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Leczenie sanatoryjne pacjentów
ze stomià (cz. I)
Wypoczynek w sanatorium jest doskona∏à
okazjà, by podreperowaç swoje zdrowie. Jest
to tak˝e bardzo dobry sposób, by odpoczàç,
na∏adowaç si´ pozytywnà energià i uspokoiç
sko∏atane nerwy. Wypoczynek w sanatorium
nie powinien ograniczaç si´ tylko do zabiegów
fizykoterapeutycznych. Powinien obejmowaç
równie˝ wycieczki, spacery, czy wieczorki taneczne. Polskie uzdrowiska nie odbiegajà
w wielu przypadkach swoim standardem od
europejskich. Sà po∏o˝one w przepi´knych
miejscach i zapewniajà podobny zakres i standard zabiegów. Warto wi´c z nich, w miar´
mo˝liwoÊci, korzystaç.
Stomia nie jest chorobà i z jej powodu ˝aden lekarz nie mo˝e skierowaç nas na leczenie
w sanatorium. Podstawà skierowania mogà byç
natomiast przewlek∏e schorzenia, na które cierpimy i które cz´sto wymagajà leczenia sanatoryjnego. Sà to najcz´Êciej:
• choroby uk∏adu krà˝enia (np. choroba
wieƒcowa, stan po zawale serca, mia˝d˝yca koƒczyn dolnych),
• choroby uk∏adu oddechowego (np. astma
oskrzelowa, przewlek∏e zapalenie zatok,
sk∏onnoÊci do cz´stych zaka˝eƒ górnych
i dolnych dróg oddechowych),
• choroby uk∏adu ruchu (np. choroba reumatyczna, reumatyczne zapalenie stawów),
• choroby uk∏adu nerwowego (np. stan po
udarze, zapaleniu mózgu i opon mózgowych),
• choroby uk∏adu pokarmowego (np. choroba wrzodowa, nie˝yty jelit).
Je˝eli do sanatorium jedzie osoba ze stomià,
to ukierunkowanie zabiegów uzdrowiskowych
nigdy nie jest zwiàzane z faktem jej posiadania.
Zale˝y natomiast od choroby, która by∏a
powodem skierowania oraz potrzeby ogólnego
wzmocnienia i zregenerowania organizmu.
Do sanatorium nie powinny jechaç osoby
chorujàce na choroby zakaêne (np. grypa, ˝ó∏taczka pokarmowa, grzybica stóp), czynnà
chorob´ nowotworowà, ci´˝kà niewydolnoÊç
krà˝enia, niewydolnoÊç wàtroby, niewydolnoÊç
nerek, choroby psychiczne oraz te, które czujà,
˝e nie sà w stanie sprostaç trudom podró˝y
i pobytu poza domem.

W Polsce jest ponad 300 uzdrowisk i sanatoriów w oko∏o 50 miejscowoÊciach
w wi´kszoÊci województw.
Uzdrowiskowà stolicà naszego kraju jest
Ciechocinek, gdzie znajduje si´ a˝ 31 zak∏adów.
Stomia nie powinna byç przeszkodà w korzystaniu z leczenia uzdrowiskowego. Do sanatorium nie powinny natomiast jeêdziç osoby, które majà powa˝ne powik∏ania stomii
(np. du˝a przepuklina oko∏ostomijna, przetoka oko∏ostomijna, rozleg∏e zmiany skórne lub
uwi´êniecie stomii), nieuregulowany cykl
wypró˝nieƒ (przewlek∏e biegunki lub zaparcia), przerzuty nowotworowe lub sà w trakcie
chemio- lub radioterapii.
Po co jechaç do sanatorium?
Leczenie sanatoryjne stanowi wa˝ne
uzupe∏nienie leczenia podstawowego
u osób wymagajàcych dalszej terapii lub
rehabilitacji po przebytej chorobie lub zabiegu operacyjnym. Najwa˝niejsze jego
cele to:
• profilaktyka i leczenie chorób przewlek∏ych,
• skrócenie okresu zdrowienia po chorobie lub operacji,
• ogólne wzmocnienie organizmu i poszczególnych jego narzàdów oraz uk∏adów (np. krà˝enia, oddechowego, nerwowego),
• przystosowanie do czynnego ˝ycia po
ci´˝kiej chorobie, w nast´pstwie której
powsta∏y trwa∏e zmiany w organizmie.
Pobyt w miejscowoÊci uzdrowiskowej jest
dla osób ze stomià bardzo dobrym sposobem rehabilitacji. Leczenie i wypoczynek –
najlepiej w grupie osób z podobnymi problemami, np. wy∏onionà stomià – pozwala
∏atwiej odzyskaç si∏y nadwàtlone chorobà.
Osoba ze stomià cz´sto musi nauczyç si´
˝ycia na nowo ze swojà „innoÊcià”. Tej wiedzy nie zawiera ˝adna ksià˝ka, nie uczy jej
˝adna szko∏a. Wymiana doÊwiadczeƒ z perspektywy pewnego oddalenia od spraw do-
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mowych jest niezastàpionà, trudnà do uzyskania w inny sposób, korzyÊcià.
Jak uzyskaç skierowanie do sanatorium?
Na leczenie uzdrowiskowe mo˝e skierowaç nas lekarz, który ma podpisanà umow´
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najcz´Êciej jest to lekarz rodzinny lub opiekujàcy
si´ nami lekarz w rejonowej poradni zdrowia.
Skierowanie do sanatorium jest wa˝ne przez
12 miesi´cy od daty jego wystawienia i musi byç koniecznie potwierdzone przez Oddzia∏ Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia w∏aÊciwy dla naszego miejsca zamieszkania. W Oddziale Wojewódzkim inny
lekarz (lekarz weryfikujàcy skierowanie)
okreÊla czas i miejsce pobytu w∏aÊciwe dla
rodzaju naszego schorzenia. Ró˝ne sanatoria specjalizujà si´ bowiem w leczeniu ró˝nych chorób.
Je˝eli pacjent otrzyma∏ odmow´ potwierdzenia skierowania z powodu braku miejsc,
jego skierowanie trafia na list´ oczekujàcych. Takie skierowania sà nast´pnie rozpatrywane w pierwszej kolejnoÊci. Uwaga! Je˝eli oddzia∏ wojewódzki NFZ nie potwierdzi∏
skierowania ze wzgl´dów medycznych, pacjent nie ma ˝adnej mo˝liwoÊci odwo∏ania.
Pacjent sam musi ponieÊç koszty zwiàzane z dojazdem do sanatorium oraz cz´Êç
kosztów wy˝ywienia i zakwaterowania. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z zakwaterowaniem
ustala rozporzàdzenie ministra zdrowia.

Nale˝y pami´taç, ˝e:
• na pobyt w sanatorium osoby pracujàce muszà zaplanowaç urlop,
• do szpitala uzdrowiskowego pacjenci
mogà jechaç w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia lekarz z uzdrowiska,
• ka˝dy ubezpieczony ma prawo do pobytu w sanatorium raz na dwa lata. Ta
sama zasada dotyczy szpitali uzdrowiskowych, chyba ˝e zaistniejà wa˝ne
przes∏anki do odstàpienia od niej.

Jest ono publikowane co kilka miesi´cy, a informacje na temat aktualnych
op∏at dost´pne sà w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Wszystkie dodatkowe zabiegi, poza przepisanymi przez lekarza w sanatorium, sà p∏atne. Ubezpieczony wyje˝d˝ajàcy na leczenie
uzdrowiskowe musi przygotowaç si´ tak˝e
na ewentualnoÊç wniesienia dodatkowej
op∏aty klimatycznej. Leczenie uzdrowiskowe
dla doros∏ych trwa 21 dni.
Jak wyjechaç do sanatorium bez skierowania?
Do sanatorium mo˝na pojechaç równie˝
bez skierowania. Prawie wszystkie sanatoria oferujà takie miejsca. Mo˝na te˝ wynajàç pokój w pensjonacie lub tzw. prywatnà kwater´, a na zabiegi zapisaç si´ do
wybranych oÊrodków sanatoryjnych. Wtedy za wszystko jednak p∏aci si´ z w∏asnej
kieszeni. Koszt dwutygodniowego pobytu
w sanatorium na w∏asnà r´k´ to przewa˝nie wydatek ok. 1500 z∏.
Obecnie pacjenci ze stomià majà równie˝ mo˝liwoÊç bezp∏atnego wyjazdu do
sanatorium w ramach Programu Z∏ota Karta ConvaTec. Turnusy organizowane sà raz
w miesiàcu dla dziesi´cioosobowych grup,
którymi opiekuje si´ wyspecjalizowana piel´gniarka stomijna.
Jest to bardzo dobre rozwiàzanie dla
wszystkich tych, którym w szczególnoÊci
zale˝y na fachowej opiece oraz mo˝liwoÊci bli˝szego poznania zagadnieƒ
zwiàzanych ze stomià – jej piel´gnacjà
i unikaniem powik∏aƒ. Ka˝dej grupie „z∏otokartowiczów”, poza piel´gniarkà, towarzyszy równie˝ wolontariusz Pol-Ilko,
którego wiedza i doÊwiadczenie jest nieocenione dla osób z krótszym „sta˝em”.
Takie pobyty firma ConvaTec organizuje
bezp∏atnie w pi´ciu oÊrodkach sanatoryjnych w kraju – mi´dzy innymi w sanatorium w Ustce, w którym pracuj´.
Jak si´ przygotowaç do wyjazdu?
Ka˝dy wyjazd, nawet dla osoby zdrowej,
jest swego rodzaju wyzwaniem. Do wyjazdu do sanatorium trzeba si´ zatem nale˝ycie przygotowaç. Ka˝dy pacjent powinien
pami´taç, aby zabraç ze sobà:
• poÊwiadczenie skierowania z NFZ,
• dokumentacj´ medycznà dotyczàcà
historii wszystkich dotychczasowych
chorób (karty leczenia szpitalnego,

Najpopularniejsze dziedziny fizjoterapii to:
• Klimatoterapia – leczenie wykorzystujàce dobroczynne dzia∏anie klimatu i
krajobrazu (s∏oƒce, Êwie˝e powietrze, morze, góry)
• Kinezytoterapia – leczenie za pomoca ruchu (gimastka lecznicza, sport leczniczy, ergoterapia)
• Masa˝ leczniczy – leczenie za pomocà masa˝u (masa˝ klasyczny, podwodny,
bicze wodne)
• Aerozoloterapia – leczenie za pomoca inhalacji (wziewów)
• Âwiat∏olecznictwo – leczenie za pomocà promieni Êwietlnych
• Wodolecznictwo – leczenie za pomocà zabiegów wykorzystujàcych wod´ w jej
ró˝nych postaciach (woda, lód i para wodna)
• Balneoterapia – leczenie wodami i kàpielami leczniczymi
• Elektroterapia – leczenie za pomocà pràdu elektrycznego o sta∏ym lub zmiennnym napi´ciu.
• Leczenie ultradêwi´kami – leczenie za pomocà dêwi´ków o wysokiej cz´stotliwoÊci
• Leczenie polem magnetycznym – leczenie za pomocà pola magnetycznego
o ma∏ej cz´stotliwoÊci

wyniki badaƒ krwi i moczu, opisy
zdj´ç RTG, USG i innych badaƒ obrazowych, badanie EKG serca, etc.),
• dowód osobisty oraz ksià˝eczk´ zdrowia lub inny dokument potwierdzajàcy fakt ubezpieczenia,
• stale pobierane leki (w iloÊci wystarczajàcej na ca∏y okres pobytu w sanatorium),
• strój sportowy, strój kàpielowy, plastikowe klapki, szlafrok, ciep∏e ubranie,
parasol lub kurtk´ przeciwdeszczowà
oraz wystarczajàcà iloÊç bielizny,
• pieniàdze na drobne wydatki.
W domu zawsze warto jest pozostawiç
numer telefonu oraz adres sanatorium, aby
bliscy mogli si´ z nami skontaktowaç, gdy
zaistnieje taka potrzeba.
Gdy ju˝ dojechaliÊmy na miejsce, mo˝emy rozpoczàç sanatoryjne ˝ycie. Przede
wszystkim, po zameldowaniu nale˝y zg∏osiç si´ do lekarza w sanatorium, który nas
zbada i przepisze odpowiednie zabiegi.
Uwaga! To, ˝e pacjent otrzyma∏ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, wcale nie
oznacza, ˝e mo˝e korzystaç z wszystkich
zabiegów. O ich wyborze decyduje zawsze
lekarz w sanatorium na podstawie stwierdzonych chorób oraz ogólnego stanu zdrowia. Przewa˝nie lekarz przepisuje dwa
ró˝ne zabiegi dziennie.
Z jakich zabiegów mo˝e korzystaç
osoba ze stomià?
Osoby ze stomià, której powodem wy∏onienia by∏a choroba nowotworowa (ok.
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80% wszystkich przypadków), korzystajàce z leczenia w oÊrodkach rehabilitacyjno-sanatoryjnych, mo˝na podzieliç na trzy
grupy:
I grupa: osoby, które sà przynajmniej
pi´ç lat po zabiegu operacyjnym, nie sà
w trakcie chemio- lub radioterapii i nie
majà przerzutów nowotworowych. Tacy kuracjusze mogà korzystaç ze wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych, które sà dost´pne w sanatorium.
II grupa: osoby, u których nie minà∏
jeszcze pe∏en okres karencji (5 lat) po zabiegu operacyjnym, ale sà w dobrym stanie ogólnym i nie sà w trakcie chemiolub radioterapii ani te˝ nie majà przerzutów nowotworowych. Osoby takie mogà
korzystaç z klimatoterapii, kinezyterapii,
masa˝y leczniczych, aerozoloterapii
i Êwiat∏olecznictwa.
III grupa: osoby, które przeby∏y zabieg
operacyjny niedawno (np. kilka miesi´cy
temu), zakoƒczy∏y chemio- lub radioterapi´, sà w dobrym stanie ogólnym i czujà
si´ na si∏ach wyjechaç do sanatorium.
Powinny one postaraç si´ przed wyjazdem o aktualne zaÊwiadczenie od lekarza
onkologa o braku przeciwwskazaƒ do leczenia sanatoryjnego. Osoby takie powinny korzystaç tylko z klimatoterapii.
W nast´pnym wydaniu „Naszej Troski”
przybli˝´ Paƒstwu szczegó∏y dotyczàce poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych ze szczególnym uwzgl´dnieniem klimatoterapii. A póki co – zapraszam do
sanatorium na wypoczynek.

