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Niczego w życiu nie 
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to tylko zrozumieć.
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Drodzy
Czytelnicy!
Dzisiaj przekazujemy na 

Państwa ręce drugi numer 

nowego czasopisma dla osób 

ze stomią „ConTact”. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 

za odesłanie ankiet, które 

dołączyliśmy do pierwszego 

wydania czasopisma. Wpłynęło 

ich do nas aż kilka tysięcy! 

W związku ze zbliżającymi się 

Świętami Bożego Narodzenia, 

chcielibyśmy przekazać 

Państwu najlepsze życzenia 

– wiele ciepła, radości i nadziei 

oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku 2009. 

Z gorącymi 

pozdrowieniami,

Pracownicy fi rmy ConvaTec

 4  Kalendarz spotkań
Informacje o spotkaniach dla osób 

ze stomią w 2009 roku (kalendarz 

programu „Spotkajmy się”)

 6  Pytania i odpowiedzi
Od porad w co się ubierać, po wskazówki, 

jak radzić sobie w podróży – tu 

odpowiadamy na Państwa pytania

 8  O strachu nie było mowy
Alison Pollard przeszła przez prawdziwą 

huśtawkę emocjonalną, kiedy jej mężowi 

wyłoniono stomię. Pomogły jej siła 

wewnętrzna i poczucie humoru 

 10  Przygody w kuchni
Pomimo wyłonionej stomii, Nick Moon jest 

amatorem potraw z różnych stron świata. 

Jego pasję dzieli żona, krytyk kulinarny

 12  Pora na muzykę
Udział w festiwalach muzycznych to 

wspaniała przygoda, przed przeżyciem 

której nikogo nie powinna powstrzymywać 

wyłoniona stomia

 14  Maleńki cud
Kiedy Alison Green po raz pierwszy 

zaszła w ciążę, obawiała się, że jej 

ileostomia spowoduje komplikacje 

– teraz ma już dwójkę dzieci

 16  Pełna dobrych rad
Brytyjska dziennikarka Virginia Ironside 

przekonała się, że kolostomia wcale nie 

przeszkadza jej w życiu towarzyskim. 

 18  Chodzić własnymi 
ścieżkami
Piesze wycieczki to znakomity sposób 

na utrzymanie kondycji, a ich regularne 

uprawianie daje wiele korzyści dla zdrowia

 20  Dziennik z Włoch
Giuseppe Penello, nauczyciel z Udine, 

opowiada o tym, jak godzi swoje 

codzienne obowiązki ze wspieraniem 

innych pacjentów ze stomią 

 22  Ratuj swoją skórę
Kłopoty ze skórą wokół stomii zdarzają się 

często, choć wcale tak być nie musi 

– podpowiadamy, jak można ich uniknąć

 24  W drodze po zdrowie
Niektórzy pacjenci po operacji wyłonienia 

stomii odczuwają żal. Odpowiednie 

wsparcie i upływ czasu pomogą 

przetrwać ten trudny okres

26  Informacje
Aktualne informacje o sklepach 

medycznych, poradniach stomijnych 

i oddziałach Pol-Ilko w Polsce
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Pytania & Odpowiedzi
Często prowadzę samochód 

i obawiam się, że pasy 

bezpieczeństwa uszkodzą mi 

przetokę. Co mogę zrobić?

Właściwie dopasowane pasy 

bez pie czeństwa nie powinnny 

sprawiać kłopotów osobom 

z wyłonioną stomią. Ale prawdą 

jest, że gwałtowne hamowanie 

(i nagłe naprężenie pasów) 

zwiększa ryzyko uszkodzenia 

stomii. Kiedy więc za kierownicą 

spędza się dużo czasu, warto się 

dodatkowo zabezpieczyć. 

W sklepach można obecnie kupić 

miękkie pokrowce na pasy, które 

uczynią pas bardziej miękkim 

w dotyku – co jest ważne, jeśli 

nachodzi on na przetokę.

Jak mogę biorąc prysznic 

osłonić płytkę, tak aby woda 

nie dostała się do przetoki?

Po pierwsze, udając się pod 

prysznic, wcale nie trzeba 

zdejmować ani worka, ani płytki. 

Jeśli pozostawimy płytkę i worek na 

sobie, po kąpieli wystarczy 

delikatnie osuszyć je ręcznikiem.

Jeśli natomiast zdecydujemy się 

przed prysznicem zdjąć cały sprzęt 

stomijny, woda i tak nie dostanie 

się do przetoki – a nawet gdyby 

tam się dostała, niczemu by to nie 

zaszkodziło. Można również odpiąć 

tylko worek pozostawiając płytkę 

Trzeba wtedy pamiętać, że płytkę 

pod prysznicem należy czyścić 

delikatnie, używając niewielkiej 

ilości wody.

Jestem na emeryturze i chcę 

aktywniej zająć się sportem 

– interesuje mnie mini-trójbój. 

skórę wokół stomii i delikatnie ją 

osuszyć. Dopiero wtedy można 

bezpiecznie założyć nowy sprzęt. 

Mamy nadzieję, że nasze instrukcje 

okażą się przydatne!

Od dwóch lat mam kolostomię. 

Podręczny sprzęt stomijny 

noszę teraz z sobą w dużej 

torebce, ale zastanawiam się, 

co robią mężczyźni? Gdzie oni 

trzymają potrzebne im rzeczy?

Każda osoba z wyłonioną stomią 

wypracowuje sobie swój własny 

sposób na przechowywanie 

sprzętu pod ręką w razie nagłej 

potrzeby. Niektórzy po prostu 

trzymają szczelnie zamykaną 

torebkę z płytką i workiem 

w kieszeni, inni mają w tym celu 

specjalne pudełko w swoim biurku 

w pracy. Tu nie ma dobrych ani 

złych rozwiązań – najlepsze jest 

to, które się sprawdza.

Czy to normalne, że moja 

przetoka krwawi? Co może 

być tego powodem?

Odrobina krwi zauważona na 

gąbce podczas przemywania 

skóry wokół stomii nie jest niczym 

niezwykłym. Tkanka, z której 

zbudowana jest stomia, 

przypomina tkankę w ustach, 

która łatwo krwawi pod wpływem 

kontaktu choćby ze szczoteczką 

do zębów. Podobnie jest 

w przypadku stomii – będzie 

krwawić w wyniku zranienia. Jeśli 

biorą Państwo leki rozrzedzające 

krew, aspirynę albo inne leki 

zawierające kwas 

acetylosalicylowy, przetoka może 

krwawić bardziej niż zwykle.

Od 1979 roku mam ileostomię. 

Po pierwszym wyścigu byłem 

odwodniony i musiano mi 

podać kroplówkę. Wygląda na 

to, że szybciej tracę płyny, niż 

jestem w stanie je wchłonić. 

Czy jest na to jakaś rada?

Odwodnienie to częsta przypa-

dłość wśród osób z ileostomią, 

szczególnie przy obfi tym poceniu 

się i wyczerpaniu fi zycznym.

Przy ileostomii traci się nie tylko 

płyny, ale i dwa niezwykle istotne 

elektrolity – sód i potas. Prócz 

wody, konieczne jest zatem 

codzienne uzupełnianie sodu 

i potasu. Samo pobieranie płynów 

nie zapobiegnie odwodnieniu, bo 

w wodzie nie ma wystarczającej 

ilości tych minerałów.

Większość osób z ileostomią, 

które uprawiają sport, pije napoje 

dla sportowców – przed, w trakcie 

i po zawodach lub treningu. Należy 

zapytać lekarza, czy napoje 

z elektrolitami to właściwy wybór. 

Muszę zmienić worek, kiedy 

stomia jest „aktywna”. Czy 

jest na to jakiś dobry sposób?

Jeśli tylko to możliwe, worek należy 

zmieniać w momencie, kiedy stomia 

jest najmniej „aktywna”. 

Należy przygotować sobie wszystko, 

co będzie potrzebne, zanim 

zdejmiemy zużyty worek: gąbkę, 

wodę z mydłem, ręcznik, gazę, 

papier toaletowy, akcesoria stomijne 

i inne potrzebne przedmioty.

Po wyjęciu z opa kowania płytki 

i worka należy odpowiednio 

przyciąć płytkę. Kiedy wszystko 

jest już przygotowane, należy zdjąć 

zużyty worek, a następnie umyć 
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Keeping you informed

Od porad, w co się ubierać, po 

wskazówki, jak radzić sobie w 

podróży – tu odpowiadamy na 

Państwa pytania

Jeśli nie możesz zatamować 

krwawienia z przetoki przez więcej 

niż 15 minut, lub krwawienie jest 

bardzo obfi te, zwróć się 

bezzwłocznie o pomoc lekarza.

Czy powinno się korzystać 

z gazików do zmywania skóry?

Gaziki do zmywania skóry bywają 

przydatne, jeśli skóra wokół stomii 

łatwo ulega uszkodzeniom. Gaziki 

te zapobiegają narastaniu kolejnej 

warstwy pozostałości przylepca na 

skórze. Zawierają alkohol i są dość 

tłuste w dotyku. Po skorzy staniu z 

gazików należy dokładnie umyć 

skórę wokół stomii wodą z 

łagodnym mydłem, by pozbyć się 

tłustej warstewki na niej. Potem 

należy to miejsce opłukać wodą i 

dokładnie osuszyć.

Ostatnio zauważyłam bardzo 

silny zapach przy opróżnianiu 

mojego worka stomijnego. 

Zmieniłam już dietę i zaczęłam 

też korzystać z różnych 

neutralizujących zapachy 

dezodorantów, ale zapach jest 

wciąż bardzo mocny. Wręcz 

boję się wychodzić z domu. 

Mam chorobę Crohna 

i wyłonioną ileostomię.

Zmiana zapachu przy ileostomii 

jest zazwyczaj spowodowana 

spożywaną żywnością, lekami lub 

witaminami. Ale jeśli wypróbowano 

już zmiany diety i produktów 

neutralizujących zapachy, bez 

zauważalnych rezultatów, warto 

wówczas porozmawiać ze swoim 

lekarzem. Czasami silny zapach 

może być oznaką silnej infekcji 

lub nawrotu choroby Crohna.

Pyt. Pyt.

Pyt.

Pyt.

Pyt.

Pyt.

Pyt.

Pyt.
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Odp.

Odp.

Odp.

Dobrze poinformowani
Z

dj
ęc

ia
: 

A
la

m
y



O strachu nie  było mowy
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Opieka nad osobą z wyłonioną 

stomią to nieustające dążenie 

do zachowania równowagi 

– między udzielaniem jej 

odpowiedniego wsparcia 

a zaspokajaniem własnych 

potrzeb. Alison Pollard 

wyjaśnia, w jaki sposób 

przeszła przez to zmieniające 

wszystko doświadczenie.

Alison Pollard, 

56 lat, jest na 

emeryturze. 

W 2003 r. jej mąż 

Ian przeszedł 

operację wyło-

nienia kolostomii.  

– Zauważy liśmy 

najpierw, że w jego stolcu pojawiła się 

krew. Początkowo lekarz sądził, że to 

symptom zespołu jelita drażliwego, ale 

ponieważ jego stan się nie poprawiał, Iana 

skierowano do szpitala – mówi Alison.

– Kiedy Ian powiedział mi, że to nowotwór 

złośliwy, doznałam szoku. Chcieliśmy 

porozmawiać z zespołem medycznym, 

www.convatec.com

Huśtawka emocjonalna
– Jedyny sposób, jaki znalazłam wtedy na 

przetrwanie, to ciągłe szukanie zajęcia. 

Otwierałam wtedy właśnie hotel dla psów, 

więc miałam co robić. – opowiada Alison. 

– Zapewniano mnie, że lepiej okazywać 

swoje uczucia niż dusić je w sobie, więc je 

okazywałam. Czasami jedyne co mogłam 

zrobić, to zabrać psy na plażę i tam się 

porządnie wypłakać. Tak wyrzucałam 

z siebie wszystkie nagromadzone emocje. 

Zawsze potem lepiej się czułam i lepiej 

dawałam sobie radę z zaistniałą sytuacją. 

– Pogodzenie się z wyłonioną stomią 

partnera nie jest wcale takie proste. 

To praktycznie nieustanna huśtawka 

emocjonalna. Czasami byłam wdzięczna 

losowi, bo Ian przecież żyje, a czasami 

wszystko to po prostu mnie przerastało.

– Pomagałam Ianowi o każdej porze 

dnia i nocy. Czuł się ciągle zmęczony i nie 

było mu łatwo wrócić do normalności – 

opowiada Alison. – A ja po pewnym czasie 

wzięłam się w garść. Musiałam być silna, 

dla Iana i dla naszych dzieci.

Umieć przyjmować pomoc
– Naprawdę miałam szczęście, bo bliscy 

potrafi li mnie wesprzeć. Rozma wialiśmy 

o wszystkim i nie ukrywaliśmy uczuć. 

Kiedy byłam w dołku, zawsze ktoś mnie 

z niego wyciągnął, rodzina lub przyjaciele.

– Otwartość i umiejętność przyjmowania 

pomocy są bardzo ważne – podkreśla 

Alison. – Wiedziałam zresztą, że pomoc 

oferowana jest nie z poczucia obowiązku, 

ale z miłości do mnie i mojej rodziny.

– Przed operacją Iana poszliśmy całą 

rodziną na spotkanie z chirurgiem, z całą 

serią spisanych na kartce pytań – nam 

zawsze łatwiej było zrobić listę pytań 

przed ich zadaniem. Zdecydowanie 

polecam zadawanie pytań. Wiele osób 

podchodzi do lekarzy jak do bogów, a to 

przecież tacy sami ludzie jak my.
Alison Pollard

a ja nie mogłam się uspokoić. Wydawało 

mi się, że to jakiś sen. Przez łzy pytałam: 

„co teraz będzie?”.  

– Leczenie Iana rozpoczęło się od 

radio  terapii, po czym konieczna okazała 

się kolostomia. To były naprawdę niełatwe 

chwile, podczas których uwaga 

wszystkich była oczywiście skupiona na 

Ianie. Czasami myślałam sobie: „A co ze 

mną?”. Już samo zastanawianie sią nad 

tym, co nastąpi, straszliwie mnie męczyło, 

a zmęczenie z kolei powodowało depresję.

– O strachu nie było mowy. Wszyscy nas 

wspierali, ale nie zdawałam sobie sprawy, 

w jakim napięciu musiałam funkcjonować 

– aż do dzisiaj, prawie pięć lat później.

Nie jestem przewrażliwiona. Istnieje 

wiele spraw o wiele gorszych niż 

stomia partnera życiowego.

– W braku bliskiej rodziny warto zabrać 

ze sobą kogoś, komu można zaufać i kto 

będzie wiedział, jak skorzystać z takich 

konsultacji. Zdarza się przecież, że kiedy 

jest się już w gabinecie, mózg 

nagle przestaje rejestro-

wać to, co lekarz chce 

nam przekazać.

Życie po 
operacji
– Często 

roz mawia-

liśmy o tym, 

jak będzie 

wyglądać 

życie po 

operacji. 

Byliśmy zgodni, 

że jeśli moim 

zadaniem będzie 

wspieranie Iana 

psychicznie , do niego 

będą należeć kwestie 

praktyczne, na przykład zmiana worka.

– Ian miał świetną pielęgniarkę stomijną, 

którą żartobliwie nazywaliśmy „panią 

workową”. Nauczyła go każdego etapu tej 

procedury, mógł więc wrócić do typowego 

dla niego, niezależnego trybu życia.

– Po operacji Ian miał chemotera pię, 

a ja, choć czasami czułam się zupełnie 

bezradna, zawsze jakoś umiałam go 

po cie szyć. Naprawdę potrafi łam wycią-

gnąć go z dołka. Raz powiedziałam mu, 

że jego sytuacja nie jest taka zła – kiedy 

on ma rozwolnienie, może sobie zostać 

w łóżku, a ja musiałabym wtedy biegać 

do łazienki! – uśmiecha się Alison.

– Wiem, że mieliśmy szczęście – dano 

nam szansę na drugie życie. Na przy-

szłość najlepiej nie planować 

zbyt wiele, ale cieszyć 

się każdym dniem. 

– Wiem, że 

niektórych 

odrzuca już 

sama myśl 

o kolostomii, 

ale mnie 

nigdy nie 

przyszłoby 

to do 

głowy.

– Nie 

jestem 

przewrażliwio-

na. Istnieje wiele 

spraw o wiele 

gorszych niż stomia 

partnera życiowego.

Choroba Iana pomogła nam bardziej 

cieszyć się czasem, który spędzamy 

razem oraz zachęciła nas do spoglądania 

na wszystko z szerszej perspektywy, 

zamiast skupiania się na drobnostkach. 

To oznacza, że kiedy mamy na to ochotę, 

idziemy na obiad do restauracji 

i doskonale się tam bawimy. Sprzątanie 

poczeka, aż wrócimy do domu, a my 

przynajmniej daliśmy życiu szansę. ●

Jane Garton publikuje artykuły na temat 

zdrowia w wielu różnych publikacjach.

Tekst  Jane Garton

Inne spojrzenie



Przygody w  kuchni
Miłośnik curry Nick Moon 

często próbuje nowych 

potraw przygotowanych 

według przepisów 

jego żony, krytyka 

kulinarnego. Jego 

postawa przeciwstawia 

się powszechnemu 

mniemaniu, że jako 

osoba z wyłonioną 

stomią powinien uważać 

na to, co je.

 J eśli chodzi o jedzenie, to Nick 

Moon dobrze wie, że jest 

prawdziwym szczę ściarzem. 

Jego żona Rosemary jest 

krytykiem kulinarnym i uwielbia gotować, 

pomimo, że czasami wyłonienie stomii 

komplikuje kwestię odżywiania się.

Nick ma wyłonioną stomię już od 

36 lat, w wyniku wrzodziejącego zapalenia 

jelita grubego. – Ale nigdy nie miałem 

problemów z jedzeniem, tu nie można 

uogólniać. Niektóre osoby z wyłonioną 

stomią mają kłopoty z odżywianiem się, 

inne mogą jeść absolutnie wszystko 

– stwierdza Nick, dając nadzieję tym, 

którzy sądzą, że wyłoniona stomia skazuje 

ich na spożywanie pozbawionej smaku 

papki przez resztę życia. 

– Jestem skarbnikiem Stowarzyszenia 

Stomijnego w Wielkiej Brytanii i sekreta-

rzem naszej lokalnej grupy. Często osoby, 

które operację przeszły niedawno, pytają 

mnie, co powinny jeść. Radzę zacząć od 

jedzenia o łagodnym smaku i z czasem 

próbować innych potraw. A jeśli danie 

sprawi problem, po prostu go unikać.

Degustator nowych potraw
W ciągu 27 lat małżeństwa z Rosemary 

Nick nieraz miał okazję brać udział 

w kulinarnych eksperymentach. – Nick 

jest twardy – przyznaje Rosemary. – Jego 

pierwszym posiłkiem po operacji było 

curry, które bardzo mu smakowało. Nick 

jest moim etatowym degustatorem. Kiedyś 

napisałam książkę kucharską zawierającą 

170 przepisów na potrawy o wysokiej 

zawartości błonnika, które należało 

przetestować. Nick miał mniej problemów 

z ich strawieniem niż ja! – podkreśla. 

Obojgu smakują potrawy z całego 

świata. – Nie mamy ulubionej kuchni, 

smakuje nam wszystko, co jest dobrze 

przyrządzone – potwierdzają. Rosemary 
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Fakty na temat 
odżywiania
Lucy Goddard, starszy dietetyk 
(specjalizacja: gastroenterologia) 
w należącym do brytyjskiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Imperial College w Londynie, 
dzieli się doświadczeniem 
z czytelnikami ConTact’u. 

– Nick jest szczęściarzem:  ma zdrową, 

urozmaiconą i właściwie nieograniczoną 

dietę. Nie zawsze tak bywa w przypadku 

osób ze stomią; najważniejsze jest stopniowe 

wprowadzanie wszelkich zmian oraz 

stosowanie metody prób i błędów. Zaraz 

po operacji większość osób wymaga diety 

o ograniczonej ilości błonnika, niewielu 

produktów pełnoziarnistych, przede wszystkim 

białych/rafi nowanych węglowodanów, 

obierania owoców i warzyw i gotowania 

wszystkiego do miękkości oraz unikania sałatek 

i surowych warzyw. Lepiej zdecydować się na 

owoce z puszki i gotowane warzywa.

– Jelita każdego pacjenta dostosowują 
się  w indywidualny sposób; ale zwykle 

w dwa do 12 miesięcy po operacji okazuje się, 

że można już zwiększyć dawkę błonnika, bo 

zawartość worka stomijnego robi się lżejsza 

i mniej wodnista. Należy zacząć od zwiększenia 

gamy gotowanych warzyw oraz włączenia do 

diety większej liczby owoców. Z czasem być 

może będzie można jeść wszystkie warzywa 

i węglowodany o wysokiej zawartości błonnika, 

choć w przypadku niektórych osób nie jest to 

możliwe, bo za bardzo „przeciąża” ich stomię. 

– Radzę ograniczyć spożywanie 
błonnika  przez pierwsze pół roku, a potem 

stopniowo jego dawkę zwiększać. Naturalne 

„zagęszczacze” to dobrze ugotowany biały 

ryż, a zwłaszcza jego bardziej kleiste rodzaje, 

dojrzałe banany i ptasie mleczko. Pacjenci 

nie zawsze zjadają wystarczającą ilość białka, 

którego potrzebują 2-3 porcje dziennie (jedna 

porcja to od 60 do 120 g mięsa lub ryb)

– Pamiętaj,  nawet jeśli nie masz problemów 

z błonnikiem, unikaj jedzenia warzyw bardziej 

włóknistych, albo nasion czy pestek, które 

mogą zablokować stomię. W razie wątpliwości 

należy poradzić się pielęgniarki stomijnej, 

gastro enterologa, albo lekarza domowego, 

i poprosić o skierowanie do dietetyka.

wie, że los im sprzyja, ale i że doskonałe 

trawienie Nicka jest też zasługą jej prostej 

fi lozofi i jedzenia, zgodnej z zaleceniami 

Lucy Goddard, dietetyka specjalisty 

(rubryka po prawej). – Utrata części jelit 

nie przeszkadza, by dbać o pozostałe 

– przypomina Rosemary. – Polecam 

stop  niowe przestawianie się na zdrową 

żywność. Jedzenie owoców i warzyw, 

z białkiem (mięso lub ryby) i porcją 

węglowodanów przyniesie dobre rezultaty.

Odważne myślenie
Rosemary uważa, że dzisiejsza dieta 

i sposób, w jaki żyjemy przyczyniają się 

do problemów z trawieniem. – Polecam 

jogurt i produkty pełnoziarniste, chociaż 

na żywność pełnoziarnistą trzeba 

uważać w ciągu pierwszego roku – 

stwierdza Rosemary. – Przygotowując 

posiłki w domu należy pamiętać 

o dokładnym pokrojeniu składników. 

Spożywając potrawy zawierające 

Tekst  Beverly Davies

błonnik należy je też dobrze pogryźć, 

umożliwia to ich lepsze wchłonięcie 

i zapobiega zaparciom.

Choć na początku rzeczywiście lepiej 

zachować ostrożność, historia Nicka 

potwierdza, że można odżywiać się 

zdrowo i dobrze, nie odmawiając sobie 

przysmaków z różnych stron świata. ●

Beverly Davies pisze na tematy związane 

ze zdrowiem oraz życiem rodzinnym.

„Nie mamy ulubionej 
kuchni, smakuje nam 

wszystko, co jest 
dobrze przyrządzone”

Odżywianie
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 U dział w festiwalu muzycznym 

to naprawdę wspaniała 

spra wa – okazja, by 

posłuchać różnorodnej 

muzyki, spotkać interesujących ludzi, 

wreszcie zobaczyć swoich ulubionych 

wykonawców na niepowtarzalnych, często 

niezapomnianych koncertach.

Niektórym osobom z wyłonioną 

stomią pomysł wyjazdu na festiwal może 

początkowo wydawać się chybionym, 

zwłaszcza w przypadku, gdy festiwal 

odbywa się na wolnym powietrzu 

i spodziewane są na nim ogromne tłumy. 

Ale przy odpowiednim przygotowaniu 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby się tam 

wybrać i doskonale bawić, niezależnie od 

rodzaju przedstawianej tam muzyki.

– Moja rada brzmi: „Jedź i dobrze się 

baw” – stwierdza Neil Basil, dyrektor 

brytyjskiej organizacji charytatywnej 

Pora na 
muzykę

Międzynarodowe festiwale muzyczne cieszą fanów 

każdego rodzaju muzyki na całym świecie. ConTact 

dokonuje przeglądu tegorocznych festiwali 

i rozmawia z ich uczestnikami

„Ostomy Lifestyle”. – Przecież to właśnie 

stomia pozwala ci tam się wybrać. 

Ograniczyć może cię choroba: zespół jelita 

wrzodziejącego czy choroba Crohna bez 

stomii zapewne zatrzymałyby cię 

w domu, bo wyjazd wiązałby się ze zbyt 

dużą niewygodą. Ja nigdy nie jeździłem 

na festiwale. Ale po operacji pomyślałem, 

że pora spróbować.

Przyjemna rozrywka
W tym roku Nick i jego żona wybrali się 

z namiotem na czterodniowy festiwal 

rockowy Latitude. Nick uważa, że nie 

ma w tym nic niezwykłego. – Choć na 

festiwalu byłem po raz pierwszy, nie była 

to moja pierwsza wyprawa pod namiot – 

opowiada. – Od razu zauważyłem, że na 

festiwalach osoby ze stomią mają jedną 

zdecydowaną przewagę: nie muszą stać 

w długich kolejkach do toalety.

– Zużyte worki jest też gdzie wyrzucać. 

Organizatorzy festiwali zapewniają zwykle 

wystarczającą liczbę koszy na śmieci, 

niektóre są przeznaczone na butelki, inne 

na odpady, więc można sobie wybrać, 

gdzie co się wyrzuca.

– Ze swojej strony polecam zabranie 

sporej ilości gazików do zmywania skóry, 

po prostu dla wygody – mówi Neil. 

Możliwość kontaktu fi zycznego 

z innymi, szczególnie kiedy ma to miejsce 

wśród napierającego tłumu, czasami 

zniechęca potencjalnych festiwalowiczów. 

Neil uważa, że naprawdę nie ma się 

czego bać. – Nawet jeśli wpadniesz na 

kogoś tańcząc, nie rozerwie to przecież 

twojego worka stomijnego, – mówi – ale 

jeśli naprawdę się tego obawiasz, zawsze 

możesz na worek założyć osłonę.

Entuzjastyczne nastawienie Nicka do 

tych imprez dzieli inna osoba z wyłonioną 

stomią, Vick Stephens, weteranka licznych 

festiwali i koncertów, która operację 

ileostomii przeszła po latach choroby 

Crohna. – Przed operacją właściwie nie 

miałam życia, – wspomina Vick – ale 

w trzy lata po niej pojechałam na festiwal 

do Reading. W 2002 roku Vick otrzymała 

nagrodę ConvaTec w ramach programu 

„Wielkie Powroty” – Podczas ceremonii jej 

wręczenia wybrałam swoje zdjęcie 

z festiwalu w Reading, które znakomicie 

podsumowuje mój osobisty powrót. Nic 

nie da się porównać z wolnością, którą 

czułam, mogąc tam pojechać – podkreśla.

Zaproś przyjaciela
Festiwalowe atrakcje z pewnością spełnią 

oczekiwania wszystkich fanów. To, że 

ma się stomię, zupełnie nie powinno 

przeszkadzać w dobrej zabawie. Na 

festiwalach do dyspozycji festiwalowiczów 

Muzyka świata
Oto lista niektórych festiwali, 
odbywających się w 2009 roku na 
całym świecie, oraz adresy stron 
internetowych, na których można 
znaleźć więcej informacji:

„Savannah Music Festival”,
Savannah, Georgia, USA 
(marzec – kwiecień)
Od kwartetów smyczkowych i muzyki kameralnej 

po jazz, bluegrass i tradycyjną muzykę góralską 

– portowe miasto Savannah zaprasza na 

prawdziwie eklektyczną ucztę muzyczną.

Więcej informacji: 
www.savannahmusicfestival.org

„New Orleans Jazz and Heritage 
Festival”, Nowy Orlean, Louisiana, 
USA (kwiecień – maj)
Jeśli jakiekolwiek miejsce zasługuje na miano 

kolebki jazzu, jest nim Nowy Orlean. Ta impreza, 

lepiej znana jako „Jazz Fest”, była kiedyś 

miejscem występów takich sław jak Sheryl 

Crow i Stevie Wonder.

Więcej informacji: www.nojazzfest.com

„Benicassim Festival 2009”,
Castellon, Hiszpania (lipiec)
Ta nadmorska impreza przyciąga fanów z całego 

świata, spragnionych interesującej muzyki 

i fantastycznej pogody. Muzyka elektroniczna, 

dance, rock, pop i alternative.

Więcej informacji: www.fi berfi b.com

„EXIT Festival”, 
Novi Sad, Serbia (lipiec)
Festiwal, który po raz pierwszy odbył się jako 

protest przeciwko Slobodanowi Milosevicowi, 

EXIT jest teraz jedną z największych 

międzynarodowych imprez rockowych.

Więcej informacji: www.exitfest.org

„Notting Hill Carnival”,
Londyn, Wielka Brytania (sierpień)
Rap, reggae, soca i calypso dodają życia 

zachodniolondyńskm chodnikom podczas 

tego największego w Europie, organizowanego 

dorocznie festiwalu ulicznego.

Więcej informacji: 
www.nottinghillcarnival.biz

„Tokyo Music Marathon”,
Tokyo, Japonia
(trwa aż do października 2009 r.)
Tradycyjna muzyka japońska, opera, 

acoustic i pop to tylko niektóre przykłady 

muzyki, jakiej można posłuchać na tym 

festiwalowym maratonie. Impreza 

rozpoczęła się w czerwcu 2008 roku.

Więcej informacji: 
www.www.bh-project.jp

jest zwykle mnóstwo łazienek i toalet, tak 

że zmiana worka nie będzie problemem. 

Jeśli na festiwal wybierasz się pierwszy 

raz, warto pojechać tam z kimś bliskim. 

Nie jest to oczywiście obowiązkowe, 

ale może się przydać, jeśli obawiasz 

się zagubienia w nieznajomym tłumie. 

Niestety, nie wszystkie festiwale są 

właściwie oznakowane!

Oglądanie koncertów w telewizji nigdy 

nie dorówna uczestniczeniu w festiwalu 

na żywo, tak więc – planując z niewielkim 

wyprzedzeniem – naprawdę możesz 

doświadczyć koncertu życia.

Więcej informacji:

„Ostomy Lifestyle” www.ostomylifestyle.org

Martin Conway jest londyńskim autorem 

i dziennikarzem specjalizującym się 

w kwestiach technicznych
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Festiwalowe porady
Zabierz wystarczającą ilość gazików do 
zmywania skóry  i produktów stomijnych, tak 

by wystarczyło ci ich na cały festiwal. Nie chcesz 

przecież, by dyskomfort zrujnował ci festiwal.

Zabierz porządny plecak,   najlepiej 

zamykany na kluczyk. Niestety, na festiwalach 

zdarzają się kradzieże.

Osłona na stomię  może się przydać, jeśli 

planujesz przedzieranie się przez tłumy albo 

obawiasz wpadnięcia na kogoś podczas tańca. 

O poradę zapytaj pielęgniarkę lub lekarza.

Przygotuj się na długie kolejki  
i dużo spacerów. Parking dla samochodów 

jest zwykle usytuowany daleko od sceny.

Rozważ wszystkie za i przeciw  
dostępnego zakwaterowania. Mieszkanie 

pod namiotem ma swoje zalety, i z pewnością 

zapewnia odpowiednią atmosferę, ale pokój 

w hotelu będzie lepszy, jeśli chcesz się wyspać.

Jeśli obawiasz się odwodnienia,  
pij dużo wody lub płynów z elektrolitami, 

zawierają je na przykład popularne napoje 

dla sportowców. O specjalne zalecenia 

pytaj lekarza.

Tekst  Martin Conway
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Maleńki 
cud

Każda ciąża może wiązać się z pewną 

dozą zmartwień czy obaw, ale jej 

rozwiązanie daje ogromną satysfakcję 

– tym większą gdy, tak jak Alison Green, 

ma się wyłonioną stomię

 A lison jest szczęśliwą mamą 

sześcioletniej córeczki 

i trzyletniego synka. Nie 

wyobraża sobie swojego 

życia inaczej, choć po stwierdzeniu u niej 

choroby Crohna wszystko mogło przecież 

ułożyć się w zupełnie inny sposób.

– Ostrzegano mnie, że kobiety 

z chorobą Crohna, u których wyłoniono 

stomię, mogą mieć trudności z zajściem 

w ciążę. Nie sądziłam, że kiedyś zechcę 

mieć dzieci, więc się tym nie przejęłam. 

I nagle – w pięć lat po wyłonieniu stomii 

i w sześć miesięcy po ślubie – okazało 

się, że jestem w ciąży – wspomina Alison. 

Zaskoczona, natychmiast zasięgnęła 

porady lekarza i dowiedziała się, że skoro 

dopiero niedawno skończyła 30 lat i jest 

ogólnie zdrowa, nie ma o co się martwić.

Wcześniejszy poród
– To, czy przy chorobie Crohna powinno 

się brać pod uwagę ciążę, czy nie, to 

naprawdę indywidualna sprawa. Mnie 

powiedziano tylko, że z powodu operacji 

mogę mieć problemy z zajściem w ciążę.

tym razem o zastosowanie przy operacji 

znieczulenia ogólnego.

Alison jest ogromnie wdzięczna za 

pomoc udzieloną jej przez cały zajmujący 

się nią personel medyczny. Choć jej ciąża 

nie była wolna od zmartwień, ma teraz 

wspaniałą rodzinę i jest bardzo szczęśliwa.

– Wiedziałam, że może wystąpić 

przepuklina i właściwie najbardziej 

martwiłam się o to, co się stanie, jeśli 

nagle trzeba będzie ją zoperować 

– na jakie ryzyko naraziłoby to moje 

nienarodzone dziecko – potwierdza Alison.

– W przypadku obu ciąży zastanawia-

liśmy się z lekarzem, czy mój organizm 

potrafi  przyswoić wszystkie podane 

mu składniki odżywcze, i jaki wpływ 

będzie to miało na wzrost mojego 

nienarodzonego dziecka. Ze względu na 

te obawy zaproponowano mi częstszą 

ultrasonografi ę. Akurat z tego byłam 

bardzo zadowolona, bo mogłam zobaczyć 

na własne oczy, że moje dzieci są 

zdrowe i pięknie się rozwijają – opowiada 

Alison. – No i czasami bałam się też, że 

pod wpływem ciąży moja stomia nagle 

przestanie działać. Na szczęście, wszystkie 

moje obawy okazały się bezpodstawne.

– Osobom myślącym o zajściu w ciążę 

radzę dobre odżywianie się i zadbanie 

o sprawność fi zyczną. Przy rosnącym 

brzuchu należy też pamiętać o regularnym 

mierzeniu stomii i odpowiednim jej 

dopasowywaniu. W miarę potrzeb 

warto zaopatrzyć się w system bardziej 

elastyczny, szczególnie w ostatnim 

trymestrze. Pielęgniarka stomijna pomoże 

wybrać właściwy sprzęt. ●

Beverly Davies pisze na tematy związane 

ze zdrowiem i życiem rodzinnym dla 

różnych publikacji

– Choć kobiety z wyłonioną stomią, które 

zachodzą w ciążę, nie są wcale rzadkością, 

ja byłam pierwszą taką osobą pod opieką 

mojego lekarza położnika. Skonsultował 

się więc z chirurgiem, który wyłonił mi 

stomię, i dowiedział się, że jedyne, czego 

powinniśmy unikać, to cięcie cesarskie ze 

wskazań nagłych, ze względu na tkankę 

bliznowatą na moim brzuchu.

– Nie upierałam się, by moje dzieci 

rodziły się siłami natury i byłam gotowa 

wziąć pod uwagę wszelkie dostępne 

środki znieczulające – mówi Alison.

– Moja pierwsza ciąża przebiegała 

znakomicie aż do około siódmego 

miesiąca, kiedy mój mąż zauważył, że 

mam dziwnie przekrzywiony brzuch. Było 

to rezultatem przepukliny, która zdarza się 

pacjentom z wyłonioną stomią, kiedy nagle 

przybiorą na wadze, co w przypadku ciąży 

jest oczywiście nieuniknione – opowiada 

Alison. – Na domiar tego moja córka była 

ułożona w pozycji pośladkowej i zaczynało 

jej brakować płynu owodniowego. 

Zrobiono więc planowane cesarskie 

cięcie na sześć tygodni przed terminem 

i wszystko skończyło się dobrze.

Udana operacja
Lekarz położnik zalecił Alison odłożenie 

operacji przepukliny na co najmniej dwa 

lata, tak by jej organizm mógł się przedtem 

odpowiednio zregenerować, i nieprzy-

bieranie przez ten czas na wadze.

Ale dokładnie w dwa lata później Alison 

ponownie spodziewała się dziecka. 

Przepuklina znów dała znać o sobie około 

siódmego miesiąca ciąży, która poza tym 

przebiegała bez najmniejszych komplikacji. 

Lekarze raz jeszcze zdecydowali o prze-

pro wadzeniu planowanego cesarskiego 

cięcia przed terminem, a Alison poprosiła 
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Tekst  Beverly Davies

Porady położnej
Sue Jacob z Królewskiego Stowarzyszenia Położnych w Wielkiej Brytanii podsumowuje:

„Rozwój nauk medycznych oraz rosnąca wśród kobiet świadomość kwestii zdrowotnych sprawiają, 

że coraz liczniejsze, często poważnie chore pacjentki z wyłonioną stomią mają możliwość zajścia 

w ciążę. Coraz częściej zadaniem położnych jest nawiązanie współpracy ze specjalistami opiekującymi 

się osobami ze stomią. W przypadku osób z ileostomią, takich jak Alison, konieczna jest analiza procesów 

trawiennych. Praca jelit często spowalnia się podczas ciąży i czasami, żeby je pobudzić, należy zwiększyć 

spożycie niektórych typów żywności. Stale zwiększająca się macica może też wywierać 

ucisk na jelita i powodować zaparcia. Wszystkie te niedogodności mogą oczywiście mieć miejsce 

w każdej ciąży, ale osoby z wyłonioną stomią muszą zwrócić na nie szczególną uwagę, jak również 

odpowiednio zmienić swoją dietę, co nie zawsze bywa łatwe.”
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Pełna  dobrych radKolostomia brytyjskiej pisarki 

Virginii Ironside nie przeszkadza 

jej w pełni korzystać z życia

 Z 
nana brytyjska pisarka Virginia 

Ironside redaguje rubryki z po-

radami dla czytelników i dobrze 

wie, jak należy udzielać rad na 

praktycznie każdy temat – od zdrowia, po 

spory z sąsiadami – zawsze zawierając 

w nich sporą dawkę zdrowego humoru. 

Jest też jedną z niewielu sławnych osób, 

które otwarcie mówią o swojej kolostomii, 

wyłonionej po 40 latach chorowania na 

wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 

– Początkowo myślałam, że prędzej 

umrę, niż będę nosić worek stomijny 

– opowiada Virginia. – Chociaż tak 

naprawdę, nie miałam żadnego wyboru. 

Leżałam w szpitalu z powodu kolejnego 

ataku choroby, w takim bólu, że ledwo 

mogłam przejść z łóżka do łazienki. Przy 

wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego 

nieustannie traci się cenne minerały, 

czułam się więc też zupełnie wyjałowiona. 

Kiedy jest się tak chorym, i w obliczu 

kolejnych transfuzji krwi, człowiek nagle 

zdaje sobie sprawę, że albo podda się 

operacji, albo rzeczywiście umrze.

Na przekór tabu
Jako kobieta dość niezależna, Virginia 

nie miała zamiaru ubolewać nad sobą po 

operacji. – Nie rozkleiłam się – wspomina. 

– Ale wyobrażałam sobie na przykład, 

że mając worek stomijny będę musiała 

ubierać się w jakieś luźne namioty. 

A mojego worka naprawdę nie widać 

– nikt go nie zauważa. 

– Jeszcze będąc w szpitalu, martwiłam 

się o jedno: że po operacji długo nie będę 

mogła prowadzić samochodu. Chyba 

bym się wtedy załamała. Mój chirurg 

uratował sytuację: powiedział mi, że o ile 

potrafi ę wykonać hamowanie awaryjne 

i tak długo, jak zgodzi się na to moja 

fi rma ubezpieczeniowa, on pozwala mi 

prowadzić już w drodze ze szpitala. Już 

sama świadomość tego, że mogę być 

kierowcą, przyniosła mi niesamowitą ulgę. 

Kiedy mowa o operacji wyłonienia 

stomii, Virginia, lat 64, uważa że wszelkie 

dyskusje na ten temat są niepotrzebnie 

skażone przez coś, co ona nazywa 

„wielkim tabu kupy”. – To dziwne, bo 

wielkie sławy nie wahają się opowiadać 

o swoim alkoholiźmie czy uzależnieniu 

od narkotyków – wstrętnych przywarach 

– ani też ludziom nie sprawia problemu 

rozmowa o raku, a do dyskusji 

o kolostomii podchodzą w dziwny sposób. 

A przecież worek stomijny nie zabija 

– stwierdza Virginia. 

– Po latach zajmowania się dziećmi 

i zmienianiu pieluch to właściwie nic nie 

znaczy. Przy wrzodziejącym zapaleniu 

jelita, często zdarzające się „wypadki” 

w łazienkach znajomych – kiedy trzeba 

było po sobie posprzątać i mieć nadzieję, 

że nic nie zauważą – sprawiają, że 

kał traci swą moc rażenia. 

Wystarczy pomyśleć, 

co robią pielęgniarki 

stomijne, dzień 

w dzień. Nawiasem 

mówiąc, pomoc, jaką 

uzyskałam od swojej 

pielęgniarki stomijnej 

była po prostu 

niezrównana.

 

Więcej informacji
– To smutne, że organizacje 

takie jak Brytyjskie Stowarzyszenie 

Stomijne nie mogą znaleźć znanych osób 

z wyłonioną stomią, które pomogłyby 

obalić to tabu – przyznaje Virginia. 

Ma też parę ważnych rad dla lekarzy 

i pielęgniarek. – Osobom, które mają pod-

dać się operacji, powinno się przekazywać 

o wiele więcej informacji, według mnie 

wiedza dostępna w ulotkach niezupełnie 

odzwierciedla rzeczywistość. Odpowiedzi 

na wiele pytań trzeba szukać samemu. 

Na przykład, nie powiedziano mi, że 

po operacji zdarzają się nieprzyjemne 
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Portret

Tekst  Martin Conway
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upławy z odbytu. Innym razem byłam 

przerażona, bo wyglądało na to, że mój 

worek jest pełen krwi – a był to po prostu 

rezultat zjedzenia fasoli. Informacje na 

temat ta kich właśnie sytuacji są niezwykle 

istotne. Powinno się też mówić pacjentom, 

że dostępne są różne rodzaje i kształty 

worków stomijnych. 

Strach ma wielkie oczy
– Niektóre materiały edukacyjne potrafi ą 

przerazić, bo robią wrażenie, że nie będzie 

się już w stanie prowadzić normalnego 

życia. Jasne, kiedy wraca się do sił po 

operacji, nie powinno się przesadzać, 

ale niektóre ulotki opisują to tak, jakby 

należało następnych kilka miesięcy spędzić 

w jakimś ochronnym kokonie. Ma to niby 

sprawić, że pacjent ma do wszystkiego 

lepsze nastawienie, ale tak naprawdę 

powoduje, że czuje się gorzej 

i jest bardziej zależny od 

innych. Miejmy nadzieję, 

że tabu, o którym mówi 

Virginia, zostanie 

z biegiem czasu 

unicestwione, być 

może inne znane 

osoby z wyłonioną 

stomią też podzielą się 

swoimi doświadczeniami. 

Na razie Virginia zaprasza 

czytelników do swojej rubryki 

„Dylematy” w brytyjskiej gazecie 

„The Independent” i do czytania jej nowych 

powieści. – Mój worek stomijny mi nie 

przeszkadza, naprawdę nie ma na co 

narzekać – podsumowuje. – Mogę nosić 

dopasowane spódnice, podskakiwać, 

uprawiać seks, pływać, a i tak nikt go nie 

widzi. A nawet jakby widział, to nie ma to 

dla mnie znaczenia. Wyobrażałam sobie 

to wszystko dużo gorzej. ●

Martin Conway jest londyńskim autorem 

i dziennikarzem

„Ludziom 
nie sprawia 

problemu rozmowa 
o raku, a do dyskusji 

o kolostomii 
podchodzą w 

dziwny 
sposób”

Virginia Ironside 
chce, by znane osoby 
z wyłonioną stomią 
podzieliły się swoimi 
doświadczeniami



Piesze wycieczki to 

świetny sposób na 

uzyskanie i utrzymanie 

sprawności fi zycznej. 

Wędrówka niesie też 

liczne korzyści 

dla zdrowia

18 ConTact ConTact 19www.convatec.com www.convatec.com

Kondycja fi zyczna

Piesze wycieczki to 

świetny sposób na

Chodzić własnymi ścieżkami

Tekst  Amanda Morgan
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 P iesza wędrówka to sport, który 

można uprawiać wszędzie. 

Pozwala poprawić kondycję, 

a przy okazji napawać się 

zapierającymi dech w piersiach widokami. 

Tak jak w przypadku każdego zajęcia 

fi zycznego, najlepiej przyzwyczajać się do 

niego stopniowo. Na początek założyć, że 

danego dnia przejdzie się mniejszą liczbę 

kilometrów, niż zaplanować trasę zbyt 

długą. Najważniejsze jest, by cieszyć się 

spacerem – łatwo można się zniechęcić, 

jeśli następnego dnia człowiek budzi się 

zesztywniały i obolały. Najlepiej też 

poczekać, aż wydobrzeje się po operacji 

wyłonienia stomii – w braku pewności 

warto zasięgnąć porady lekarza.

Zacznij od krótkich tras, na których nie 

brakuje ludzi. Możesz tam bez problemu 

przerwać spacer w razie zmęczenia, lub 

też w razie potrzeby poprosić o pomoc. 

Dobre miejsca dla początku jących to trasy 

spacerowe czy ścieżki biegnące wzdłuż 

rzek. Przez godzinę przechodzi się około 

3 km, ale trzeba też zarezerwować trochę 

czasu na odpoczynek i piękne widoki. 

Z czasem tempo wędrówki wzrośnie. 

Warto pamiętać, że spacer pod górę też 

nas zwalnia, na każde 300 m wznie sienia 

należy doliczyć pół godziny. ●

Amanda Morgan jest dziennikarką 

(sprawy konsumentów i styl życia)

Najciekawsze szlaki turystyczne na świecie
Kiedy połkniesz już bakcyla pieszej wędrówki, spróbuj uwzględnić tę nowo odkrytą pasję w swoich planach urlopowych. 

Korzyści dla zdrowia  
Regularne zajęcie fi zyczne, takie jak piesza 

wędrówka, może nieść następujące korzyści1:

●  Może przyczynić się do obniżenia ciśnienia krwi.

●  Może wpłynąć na obniżenie ryzyka cukrzycy.

●  Może pomóc w obniżeniu wagi ciała, a następnie 

w utrzymaniu idealnej wagi ciała.

●  Może zmniejszyć ryzyko raka odbytu.

●  Może zmniejszyć poziom trójglicerydów.

●  Może zwiększyć poziom dobrego cholesterolu

●  Może znacznie poprawić samopoczucie i pomóc 

w stanach depresji i niepokoju.

Wyposażenie – W zależności od długości, lokalizacji i stopnia 

trudności wybranej trasy, przydać się mogą:

●  Plecak z kieszeniami i miękkimi paskami.

●  Buty turystyczne lub sportowe, które są wygodne, dobrze podtrzymują 

stopę i charakteryzują się przyczepnością.

●  Nieprzemakalna kurtka/czapka.

●  Sprzęt stomijny, według potrzeb.

●  Grube skarpety wełniane lub syntetyczne, które pochłaniają wilgoć ze 

stóp, zmiejszając w ten sposób ryzyko odcisków.

●  Apteczka zawierająca plastry, sterylne opatrunki, chustę trójkątną 

(w razie złamań, zwichnięć i skręceń), agrafki i jednorazowe rękawiczki.

●  Butelka, w której jest co najmniej półtora do dwóch litrów wody.

● Mapy, kompas, scyzoryk, telefon komórkowy lub satelitarny.

● Krem z fi ltrem przeciwsłonecznym, latarka czołowa, gwizdek.

Więcej informacji można uzyskać w klubach turystyki pieszej.

Annapurna Circuit, Nepal
Ani zbyt techniczna, ani zbyt trudna, ta 

trzytygodniowa, długa na 266 kilometrów 

trasa pozwoli ci podziwiać najwyższe góry 

na świecie – Himalaje.

Szlak Appalachów, USA
Co roku dziesiątki tysięcy ludzi pokonuje 

w kilka miesięcy tę 3500-kilometrową 

trasę, a tysiące innych decyduje się na 

przejście krótszych jej odcinków.

Trasa Santa Cruz Trek, Peru
Ta 50-kilometrowa trasa biegnie wzdłuż 

przepięknych łąk, turkusowych jezior 

i ośnieżonych szczytów gór.

Park Narodowy Kilimandżaro, 
Tanzania, Afryka
Widząc wciąż na horyzoncie pokryty 

śniegiem szczyt Kilimandżaro, natkniesz 

się tam też na fantastyczne wąwozy 

i wspaniałą przyrodę afrykańską.

Tour de Mont Blanc, 
Francja/Włochy/Szwajcaria
Ten długi na 170 kilometrów szlak 

wokół najwyższego szczytu Alp (4748 

m n.p.m) zabiera turystów do trzech 

różnych krajów. Przytulne schroniska 

pozwolą skończyć każdy dzień wędrówki 

pożywnym posiłkiem i ciepłym łóżkiem.

West Coast Trail, 
British Columbia, Kanada
120-kilometrowa wędrówka na wyspie 

Vancouver umożliwia odwiedzenie jaskiń, 

urwisk, zatok, plaż, wraków statków, 

stanowisk archeologicznych i nie tylko.

Overland Track, Australia
Ten 80-kilometrowy szlak biegnie przez 

Park Narodowy Cradle Mountain & Lake 

St. Clair w Tasmanii. Można tu podziwiać 

najwyższą górę Tasmanii, najgłębsze 

jezioro w Australii oraz lasy tropikalne.

Torres del Paine, Chile
Park Narodowy Torres del Paine na 

południu Chile to miejsce, gdzie krzyżują 

się słynne szlaki turystyczne. Można tu 

obejrzeć surowe lodowce i natknąć się 

na stada guanacos oraz oczywiście 

kondory andyjskie.

John Muir Trail, Kalifornia
Ta długa na 240 kilometrów trasa wiedzie 

do wielu znanych miejsc w Kaliforni 

w USA: Doliny Yosemite oraz Parków 

Narodowych Kings Canyon i Sequoia. 

Główny sezon wędrówkowy trwa tu 

od lipca do września. 

Camino de Santiago, Hiszpania
Ta długa na 740 kilometrów trasa jest 

również znana jako „Droga św. Jakuba” 

– już w średniowieczu ciągnęły wzdłuż 

niej pielgrzymki, zdążające do katedry 

Santiago de Compostela in Galicia.

1. Aktywność fi zyczna. American Heart Association. http://www.
americanheart.org/presenter.jhtml?identifi er=4563. Strona odwiedzona 
26 sierpnia 2008 r. 

 Z podziękowaniami dla Ramblers’ Association w Wielkiej Brytanii. Informacji na temat 
pieszych wycieczek w Anglii, Szkocji i Walii można szukać na www.ramblers.org.uk. 



Dziennik z Włoch

Kiedy Giuseppe Penello 

dowiedział się, że 

ma raka odbytu, był 

przekonany, że to już 

koniec. Ale przeszedł 

najgorsze i teraz wie, że 

dostał od życia jeszcze 

jedną szansę.

 N azywam się Giuseppe 

Penello (pseudonim „Joe 

Paintbrush”) i mieszkam we 

Włoszech, w Udine 

niedaleko Wenecji. Mam 55 lat i uczę 

angielskiego w szkole średniej.

W 2005 roku, po powrocie z Londynu 

poczułem się bardzo źle. Byłem wciąż 

zmęczony, a w swoim stolcu zauważyłem 

ślady krwi. Zacząłem wtedy nową pracę 

w Tarvisio, alpejskim miasteczku położo-

nym około 90 kilometrów od Udine, 

i dojazdy do pracy wyczerpywały mnie. 

Po wielokrotnych wizytach u lekarza 

postawiono mi diagnozę raka odbytu.
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Po szkole, dzień spędzam na 

wypełnianiu obowiązków domowych 

i gotowaniu. Muszę przestrzegać diety 

i pić dużo wody. Worek zmieniam dwa 

do trzech razy dziennie.

Lubię chodzić na zakupy i spotykać 

z przyjaciółmi. W lecie bywam na plaży 

i spaceruję. Wieczorami wychodzę na 

pizzę albo do kina. W telewizji najchętniej 

oglądam kryminały, chętnie pracuję też 

w ogródku i majsterkuję.

Kontakt z innymi
W czerwcu 2007 roku zostałem wybrany 

wiceprezydentem Stowarzyszenia 

Stomijnego w Friuli Venezia Giulia. To 

organizacja charytatywna umożliwiająca 

spotkania osób ze stomią lub cierpiących 

na nietrzymanie stolca, wraz z lekarzami, 

pielęgniarkami i wolontariuszami, którzy 

pomagają im w ponownym włączeniu się 

do społeczeństwa i powrocie do 

wykonywanego przez nich zawodu.

Jestem zaangażowany w szerzenie 

wie dzy na temat stomii. Część mojego 

wolnego czasu spędzam na pomaganiu 

osobom ze stomią, słuchaniu ich, pisaniu 

emaili, udzielaniu im rad, organizowaniu 

spotkań i podróżach.

Spisałem swoją historię i w 2007 roku 

wygrałem nagrodę „Wielkie powroty”, 

której sponsorem jest fi rma ConvaTec. 

Jako zwycięzca z Włoch, w lutym 2008 

roku zostałem zaproszony na rozdanie 

nagród „Wielkie powroty” w Waszyngtonie. 

To było naprawdę wspaniałe przeżycie. 

Poznałem tam założyciela programu Rolfa 

Benirschke, słynnego kanadyjskiego 

alpinistę Roba Hilla i licznych pacjentów ze 

stomią. Dowiedziałem się, że wiele osób 

żyjących ze stomią potrafi  pokazać innym 

pacjentom oraz członkom ich rodzin, że 

życie może być naprawdę piękne. 

Znalazłem tam nadzieję i siłę.

Co więcej, pragnąc zainspirować 

i zachęcić osoby z wyłonioną stomią, 

napisałem książkę o swoich przeżyciach, 

zatytułowaną „Nic do ukrycia – dziennik 

pacjenta ze stomią” (ang. „The Penny 

Drops”). Książka sprzedała się dotąd w już 

ponad 1000 egzemplarzy, przetłumaczona 

też została na angielski. Swoją historię 

staram się opowiedzieć z humorem, 

jakbym kpił z siebie i swojej choroby.

Książka zaznaczyła początek mojego 

powrotu do zdrowia i akceptacji kolosto mii. 

Pragnąłem pomóc innym osobom, 

u których przeprowadzono kolostomię 

w poradzeniu sobie z tą sytuacją. Chciałem 

też, żeby lekarze i inni pracownicy służby 

zdrowia zrozumieli, że my, pacjenci, 

jesteśmy ludźmi i że potrzebujemy ich 

wsparcia, zrozumienia i kompetencji.

Mój dziennik nie jest dziennikiem osoby 

chorej – to opowieść kogoś, kto pewnego 

dnia spotkał chorobę, uścisnął jej rękę 

i trochę z nią pospacerował – do chwili, 

gdy zaczął wracać do zdrowia. ●

Aby zamówić książkę Giuseppe, należy 

wysłać wiadomość na adres: 

joe.penello@infi nito.it

Beverly Davies pisze na tematy związane 

ze zdrowiem i życiem rodzinnym

j i ” ( Th P

Nie chciałem poddawać się operacji 

i nosić worka stomijnego do końca życia, 

ale mój lekarz przekonał mnie, że lepiej 

żyć z workiem niż nie żyć wcale. Bardzo 

się wtedy o wszystko martwiłem i nie 

byłem pewien, co przyniesie przyszłość.

Kiedy powiedziałem dyrektorowi szkoły 

o swojej chorobie i o tym, że muszę 

w związku z tym przestać uczyć, jego 

odpowiedź – „Ale postaraj się szybko 

wrócić do szkoły” – zszokowała mnie. 

W lipcu 2006 roku, po chemioterapii, 

przeszedłem poważną operację, a już 

w trzy miesiące później mogłem wrócić 

do swojego normalnego trybu życia.

Mój dzień
Budzę się zwykle około siódmej rano. 

Co drugi dzień przeprowadzam irygację, 

co zajmuje około godziny. Potem szybki 

prysznic i śniadanie: kawa z mlekiem, 

cia steczka, miód i szklanka wody. Golę 

się, ubieram i wyjeżdżam do szkoły.

Popołudniami biorę udział w zebraniach, 

poprawiam klasówki i przygotowuję się 

do zajęć następnego dnia. Kiedyś też 

jeździłem na rowerze i mam nadzieję, 

że znów na niego wsiądę.

Lubię swoich uczniów i jestem przez nich 

darzony sympatią – ucząc ich, staram się 

też uczyć od nich, co pomaga im dorosnąć.

Giuseppe Penello 
w otoczeniu swoich 

podopiecznych:  
„ucząc ich, staram 

się też uczyć 
od nich”

Tekst Beverly Davies

Jeden dzień z życia
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Dbając o skórę wokół stomii naprawdę lepiej 

zapobiegać jej uszkodzeniu niż je później leczyć. 

Oto kilka porad Lisy Hodges, które pomogą 

uniknąć problemów i podrażnień skóry

 O chrona skóry wokół stomii to 

podstawa – sukces na tym 

polu gwarantuje udaną opiekę 

stomijną. Niestety, wiele osób 

z wyłonioną stomią niesłusznie uważa, że 

problemy są nieuniknione i niełatwo je 

rozwiązać. Jak więc można sobie pomóc?

1 Stały harmonogram
Przede wszystkim należy ustalić harmono-

gram zmian worka – i przestrzegać go. 

Naprawdę nie warto przedłużać czasu 

pomiędzy zmianami, może to spowodować 

erozję płytki poprzez „niewidoczne 

podciekanie”1. Ma ono miejsce, kiedy 

skóra jest narażona na bezpośredni 

kontakt z moczem i stolcem, czego pod 

płytką można nie zauważyć.

Jeśli nagle pojawi się uczucie pieczenia 

lub swędzenia, często jest to pierwszy 

znak, że dzieje się coś niedobrego. 

Po zdjęciu płytki może okazać się, że 

skóra jest podrażniona. 

2 Delikatne podejście
Przy usuwaniu pozostałości przylepca 

trzeba bardzo uważać. Skórę należy 

podtrzymy wać jedną ręką, drugą lekko 

przecierając miejsce z pozostałością 

przylepca, przy pomocy zwilżonego wodą 

ręcznika. Proces ten wydaje się czaso-

chłon ny, ale z czasem staje się on drugą 

naturą pacjenta i można go przeprowadzić 

dużo szybciej. Pozby wając się resztek 

przylepca trzeba unikać ostrego kontaktu 

ze skórą w okolicach stomii – dlatego też 

polecamy użycie miękkiego ręczniczka lub 

waty. Niektóre mydła usuwając pozostało-

ści przylepca, pozbywają nas też naturalnej 

bariery kwasowej, która zapobiega 

różnić w indywidualnych przypadkach 

– warto więc zasięgnąć tu porady 

pielęgniarki stomijnej lub lekarza. 

System stomijny musi być właściwie 

dobrany i wyprofi lowany, tak by skóra 

w okolicach stomii nie była narażona na 

wycieki. Otwór w płytce powinien być tego 

samego kształtu, co otwór stomii.

Warto lekko wygładzić i naciągnąć 

skórę przed nałożeniem płytki – czasami 

nawet tak niepozorna rzecz, jak zmarszcz-

ka na skórze stanowi nierówność, która 

może być przyczyną podciekania.
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Pielęgnacja skóry

zapobiegać

Oto kilka po

uniknąć proRatuj swoją  skórę

Złota zasada: 
podrażnienia 

i problemy ze skórą 
nie są czymś, co po 

prostu trzeba znosić

Doskonałe dopasowanie sprzętu 
stomijnego jest łatwiejsze przy 
użyciu płytek Stomahesive 
plastycznych. Dzięki nim treść 
wydzielająca się ze stomii nie ma 
kontaktu ze skórą, minimalizując 
ryzyko wszelkich podrażnień i 
uszkodzeń skóry.

Dodatkowe funkcje: 
Górna warstwa płytki wchłania wilgoć, 

tworząc niewielkie wzniesienie wokół 

stomii, co dodatkowo chroni skórę.

Dolna warstwa płytki jest pomyślana tak, 

by rozciągać się i kurczyć wraz ze 

zmianami kształtu stomii.

Nożyczki nie są już potrzebne.

Wielkość otworu w płytce można 

modelować palcami.

Produkt zachowuje dokładne dopasowanie 

przez cały czas noszenia płytki.

Płytka Stomahesive 
plastyczna
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1.  Rolstad BS Erwin-Toth P. Peristomal skin complications: prevention 
and management.  Ostomy/Wound Mgmt 2004 r.; 50(9):68-77

Lisa Hodges, RN, 
BSN, CWOCN
Dział Pomocy

ConvaTec USA

Płytki Stomahesive 
plastyczne

Dokładnie dopa-

sowują się do 

wielkości i kształtu 

stomii, co 

minimalizuje ryzyko 

podciekania treści 

jelitowej lub moczu.

Tradycyjne płytki stomijne
Nie pokrywają około 

3 mm skóry wokół 

otworu stomijnego, co 

może narazić skórę na 

kontakt ze szkodli wy-

mi wyciekami.

infekcjom bakteryjnym lub grzybicznym 

– należy więc uży wać mydła zapewniające-

go równowagę pH, najlepiej takiego, które 

nie zawiera oliwki ani balsamu. Najważniej-

sze są oczywiście zalecenia lekarza, ale 

może się okazać, że resztki przylepca 

najlepiej zmywać po prostu samą wodą. 

Warto sprawdzić, jaki sposób ich zmywania 

jest dla nas najlepszy, i regularnie go 

stosować. Przy bardzo wrażliwej skórze 

można skorzystać z pasty stomijnej, która 

zapobiegnie podrażnieniom. Najważniejsze 

jest, by przed założeniem płytki i worka 

skóra była bardzo dokładnie osuszona, tak 

by płytka mogła się przykleić.

3 Pasuje jak ulał
Po operacji stomię należy mierzyć raz 

w tygodniu, przez pierwszych sześć do 

ośmiu tygodni. Powodem do tego jest 

fakt, że podczas gojenia stomia kurczy się. 

Regularne mierzenie pozwoli właściwie 

dopasować rozmiar otworu płytki. 

Zwykle kontur otworu płytki powinien 

znajdować się nie dalej niż 3 mm od 

krawędzi stomii. Ale odległość ta może się 

Więcej informacji o płytkach Stomahesive 

plastycznych można znaleźć na stronie 
www.convatec.com.

4 Lustro prawdę ci powie
Istnieje bardzo prosta metoda sprawdzenia 

czy nie dochodzi do podciekania – za 

pomocą lusterka. Przy każdej zmianie 

worka w lusterku można obejrzeć skórę 

oraz podłoże płytki stomijnej, szukając 

śladów moczu lub stolca.

Jeśli podciekanie miało miejsce, przed 

założeniem nowego worka warto 

zastosować dodatkową ochronę w postaci 

pasków, pierścieni lub pasty stomijnej. 

5 I wreszcie…
Najlepszą ochroną skóry jest stosowanie 

systemu, który jest właściwie dopasowany 

i wyprofi lowany, bo zapobiega on narażeniu 

skóry na kontakt z głównymi przyczynami 

podrażenień – moczem, stolcem i śluzem. 

Ale w ciągu trzech pierwszych miesięcy 

po operacji stomia gojąc się zmienia 

rozmiar, konieczne więc będzie ponowne 

dopasowa nie systemu, nawet kilkakrotne. 

Takie przymiarki są normalne. 

Najważniejsze, by unikać podciekania 

i chronić skórę wokół stomii.

Jeśli stomia ma tendencje do podcie-

kania moczu lub stolca, warto sprawdzić, 

czy nie pomogłaby w takim przypadku 

płytka Durahesive. W razie wątpliwości, 

informacji na ten temat może udzielić lekarz 

lub pielęgniarka stomijna.

W kwestii pielęgnacji skóry wokół stomii 

istnieje jedna złota zasada: podrażnienia 

i problemy ze skórą nie są czymś, co po 

prostu trzeba znosić. Zadaniem pracowni-

ków opieki zdrowotnej jest doskonałe 

dopasowanie sprzętu stomij nego, który 

sprawia, że skóra jest zdrowa i pięknie 

wygląda – więc w razie wątpliwości nie 

wahaj się zadawać pytań. ●



W drodze po 
zdrowie

Przystosowywanie się 

do stomii nierzadko 

wywołuje silne emocje. 

Niektóre osoby dotyka 

głęboki żal. W miarę 

przyzwyczajania się do 

swojego nowego życia, 

poznają wszystkie jego 

odcienie. Rozmawiamy 

z ekspertami na co 

dzień pracującymi 

z pacjentami z wyłonioną 

stomią, by poznać ten 

temat dogłębniej

 P rzyzwyczajanie się do stomii nie 

jest łatwe – ani pod względem 

fi zycznym, ani psychicznym. 

Wiele osób przechodzi przez 

wszystkie etapy procesu żalu, powoli 

akceptując swoje nowe życie.

Badania psychologii osób z wyłonioną 

stomią potwierdzają, że przystosowując 

się do życia ze stomią, zwykle martwią się, 

mają obawy1, informuje psycholog kliniczny 

Dr. Craig A. White, autor książki „Living 

with a Stoma” (ang. „Życie ze stomią”), 

Sheldon Press, 1997 r. – Dla większości 

jest to zwykłe stadium przystosowywania 

się do zmian wywołanych poważną 

chorobą i operacją oraz do innego wyglądu 

i funkcjonowania ich ciała – stwierdza. 

– Natomiast w przypadku około 25% 

pacjentów operacja wyłonienia stomii 

wpływa dużo silniej na psychikę. Osoby, 

które doznały problemów emocjonalnych 

przed wyłonieniem stomii, częściej niż inni 

mają je po operacji – mówi Dr White.

 

Cykl emocji
Objawy żalu to często cała 

seria emocji, takich jak 

szok i zaprzeczenie, 

gniew, frustracja 

czy bezradność, 

akceptacja oraz 

rozwiązanie. 

Niektóre osoby do 

akceptacji docierają 

dość szybko, inni na 

dłużej utykają gdzieś po 

drodze. Dr. Julian Stern 

potrafi  w tym procesie pomóc.

– Utrata fragmentu jelita, podobnie 

jak amputacja jakiejś innej części ciała, ma 

prawo być przyczyną żalu, to całkowicie 

naturalne – podkreśla. – Choć większość 

z nas nie ma świadomości posiadania 

jelit, poczucie ich utraty po operacji może 

być bardzo silne. Odczuwamy też żal po 

utracie „normalnego życia” – takiego, jakie 

znamy do tej pory – oraz żal z powodu 

niemożliwości wypróżnienia się w sposób, 

jaki zwykle to robiliśmy.

Rozmaitość czynników
– Sposób, w jaki każdy indywidualnie 

radzi sobie ze stomią zależy od całej gamy 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych 

– kontynuuje Dr. Stern. – Trudniej może to 

przyjść osobom, które miały traumatyczne 

przeżycia i doznały bolesnych strat.

Nagłe pojawienie się choroby lub 

przeprowadzenie operacji ze wskazań 

nagłych – czy też potrzeba wyłonienia 

stomii w wyniku błędu chirurga – również 

potrafi ą wywrzeć głębokie piętno. 

Nie ma wtedy czasu na odpowiednie 

przygotowanie psychiczne. Z drugiej 

strony, pacjenci, u których wyłonienie 

stomii nastąpiło w wyniku przewlekłej 

choroby lub raka uważają, że stomia jest 

ceną wartą zapłacenia i łatwiej 

jest im ją zaakceptować.

Pacjenci, którzy mają 

największe trudności to 

ci, których fi zjologia 

krępuje, jak również 

ci, którzy nie mają 

jeszcze partnera lub 

partnerki i boją się 

rozmowy o swojej 

stomii z potencjalnym 

kandydatem lub 

kandydatką na sympatię. 

Wyłonienie stomii w przypadku 

wrzodziejącego zapalenia jelita 

grubego lub choroby Crohna jest niekiedy 

konieczne u osób w młodym wieku, 

zanim ukończą 20 lat lub wkrótce potem, 

kiedy to dużą wagę przywiązuje się do 

związków seksualnych. Wszystkie te 

czynniki przyczyniają się do powstania 

ogromnych barier psychologicznych, 

znacznie utrudniając akceptację. Nawet 

jeśli wiadomo, że bez operacji dalsze życie 

nie będzie możliwe, niektórym osobom 

wciąż jest z tym ciężko.

Doświadczając żalu, pacjenci ze stomią 

czasem zatrzymują się na dłużej w którymś 

z jego stadiów. Bez pomocy mogą trwać 

w nim przez miesiące, a nawet lata, zanim 

przejdą do etapu „rozwiązania” i nauczą się 

akceptować swoje nowe życie. Widujemy 

pacjentów w stanie długotrwałego szoku, 

tak przera żonych nowymi okolicznościami, 

że prawie nie wychodzą z domu, w obawie 

przed wypadkiem czy znalezieniem się 

w kło po tliwej sytuacji. Często też poma-

gamy osobom, które tkwią w różnych 

formach zaprzeczenia.

Typowym tego przykładem jest zacho-

wanie pacjentów, którzy nigdy sami nie 
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Tekst  Louise Atkinson

zmieniają sobie worka stomijnego 

– a w skrajnych przypadkach nie chcą 

nawet na niego spojrzeć – zostawiając 

to osobie ich pielęgnującej. Inni pacjenci 

wciąż domagają się powtórzenia operacji 

wyłonienia stomii, gdyś wydaje im się, że 

znajduje się ona w niewłaściwym miejscu.

Takie prośby mogą być oznaką, że pa-

cjent nie daje sobie rady ze swoją sytuacją 

i że przesunięcie stomii raczej nie rozwiąże 

jego problemów – wyjaśnia Dr. Stern.

Pozytywne nastawienie
– Jeśli stomia czyni cię nieszczęśliwym, 

nawet jeśli masz ją od lat, powiedz o tym 

koniecznie swojej pielęgniarce stomijnej 

– apeluje Dr. Stern. – Niektóre z nich są 

odpowiednio przeszkolone i same umieją 

pomóc w problemach psychologicznych 

zaistniałych w związku z wyłonieniem 

stomii, tak jak i w kwestiach praktycznych. 

Inne wskażą odpowiedniego specjalistę.

Pomocy szukać też można u lekarza, 

który w razie potrzeby skieruje pacjenta 

do psychologa lub lekarza psychiatry 

specjalizującego się w tej dziedzinie.

Moje doświadczenie wskazuje na to, 

że pacjenci, którzy najszybciej i najlepiej 

radzą sobie z wszelkimi przejawami żalu 

to pacjenci obdarzeni silnym wsparciem 

ze strony rodziny i partnera, szpitala 

i grup wspomagających osoby z wyło-

nioną stomią. Otwarte i pozytywne 

nastawienie do funkcji fi zjologicznych 

też oczywiście pomaga.

Wszystkie stadia żalu pacjent ma za 

sobą, kiedy może powiedzieć, że akceptuje 

swoją stomię i choć jej nie uwielbia 

– może jej nawet nie lubić – wie, że stomia 

umożliwia mu prowadzenie normalnego 

życia – podsumowuje Dr. Stern. ●

Louise Atkinson pisze na temat zdrowia 

dla różnych publikacji

„Wszystkie 
stadia żalu 

pacjent ma za 
sobą, kiedy może 
powiedzieć, że 

akceptuje swoją 
stomię” 
 Dr Julian Stern

1. White C. „Living with a Stoma”, Londyn, 
Sheldon Press; 1997:1-5

Psychologia
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Informacje

Sklepy medyczne oferujące sprzęt stomijny ConvaTec

Woj. dolnośląskie
Bolesławiec 59-700
Sklep Medyczny MIR-MED
ul. Grunwaldzka 4
tel. (75) 735 10 80
Głogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. Kościuszki 15a
tel. (76) 835 01 02
Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel. (75) 764 61 55
Kamienna Góra 58-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Broniewskiego 24
tel. (75) 744 61 10
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel. (76) 721 11 66
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35/9
tel. (76) 854 21 13
Lubań 59-800
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Wąska 2A
tel. (75) 721 40 48
Lubin 59-300 
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel. (76) 724 96 16
Lwówek Śląski 59-600 
Sklep Medyczny MIR-MED
teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel. (75) 782 57 22
Wałbrzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Moniuszki 35
tel. (74) 842-30-85
Wrocław 50 -073
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. św. Antoniego 36/38
tel. (71) 344 81 20; 
faks. (71) 344 81 22 
Wrocław 50-335
Sklep Medyczny CEZAL SA
ul. Sienkiewicza 42/44
tel. (71) 322 53 30
Zgorzelec 59-900
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Langiewicza 20/1E
tel. (75) 775 00 62

Woj. kujawsko-
pomorskie
Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel. (52) 375 21 00
Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel. (52) 374 35 95 
Bydgoszcz 85-950
Sklep Medyczny
ul. Słowackiego 1
tel. (52) 322 01 13
Toruń 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17, pok. 13 
(parter)
tel. (56) 611 99 40
Tuchola 89-500 
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Rycerska 1
tel. (52) 334 53 00 
Włocławek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel. (54) 231 19 81

Woj. lubelskie
Biała Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Brzeska 32
tel. (83) 342 62 30
Chełm 22-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Reformacka 28
tel. (82) 565 07 53
Janów Lubelski 23-300
Sklep Medyczny MEDICUS 
ul. Zamoyskiego 15 
tel. (15) 872 29 05

Kraśnik 23-200
Sklep Medyczny MEDICUS 
ul. Kościuszki 6
tel. (81) 825 31 20
Lublin 20-094
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Lubartowska 64/66 
tel. (81) 743 35 51
Łuków 21-400
Sklep Medyczny MEDICUS
pl. Narutowicza 3
tel. (25) 798 34 22
Puławy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Piłsudskiego 89
tel. (81) 887 70 42
Włodawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel. (82) 572 53 79
Zamość 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Partyzantów 7
tel. (84) 638 72 13

Woj. lubuskie
Zielona Góra 65-001 
Sklep Medyczny ESKULAP
Poliklinika MSWiA (w holu głównym)
ul. Wazów 42
tel. (68) 470 68 88
Żary 68-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Moniuszki 2
tel. (68) 470 65 72

Woj. łódzkie
Bełchatów 97-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. 1 Maja 4
tel. kom. 0 509 104 108
Łódź 90-612
Sklep Medyczny MEDPRIM
ul.Gdańska 57a
tel. (42) 630 84 09
Łódź 91-425
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Północna 42 (Szpital MSWiA)
tel. (42) 634 15 02
Łódź 93-126
Sklep Medyczny LIFE+  
MEDICA HUMANA
ul. Przybyszewskiego 99
tel. (42) 646 87 35
Łódź 93-173
Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Lecznicza 6
tel. (42) 682 57 61, 682 66 35
Radomsko 97-500
sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel. (44) 685 23 92

Woj. małopolskie
Bochnia 32-700 
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Świętokrzyska 3
tel. (14) 611 50 95
Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. Kościuszki 68
tel.  (14) 686 27 20, (14) 662 12 37
Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Sokoła 10 
tel. (32) 623 42 73
Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. Biecka 9d
tel. (18) 353 79 40
Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. Węgierska 21
tel. (18) 352 69 48
Kraków 30-034
Sklep Medyczny FARMED
pl. Generała Sikorskiego 13
tel. (12) 422 87 00
Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/11
tel. (12) 422 99 00, w. 239
Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
Osiedle Słoneczne 8
tel. (12) 643 65 70

Kraków 30-638
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Białoruska 15 
tel. (12) 265 74 87
Kraków 31-202 
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Prądnicka 35/37 
tel. (12) 416 25 19
Kraków 31-826 
Sklep Medyczny LIFE+
Osiedle Złota Jesień 1 
tel. (12) 646 87 41
Nowy Targ 34-400
Sklep Medyczny 
ul. Na Równi 15 
tel. (18) 266 27 97
Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Kazimierza Wielkiego 4 
tel. (18) 443 47 18
Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Batorego 77 
tel. (18) 444 17 58
Olkusz 32-300
Sklep Medyczny MEDIX
ul. Szpitalna 5 
tel. (32) 641 35 95
Oświęcim 32-600
Sklep Medyczny SANITEKS
ul. Dąbrowskiego 18b 
tel. (33) 842 30 65
Tarnów 33-100
Niepubliczny ZOZ LIFE+
al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel. (14) 627 82 35
Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okrężna 4a
tel. (14) 626 98 66
Wadowice 34-100 
PHUP Alex
ul. Trybunalska 12
tel. (033) 823 22 31 

Woj. mazowieckie
Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel. (23) 672 20 92
Ostrołęka 07-400
Punkt Zaopatrzenia 
Ortopedycznego
ul. Jana Pawła II 120a pok. 39 
tel. (29) 765 23 38
tel. kom. 781 777 900
Płock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19 
tel. (24) 364 62 87
Radom 26-604
ZTM STYMAT, ul. Giserska 4
tel. (48) 365 11 88
Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a 
tel. (22) 890 03 01

Woj. opolskie
Opole 44-005
Sklep Medyczny REHMED
ul. Książąt Opolskich 33
tel. (77) 453 22 44
Opole 45-061
Sklep Medyczny REHMED
Woj. Szpital Zespolony, bud. 
Pulmonologii
ul. Katowicka 66a, 
tel. (77) 441 37 20

Woj. podkarpackie
Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. ks. Bielawskiego 12
tel. (13) 434 31 57
Jasło 38-200
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. Kraszewskiego 15
tel. (13) 443 31 22
Rzeszów 35-040
Sklep medyczny LIFE+
MEDICA HUMANA
ul. Dąbrowskiego 85
tel. (17) 854 07 45

Woj. podlaskie
Białystok 15-863
Sklep Specjalistyczny 
Zaopatrzenia Medycznego 
ul. Radzymińska 2
tel. (85) 651 11 44
Białystok 15-297 
Sklep Specjalistycznego 
Zaopatrzenia Medycznego MEDICA 
HUMANA
ul. Żelazna 9 lok. 11
tel. (85) 746 15 60

Woj. pomorskie
Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX 
ul. Leśna 10, tel. (52) 395 67 41
Gdańsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Dębinki 7, tel. (58) 344 38 94
Gdańsk 80-850
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Rajska 14 a-b 
tel. (58) 309 10 71
Gdynia 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165 
tel. (58) 622 12 19
Kościerzyna 83-400 
Sklep Medyczny ORTOMAX 
Szpital Specjalistyczny 
ul. Piechowskiego 36
tel. (58) 686 04 96
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel. (59) 842 27 28
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny POD SŁOWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel. (59) 840 05 76

Woj. śląskie
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20
tel. (33) 812 31 79
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel. (33) 816 40 61 w. 208
Częstochowa 42-200
Sklep Medyczny ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13 
tel. (34) 324 73 01
Częstochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33 
tel. (34) 325 53 35
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32 
tel. (32) 764 17 20
bezpłatna infolinia 0 800 169 009
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski, 
Szpital Miejski 
ul. Szpitalna 13 
tel. (32) 261 79 11
bezpłatna infolinia 0 800 169 009
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 1
tel. (32) 231 93 14
Katowice 40-008
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
tel. (32) 256 82 35, (32) 259 85 31
Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40 
tel. (32) 253 54 56
Mysłowice 41-400
Sklep Medyczny VITANEA
ul. Grunwaldzka 6 
tel. (32) 222 50 60
Infolinia: 0-800 888 123
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4, tel. ((32) 414 90 27
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51
tel. (32) 417 84 85

Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11 
tel. (32) 423 54 90
Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny 
ZIOŁO-LEK
Szpital Miejski nr 1 (hol główny)
ul. 26 Marca 51 
tel. (32) 455 68 50
Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny 
ZIOŁO-LEK
ul. Kubsza 10 
tel. (32) 456 07 53    
Zawiercie 42-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Gen. Sikorskiego 22
tel. (32) 670 60 00
Żory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne Przedmieście 5
tel. (32) 435 14 39
Żywiec 34-300
Sklep Specjalistyczny 
Zaopatrzenia Medycznego 
ul. Żeromskiego 2
tel. (33) 861 08 93

Woj. świętokrzyskie
Kielce 25-734 
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Artwińskiego 1
tel. (41) 367 15 40 
Końskie 26-200
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Gimnazjalna 41b 
tel. (41) 372 44 65
Skarżysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96
Starachowice 27-200
Sklep Medyczny LIFE+ 
ul. Radomska 70
tel. (41) 275 19 20
Staszów 28-200
Sklep Medyczny LIFE+
ul. 11 Listopada 78
tel. (15) 864 13 24 

Woj. warmińsko-
mazurskie
Elbląg 82-300
Zaopatrzenie Ortopedyczne
ul. Komeńskiego 42
tel. (55) 233 58 49
Ełk 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3 lok. 1
tel. (87) 621 16 51
Olsztyn 10-587 
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. Kościuszki 84d 
tel. (89) 527 41 10

Woj. wielkopolskie
Piła 64-920
Sklep Medyczny LUBA
ul. Batalionów Chłopskich 9
tel. (67) 213 20 21
Poznań 60-371
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Międzychodzka 10/39
tel. (61) 867 96 50
Rawicz 63-900
Sklep Medyczny ALTEA
ul. Grunwaldzka 44
tel. (65) 546 10 17

Woj. 
zachodniopomorskie
Kołobrzeg 78-010
Punkt Sprzedaży K-ORT
ul. Łopuskiego 8
tel. (94) 354 55 43
Koszalin 75-648
Zakład Sprzętu Ortopedycznego 
K-ORT ul. Leśna 3
tel. (94) 348 83 65
Szczecin 71-470
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA 
JOLA-MED
ul. Arkońska 42 
tel./faks (91) 454 06 04

Limity na sprzęt stomijny
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2004 r. (DzU 2004 nr 275 poz. 2732) 

określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

● kolostomia: 300 zł ● ileostomia: 400 zł ● urostomia: 480 zł

Zarząd Główny Pol-Ilko:
Pre zy dium: Andrzej Piwowarski – Przewodniczący, Dorota Kaniewska – Vice Przewodnicząca, Jolanta 

Matalewska – Sekretarz, Ryszard Lisek – Skarbnik, Stanisław Bogdan – Członek Zarządu

Od dzia ły re gio nal ne Pol-Ilko: 
1. BIAŁY STOK – Danuta Skutnik, 15-950 Białystok, ul. Świętojańska 22/1, tel. 0 604 967 220

2. BYD GOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, 

tel. (52) 342 08 55.

3. GO RZÓW WLKP. – Mi ro sła wa Pękosz, 66-400 Go rzów Wlkp., ul. Wi dok 24/51, tel. (95) 725 80 00. 

4. KA TO WI CE – Jadwiga Ciesielska, 41-250 Czeladź, ul. Składkowskiego 18B/75, tel. 0 605 606 837.

5. KIEL CE – Eu ge niusz Ko tlar ski, 25-432 Kiel ce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 137/3, tel. (41) 331 87 06. 

6. KO NIN – Dio ni zy Cho do row ski, 62-502 Ko nin, ul. Wła dy sła wa Ja giełły 13, tel. (63) 245 05 65. 

7. KOSZALIN – Kwiryn Buzalski, 75-563 Koszalin, ul. M. Karłowicza 46 B/1, tel. kom. 0 693 581 103. 

8. KRA KÓW – Grażyna Włodarczyk, 31-303 Kraków, ul. Stachiewicza 17/102, tel. kom. 0 502 33 84 36. 

9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel. (76) 844 63 39. 

10. LU BLIN – Stanisław Majewski , 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945.

11. ŁÓDŹ – He le na Paw lak, 95-050 Kon stan ty nów, ul. Piłsud skie go 10/15, tel. (42) 211 12 37. 

12. OLSZ TYN – Ja ni na Ta ba czyńska - Sas syn, 10-342 Olsz tyn, ul. Li ma now skie go 19b/9, 

tel. (89) 526 94 08.

13. OPOLE –  Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel. (77) 457 42 90.

14. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel. (24) 268 56 86.

15. PO ZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel. (61) 877 77 36.

16. RZE SZÓW – Janina Orłowska, 35-303 Rzeszów, ul. Grudniowa 4, tel. (17) 857 86 97. 

17. SZCZE CIN – Jolanta Matalewska, 70-344 Szczecin, ul. Chodkiewicza 1/15, tel. 0 667 309 712.

18. TAR NO BRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel. (15) 836 25 91.

19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, 

tel. (22) 646 27 05.

20. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83a m. 13, 

tel. kom. 0 601 897 009.

21. WROCŁAW –  Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel. (71) 788 14 22.

22. ZIE LO NA GÓ RA – Wal de mar Ma niak, 67-100 No wa Sól, ul. Zie lo no gór ska 61,

tel. (68) 387 52 39.

Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-Ilko

Stomia w internecie
www.co nva tec.pl

Pro fe sjo nal ny ser wis in ter ne to wy w ję zy ku pol skim 

po święco ny sto mii. Prze zna czo ny dla osób ze sto-

mią, le ka rzy i pie lęgnia rek. Za wie ra ob szer ne in for-

ma cje do ty czące pie lę gna cji i za opa trze nia róż-

nych ro dza jów prze tok. Omawia także le cze nie 

od le żyn i prze wle kłych owrzo dzeń pod udzi. 

www.polilko.pl

Stro na głów na Polskiego Towarzystwa Stomijnego  

Pol-I lko.

www.sto mia.in fo.pl

Pry wat na stro na o sto mii, po ru sza ją ca naj ważniej-

sze pro ble my z nią zwią za ne. 

www.stomicy.org

Strona stowarzyszenia „Śląscy Stomicy”.

stomiaswidnica.ukryta.pl

Strona stowarzyszenia „Życie” ze Świdnicy.

www.osto my in ter na tio nal.org

An glo ję zycz na stro na głów na In ter na tio nal Osto-

my As so cia tion (IOA).  

Stowarzyszenia stomijne
 Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne

  Henryk Maciążek, ul. Pilotów 5a m. 8, 80-460 Gdańsk, tel. (058) 340 80 02, tel. kom. 0 880 919 579 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne

dr Krystyna Kuchtyn, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 51-340 Wrocław, tel. (71) 361 16 94.

Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”

Rozalia Bąba, ul. Spacerowa 4/2, 58-100 Świdnica, tel. kom. 0 889 568 327.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

● Akademicki Szpital Kliniczny,

Akademicka Przychodnia

Specjalistyczna,

Poradnia Proktologiczna i Stomijna,

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław,

kierownik poradni: 

dr Jerzy Medyński,

tel. (71) 733 16 00 do 03.

● Ośrodek Diagnostyki 

Onkologicznej,

Poradnia dla Chorych ze Stomią

przy Poradni Onkologicznej,

ul. Andersa 4, 59-220 Legnica,

kierownik poradni: dr Andrzej Hap,

tel. (76) 855 09 41, 855 55 17.

● Poradnia dla Chorych ze Stomią,

SPZOZ Szpital Wojewódzki,

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia 

Góra, kierownik poradni:

dr Zbigniew Markiewicz,

tel. (75) 643 71 00, 754 21 27.

● Poradni Proktologiczno-Stomijna, 

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda 

Sokołowskiego,

ul. Sokołowskiego 4, 58-309 

Wałbrzych,

kierownik poradni: 

dr n. med. Paweł Pyka

tel. (74) 648 97 40.

WOJEWÓDZTWO 

KUJAWSKO-POMORSKIE

● Poradnia Przykliniczna 

Gastroenterologiczna, 

Szpital Uniwersytecki, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9,

85-094 Bydgoszcz,

kierownik poradni: 

dr Wojciech Szczęsny

tel. (52) 582 43 78.

● Szpital Wojewódzki im. Biziela,

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz,

dr Zbigniew Banaszkiewicz

tel. (52) 365 57 99.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

● Samodzielny Publiczny Szpital

Kliniczny nr 1 w Lublinie,

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin,

tel. (81) 534 98 18.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

● Poradnia Stomijno-Proktologiczna

SPZOZ Szpital Wojewódzki,

ul. Deckerta 1, 

66-400 Gorzów Wlkp., 

tel. (95) 733 17 32.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

● Poradnia Chirurgii Proktologicznej, 

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza,

ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków, 

kierownik poradni: 

dr Adam Korczyński 

tel. (12) 416 22 66.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

● Szpital Bielański – Pawilon H,

Poradnia Stomijna,

ul. Cegłowska 80, 01-809 

Warszawa, kierownik poradni:

dr hab. med. Marek Szczepkowski

tel. (22) 569-03-34.

● SPZOZ Wojewódzki Szpital 

Zespolony,

Poradnia Proktologiczno-Stomijna

ul. Medyczna 19, 09-400 Płock,

kierownik poradni: 

dr Mariusz Obrębski,

tel. (24) 364 62 84.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

● Poradnia dla Chorych ze Stomią

przy Wojewódzkim Ośrodku 

Onkologii,

ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole,

kierownik poradni: dr Maria Urbaniec,

tel. (77) 441 60 00, 441 60 72.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

● Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny Akademii Medycznej,

Poradnia Stomijna,

ul. Waszyngtona 15A, 15-274 
Białystok,

kierownik poradni:

dr Fabian Kamiński

tel. (85) 746 85 73.

● SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna, Poradnia Stomijna,

ul. Radzymińska 2, 15-863 
Białystok, kierownik poradni:

dr n. med. Jacek Lewandowski,

tel. (85) 651 11 44.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

● Szpital Morski im. PCK Gdynia,

ul. Powstania Styczniowego 1,

81-519 Gdynia,

tel. (58) 699 83 45,
czynna w piątki w godz. 10.00-
14.00.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

● Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna, 

ul. Powstańców 31, 40-038 
Katowice,

kierownik poradni:

dr Leszek Sedlak,

tel. (32) 255 36 62.

● Poradnia Proktologiczna

i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5,

plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec,

kierownik poradni:

prof. dr hab. med. Jacek Starzewski,

tel. (32) 36 82 733.

● Przyszpitalna Poradnia Stomijna,

ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Biała,

kierownik poradni:

dr Stanisław Hrapkowicz,

tel. (33) 816 40 61.

WOJEWÓDZTWO 
ŚWIĘTOKRZYSKIE

● Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach,

Poradnia Stomijna,

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,

kierownik poradni:

dr Wojciech Korejba,

tel. (41) 367 41 65.

WOJEWÓDZTWO

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

● Szpital MSWiA,

ul. Wojska Polskiego 37, 10-342 
Olsztyn,

kierownik poradni:

dr Grażyna Kuciel-Lisieska,

tel. (89) 539 85 20.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

● Szpital Kliniczny nr 2,

Poradnia Stomijna, 

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 
Poznań,

tel. (61) 869 15 69.

● Szpital Wojewódzki w Poznaniu,

Poradnia Proktologiczna i Stomijna,

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań,

kierownik poradni:

dr Piotr Golusiński,

tel. (61) 821 22 43.

● Wielkopolskie Centrum Onkologii, 

Poradnia Stomijna,

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań,

kierownik poradni:

dr Bohdan Kaczmarczyk,

tel. (61) 885 05 79.

● Wojewódzki Szpital Zespolony, 

Poradnia dla Chorych ze Stomią,

ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1,
62-510 Konin,

kierownik poradni: 

dr Jarosław Długosz,

tel. (62) 245 44 89.

Adresy poradni stomijnych
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