści emocjonalne obejmują wzrost samooceny i poprawę nastroju.16,19
Zdobywanie wiedzy o roślinach dostarcza
stymulacji kognitywnej, ponieważ ćwiczy pamięć sekwencyjną, a praca z roślinami pomaga zredukować stres.20 Ponadto doświadczony terapeuta może osiągnąć szeroki zakres

korzyści społecznych, takich jak rozbudzenie
nadziei oraz uniwersalność i przekazywanie
informacji.21

Opisprogramu

Miejscem prowadzenia hortiterapii
w Centrum Hassenfelda (Stephen D. Hassenfeld Children’s Center for Cancer and Blood Disorders, SDHCC) jest Szklany Ogród
(The Glass Garden) w Instytucie Ruska (Rusk
Institute). Od założenia w 1959 roku Szklany
Ogród zapewniał uspokojenie pacjentom, rodzinom, gościom i personelowi SDHCC.
Początkowo ogród był utrzymywany jako
udogodnienie dla pacjentów, którzy mogli je
odwiedzać i cieszyć się nim. Chorzy szukali
jednak czegoś więcej niż tylko odwiedzin –
chcieli pracować z roślinami, gdy przebywali w ogrodzie. To życzenie w połączeniu z narodzinami klinicznej hortiterapii na początku
lat 70. zmieniło rolę Szklanego Ogrodu i jego personelu. Niegdyś miejsce pasywnej radości przyrodą, ogród – odtąd prowadzony
przez wykwalifikowany personel hortiterapeutów – stał się miejscem pomocy, zdrowienia i umacniania (empowerment).
Współczesny Szklany Ogród jest czymś
daleko więcej niż szklarnią. Gdy obecna dyrektor, Nancy Chambers, obejmowała funkcję w 1986 roku, podjęła się misji rozwinięcia
ogrodu i związanych z nim programów
w stopniu wykraczającym poza cztery szkla-

Rycina 1
Zajęciamiędzypokoleniowe

ne ściany oryginalnego budynku. Jej wizja
obejmowała także dodanie w pełni dostępnego całorocznego ogrodu oraz miejsca zabaw
dla dzieci (PlayGarden) – wielokrotnie nagradzanego, nowoczesnego, postrzeganego jako
model wart powielania przy projektowaniu
ogrodów leczniczych.
Tworzenie programów w Szklanym Ogrodzie również zyskało nowy wymiar. Poza czterema godzinnymi grupami integracyjnymi
dziennie dla pacjentów hospitalizowanych
w Rusk Institute, personel prowadzi programy hortiterapii dla chorych z innych placówek (Rusk Pre-school, Tisch Hospital Pediatric Child-Life Program oraz oddziały:
psychiatryczny, rehabilitacji krążeniowej i padaczkowy). W ogrodzie są prowadzone programy dla szkół, domów seniora, grup społecznościowych dla pacjentów z afazją, grup
wsparcia dla pacjentów z chorobą Alzheimera i otępieniem, psychiatrycznych oddziałów
dziennych, dziennych oddziałów opieki dla
dorosłych i domów opieki.
Jednym z najbardziej poszukiwanych
świadczeń udzielanych przez personel Szklanego Ogrodu jest prowadzenie regularnych
grup hortiterapeutycznych w terenie. Przykładem takiego programu są zajęcia prowadzone od ponad sześciu lat w jednym z domów
seniora.
Jest to rodzaj programu obecnie prowadzonego w SDHCC – w roku 2006 zespół
prowadzący hortiterapię w Szklanym Ogrodzie zaczął pilotażowy program w nowojorskim centrum. Zespół SDHCC był zaangażowany w dodanie tego komponentu
do innowacyjnego środowiska terapeutycznego, zmagając się z ograniczoną przestrzenią
i innymi wyzwaniami logistycznymi, aby
wpasować grupy w tygodniowy program.
Nowa, lepsza lokalizacja naprawdę pomogła
rozwinąć bogaty program.

Procedura

Babcianauczaswojąentuzjastycznienastawionąwnuczkęopiekinadrośliną,jednocześnieuczącsię,żegleba,
jeśliobchodzićsięzniąwłaściwie,jestbezpiecznymmateriałemdoprowadzeniaprojektówwdomu.
PrzedrukowanozazgodąNewYorkUniversityMedicalCenter.
FriedGG,WichrowskiMJ.Primary Psychiatry. Vol15,No7.2008.
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Każdego tygodnia hortiterapeuta przynosi do ogrodu rośliny lub grupę tematycznie
podobnych roślin. Uczestnicy grup sadzą je,
używając naczyń, sterylnych pojemników na
sadzonki, etykiet z oznaczeniami roślin, talerzyków i wszelkich innych sprzętów potrzebnych do projektu. Personel związany z projektem Child-Life rekrutuje pacjentów
spełniających kryteria medyczne oraz ich
rodziny, rodzeństwo, osoby udzielające świadczeń oraz innych członków personelu zainteresowanych uczestnictwem. Zajęcia rozpoczyna przedstawienie się uczestników, po którym
następuje prezentacja roślin lub przegląd
projektu. Mogą być omawiane zagadnienia
związane z krajem pochodzenia, kulturą,
folklorem oraz zastosowaniami kulinarnymi
i medycznymi. Temat grupy może skupiać się
na świętach, porach roku, pogodzie, geograpodyplomie.pl/psychiatriapodyplomie
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fii lub innych tematach naukowych. Każde
zajęcia mogą być inne, zależnie od doświadczeń, zainteresowań i potrzeb uczestników. Lider przedstawia projekt. Następnie każdy
uczestnik pracuje nad swoją rośliną lub projektem w ramach pracy domowej.
Podczas realizacji programu kładzie się nacisk na zapewnienie licznych okazji do podejmowania decyzji. Uczestnicy mogą na
przykład decydować, jaką wybrać roślinę, ile
chcą wziąć sadzonek i jakiej wielkości donica będzie im potrzebna. Ukończony projekt
jest oznaczany przez uczestników ich imieniem, nazwą rośliny i datą. Na zakończenie
zajęć uczestnicy dzielą się swoimi planami
dotyczącymi miejsca, w którym umieszczą
roślinę po powrocie do domu, i omawiają zasady jej pielęgnacji. Prowadzący często pyta,
jak uczestnicy oceniają zajęcia, jednak w tym
czasie mogą oni być już zajęci swobodną rozmową dotyczącą domu, zainteresowań i innych codziennych czynności.

celeprogramu

Zasadniczym celem programu jest zapewnienie wytchnienia dzieciom i ich rodzinom podczas leczenia w centrum SDHCC.
Spora grupa pacjentów centrum pochodzi
spoza Stanów Zjednoczonych. Ponieważ
wiele stanowisk roślinnych pochodzi z krajów tropikalnych lub subtropikalnych, rośliny są często rozpoznawane jako coś związanego z ojczystym krajem. Często prowadzi
to do dzielenia się nostalgicznymi opowieściami o domu, rodzinie i przyjaciołach.
Dziecko lub rodzic może nawet wchodzić
w rolę nauczyciela, opowiadając innym
członkom grupy o tym, jak dana roślina jest
wykorzystywana w ojczystym kraju. Przytłoczony rodzic przemienia się w nauczyciela,
dzieląc się wiedzą i informacjami, mając poczucie umocnienia (empowerment) znacznie sięgającego poza miejsce, w którym się
znalazł.
Drugim celem programu jest oferowanie
bezpośredniego doświadczenia związanego
z obcowaniem z przyrodą dla pobudzenia
funkcji czuciowych, poznawczych i komunikacyjnych. Po przyjęciu do oddziału szpitalnego
wiele rodzin uczestniczy w leczeniu ambulatoryjnym. Przychodząc ze środowiska białych fartuchów i sterylnych rękawic często obawiają się
oni dotknięcia czegokolwiek z świata zewnętrznego. W bezpiecznym otoczeniu centrum pacjenci są ponownie wprowadzani w takie namacalne doświadczenia i odczucia podczas
edukacji dotyczącej bezpiecznych sposobów
obchodzenia się z glebą i materiałem roślinnym w domu (ryc. 1). W miarę kontynuowania edukacyjnych rozmów i pielęgnacji roślin
uczestnicy rozluźniają się. Zaczyna zwyciężać
przyroda z jej kolorami, zapachami i strukturą. Doświadczenie staje się tak przenikającym
www.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie
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Pacjencibiorącyudziałw programachbezpośredniozwiązanychz przyrodąbywajątakzaabsorbowani,
żezapominają,z jakiegopowodusiętutajznaleźli.
PrzedrukowanozazgodąNewYorkUniversityMedicalCenter.
FriedGG,WichrowskiMJ.Primary Psychiatry. Vol15,No7.2008.

Tabela 1
celeprogramówhortiterapii
Emocjonalne
•
•
•
•
•
•

Zmniejszeniestresui zmęczeniaumysłowego
Poprawanastroju
Zwiększeniedumyz własnychosiągnięć
Zaszczepianienadziei
Zachętado reminiscencji
Podejmowaniedecyzji

Fizyczne/czuciowe
•
•
•
•
•

Wzmacnianieumiejętnościwzrokowych/postrzeżeniowych
Wzrostwytrwałości
Odwrócenieuwagiod bólu
Poprawakoordynacjiwzrokowo-ruchoweji zdolnościmotorycznych
Stymulacjawszystkichzmysłów

Społeczne
• Wzrostzaangażowaniagrupowego
• Poprawaumiejętnościwerbalnychi niewerbalnych
Poznawczei edukacyjne
•
•
•
•
•
•
•
•

Poszerzeniesłownictwai umiejętnościjęzykowych
Zwiększenierozeznaniazmysłowego
Wzrostzdolnoścido skupieniai zaangażowania
Poprawapamięci
Ekspresjakreatywności
Umiejętnośćpostępowaniazgodniez wytycznymi
Wzrostwiedzyogrodniczejintegrowanejz historią,geografią,folkloremi sztuką
Kulturazwiązanaz florą

Odkrywanie/Zadziwienie/Duchowość
• Wzrostpoczuciawięziz naturą
• Poczuciefascynacji
• Więźzezmianamisezonowymi
FriedGG,WichrowskiMJ.Primary Psychiatry. Vol15,No7.2008.
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Podsumowanie

Rycina 3
Myślącoprzyszłości

Zapisywaniedatyzasadzeniaroślinynaetykieciemożestanowićmomentwyjściowykształtowaniaoczekiwań
pacjentazwiązanychzprzyszłością.
PrzedrukowanozazgodąNewYorkUniversityMedicalCenter.
FriedGG,WichrowskiMJ.Primary Psychiatry. Vol15,No7.2008.

zanurzeniem w świat zmysłów, że uczestnikom
zdarza się zapomnieć na chwilę, gdzie są i dlaczego się zebrali (ryc. 2).
Trzecim celem jest wprowadzanie programów hortiterapii, które powiększą wiedzę
o przyrodzie, nauce, odżywianiu i koncepcjach dotyczących środowiska. Każdy program jest zaprojektowany tak, by stanowił
pełną, bogatą w treści całość. Jedne z zajęć
dotyczące uprawy imbiru rozpoczęto
od sprawdzenia wiedzy uczestników na temat
pokazanych im korzeni. Podpowiedzią było
piwo imbirowe i herbatniki imbirowe. W tym
momencie uczestnicy mogą omawiać indyjskie pochodzenie imbiru, sposób uprawy i jego zastosowanie w przepisach lub znane z historii zastosowania medyczne. Zwykle ktoś
przypomina sobie rodzica lub dziadka podającego mu imbir jako remedium na nudności. Jeśli pacjenci poruszą ten temat, są zachęcani do zapytania swojego lekarza, czy
mogą używać herbatki imbirowej lub piwa
imbirowego do łagodzenia działań niepożądanych leczenia (tabela).

Pozytywnetematyrozwijane
w grupachhortiterapii

Jedną z ulubionych grup dzieci i dorosłych są zajęcia z keczupem. Pomidory i inne składniki miesza się razem, produkując keczup. Produkt smakuje dokładnie tak, jak
sos, który znają i lubią. Wielu uczestników
jest zaskoczonych tym, co jest w keczupie –
mogą oni łatwo robić świeży keczup w do58 Psychiatria po Dyplomie • Tom 6, Nr 1, 2009

mu, bez jakichkolwiek dodatków chemicznych. Co więcej, mogą dyskutować nad zmianami receptury tak, aby tworzyć bardziej złożone wersje odpowiadające ich własnym
upodobaniom smakowym.
Inny pozytywny temat pojawia się podczas oczekiwanie na zmianę i wzrost nasion,
korzonka lub sadzonki. Daje to nadzieję na
przyszłość. Po zasadzeniu uczestnicy omawiają, czego oczekiwać po wyrośnięciu rośliny.
Komentarze, takie jak „kiedy to się ukorzeni,
skończymy już to leczenie” lub „ta roślinka
będzie miała 6 cali, kiedy będziesz miał urodziny”, budzą nadzieję i pozwalają pacjentowi rozpoznawać nadzieję w wypowiedziach
opiekunów, rodziców lub dzieci. Nadzieja
może być potężnym czynnikiem psychologicznym w terapiach nowotworów, wpływającym na rokowanie i na jakość życia
(ryc. 3).21
Jedna z korzyści związanych z programem
nie była początkowo zamierzona. Zakres programów w Szklanym Ogrodzie obejmuje
wszystkie obszary szpitala, co często oznacza,
że terapeuci spotykają pacjentów lub ich rodziny na oddziale intensywnej opieki, rehabilitacji lub przychodni. Dla pacjentów zobaczenie znajomej twarzy, gdy wkraczają
w kolejną fazę leczenia, jest bardzo pocieszającym doświadczeniem. Komentarze, takie
jak „sądzę, że tworzycie jedną wielką rodzinę,” mówią o tym, jak kojąca dla pacjentów
i ich rodzin jest możliwość spotykania znajomych podczas ich podróży przez miejsca
związane z leczeniem.

Chociaż cele hortiterapii dobrze współgrają z założeniami SDHCC dotyczącymi zaspokajania potrzeb pacjentów i ich rodzin,
empiryczne poparcie dla tego stosunkowo
nowego podejścia do leczenia jest ograniczone. Potrzeba więcej badań udokumentowania korzyści hortiterapii. Badanie interwencji
psychospołecznych wiąże się z gamą wyzwań
metodologicznych, szczególnie przy zastosowaniu terapii zespołowej. Ocena wpływu hortiterapii na nastrój, stres i odwrócenie uwagi
od niewygód związanych z leczeniem oraz na
jakość życia i całkowite zadowolenie z leczenia byłaby pomocna do określenia zakresu
korzyści związanych z hortiterapią oraz założeń w jakich może ona być najbardziej skuteczna.
Można powiedzieć, że hortiterapia jest
opcją terapeutyczną zaspokajającą wiele potrzeb pacjentów SDHCC i ich rodzin. Oferując szeroki zakres interwencji psychospołecznych jako część strategii leczenia, zespół
Centrum szanuje indywidualne preferencje
i proponuje wybór oraz do pewnego stopnia
kontrolę podczas zmagania się z ciężką chorobą. Optymalna opieka onkologiczna równoważy potrzeby wiedzy naukowej, analizy
statystycznej i racjonalnego wnioskowania
z potrzebami mądrości, łagodności, współczucia i miłości.2 Zintegrowane leczenie dostarczające różnorodnych opcji ukierunkowanych na maksymalizację efektywności
leczenia i minimalizowanie możliwych powikłań, a jednocześnie promujące jakość życia,
pomaga pokonać chorobę i promuje dobrostan we wszystkich wymiarach osoby. Podejście terapeutyczne oparte na uszanowaniu
złożoności ludzkiej natury jest kluczową cechą w rozwijaniu optymalnego środowiska
zdrowotnego w opiece onkologicznej.
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