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Witamy po przerwie!
Na początek musimy się wytłumaczyć z długiej nieobecności. Przez dwa lata „Nasza
Troska” nie ukazywała się w znanej Państwu formie. W tym czasie nie siedzieliśmy jednak
z założonymi rękoma. Podjęliśmy nieudany eksperyment wydawania międzynarodowego magazynu dla osób ze stomią „ConTact”. Wydawało nam się, że problemy stomików
na całym świecie są podobne, że można je opisać sprowadzając do wspólnego mianownika. Państwa reakcje na nowy tytuł były jednak dosyć sceptyczne. W ogromnej ilości
listów i telefonów dawaliście nam Państwo do zrozumienia, że nowe niekoniecznie musi
mieć przewagę nad starym.
Dlatego powracamy z „Naszą Troską” – w dawnym, sprawdzonym i cenionym przez
Państwa formacie. Będziemy ukazywać się tak jak przedtem, systematycznie co trzy miesiące. Pozostajemy w tej samej objętości i z podobną zawartością merytoryczną, której
– wiemy już teraz na pewno – bardzo Państwo potrzebujecie. Nie zmieniają się główne
rubryki tematyczne. Nadal będziemy pisać o tym, jak pielęgnować stomię, by zachować
jak najlepszą jakość życia i jak radzić sobie z problemami, które mogą się pojawiać.
Nadal współpracujemy z tymi samymi, sprawdzonymi autorami, wiedząc, że są oni
gwarantem rzetelności przekazywanej Państwu wiedzy.
Nasz magazyn dostępny jest w prenumeracie. Jeśli jeszcze nie jesteście Państwo stałymi
prenumeratorami – wypełnijcie i odeślijcie kupon zamieszczony
na stronie 7. Jeśli kiedykolwiek go już odsyłaliście bądź jesteście
uczestnikami programu Złota Karta ConvaTec – nie musicie tego robić, prenumerata zostanie odnowiona
automatycznie.
I na koniec wielka prośba do Państwa: piszcie
i dzwońcie do nas. Z problemami, opiniami,
uwagami i wskazówkami. To kontakt z Państwem motywuje nas do działania, wskazuje drogę, którą powinniśmy kroczyć. Pomaga opracować najpotrzebniejsze tematy
i odpowiadać na konkretne pytania.
Z serdecznymi pozdrowieniami

lek. med. Przemysław Styczeń
Dział Pomocy ConvaTec
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Nie pomijamy również problemów natury
psychologicznej – przedstawiamy portrety
ludzi mających wyłonioną stomię, aby pokazać, że można z nią normalnie żyć.
Państwa głosy i opinie są dla nas niezwykle ważne. To dzięki Państwu wiemy, w którą
stronę powinniśmy podążać i czego od nas
oczekujecie. Wszystkie uwagi inspirują nas do
ciągłych zmian, a więc i do rozwoju. Bardzo
prosimy o listy, które pomogą nam tworzyć
„Naszą Troskę” – taką, jakiej potrzebujecie.
Jesteśmy dla Państwa. Jesteśmy po to, by
Państwu pomagać.

Oto nasza redakcja!
Nad powstawaniem „Naszej Troski” czuwa obecnie siedmioosobowy zespół redakcyjny. Są to (na zdjęciu od lewej): Inga Kazana – redaktor prowadząca, Marta
Lenkiewicz – redaktor, Beata Przybysz – grafik, Anna Jakubczak – redaktor, Justyna Chróścicka – sekretarz redakcji, Przemysław Styczeń – redaktor naczelny oraz
Piotr Kozub – redaktor.

Każde wydanie „Naszej Troski” składa się z kilku stałych
działów tematycznych. Poruszamy w nich tematy, które
dla osób ze stomią wydają się być najważniejsze:

„Nasza Troska”
w pigułce...
Magazyn „Nasza Troska” powstał w 2001 r.
z inicjatywy firmy ConvaTec.

Rozmowa z…
Dla wielu osób, u których wyłoniono stomię, życie straciło sens.
Nie wyobrażają sobie powrotu
do normalnego funkcjonowania, do codziennych zajęć. Skazują się tym samym na zamknięcie w czterech ścianach, z dala
od innych osób, żyjąc jedynie myślą o własnej
chorobie. Na łamach „Naszej Troski” przedstawiamy ludzi, którzy – pomimo kłopotów – nie
poddali się i wbrew wszystkiemu nadal prowadzą aktywne i interesujące życie.

Dietetyk radzi
W przypadku osób z wyłonioną
stomią, błędy żywieniowe mogą
mieć konsekwencje w postaci
nieprzyjemnych dolegliwości:
bólu, wzdęć czy nadmiernej ilości wydzielanych
gazów. Piszemy, jak unikać tego typu kłopotów
i jak świadomie przestrzegać zasad zdrowego
odżywiania. Aby pokazać, że trzymanie się ich
nie jest aż tak trudne, jak z pozoru mogłoby się
wydawać, przedstawiamy także często praktyczne przepisy kulinarne.

Kącik medyczny
Wyłonienie stomii nie jest zapewne jedynym kłopotem
zdrowotnym naszych czytelników.W „Kąciku medycznym” poruszamy zatem tematykę różnych chorób.
W jak najbardziej przystępny sposób staramy się
przedstawiać najczęściej występujące dolegliwości i schorzenia. Piszemy, jak im przeciwdziałać,
aby powstrzymać bądź opóźnić ich nadejście
i co zrobić, kiedy się już pojawią.

Listy od
czytelników
Do naszej redakcji przychodzi
wiele listów od osób, które chcą
podzielić się swoimi troskami i radościami. Dotyczą one m.in. problemów dnia codziennego,
kłopotów ze zdrowiem, niemożnością poradzenia sobie z chorobą. Odpowiadając na nie na
łamach „Naszej Troski” staramy się najlepiej jak
potrafimy pomóc, wesprzeć i pocieszyć.

Pielęgnacja stomii
Niewłaściwa pielęgnacja stomii może być przyczyną wielu kłopotów i niepotrzebnych
cierpień. Można jednak tego
uniknąć! W cyklu „Pielęgnacja stomii” radzimy
Państwu, jak postępować ze stomią, jak ją pielęgnować, w jaki sposób dobierać odpowiedni
sprzęt stomijny i akcesoria oraz jak prawidłowo
z nich korzystać. Podpowiadamy również, jak
unikać powikłań stomii i co robić w sytuacji, gdy
się one pojawią.

Psycholog radzi
Wyłonienie stomii to zmiana,
z którą niełatwo się pogodzić.
Jest ona częstym powodem
pogorszenia samopoczucia
i ogólnego nastawienia do otaczającego świata.
W dziale tym podpowiadamy więc, jak radzić
sobie z samym sobą, jak zaakceptować zmiany,
które zaszły w ciele w konsekwencji wyłonienia
stomii. Pokazujemy też, jak w tej nowej sytuacji
ułożyć relacje z innymi ludźmi – z rodziną i pozostałymi osobami z naszego otoczenia.

Prawnik radzi
Chorować nie jest łatwo, a domagać się swoich praw – jeszcze
trudniej. W cyklu „Prawnik radzi” przybliżamy najistotniejsze
kwestie prawne nurtujące naszych Czytelników,
rozwiązujemy zawiłe problemy oraz dostarczamy
ważnych informacji wynikających z nowelizacji
prawa. Mamy nadzieję, że dzięki tym informacjom łatwiej będzie wszystkim pacjentom respektować swoje prawa.

Informacje
W każdym numerze „Naszej
Troski” nie zapominamy o zamieszczeniu najświeższych informacji dotyczących: adresów sklepów medycznych, w których można
zaopatrzyć się w sprzęt stomijny, oddziałów
regionalnych POL-ILKO, jak również poradni
stomijnych, w których pacjenci bez problemu
znajdą fachową pomoc i otrzymają praktyczne
wskazówki, jak radzić sobie ze stomią.
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„Nasza Troska” ukazywała się systematycznie co trzy miesiące od kwietnia 2001 r.
do kwietnia 2008 r.
W lipcu 2010 r., po dwóch latach nieobecności, wracamy do Państwa.
„Naszą Troskę” kierujemy do wszystkich osób, które żyją z wyłonioną stomią.
Naszym podstawowym celem jest udzielanie fachowych porad dotyczących samej stomii, jej pielęgnacji i użytkowania
sprzętu stomijnego. Chcemy również
nieść wsparcie i pomoc wszystkim ludziom, którzy tego potrzebują.
Wiedząc, jak istotną rolę pełni kontakt z drugim człowiekiem mającym
podobne problemy, aktywnie włączamy się w promowanie spotkań ludzi
ze stomią i zachęcamy wszystkich
zainteresowanych do uczestnictwa
w nich.
Staramy się stale poprawiać jakość i powiększać objętość pisma oraz uatrakcyjniać je, wzbogacając o różnorodne
działy tematyczne.
Artykuły, które pojawiają się na łamach
pisma, opierają się na fachowej wiedzy
specjalistów. Naszymi autorami są lekarze, wykwalifikowane pielęgniarki stomijne, psychologowie oraz prawnicy.
Stawiamy na rzetelność i sprawdzone
informacje.
Zachęcamy do korespondencji z nami.
Wszelkie uwagi czy sugestie staramy się systematycznie wprowadzać,
tak aby pismo było jak najbardziej
atrakcyjne dla wszystkich naszych
Czytelników.
Na nadesłane listy odpowiadamy, publikując je na łamach gazety. Na listy
dotyczące problemów medycznych odpowiada nasz specjalista – dr n. med.
Wojciech Szczęsny.
Ukazujemy się w nakładzie 35 tys. egzemplarzy. Mamy kilkanaście tysięcy
prenumeratorów. Każdy, kto chce dołączyć do grona naszych stałych czytelników, powinien wypełnić i odesłać do nas
kupon zamieszczony na stronie 7.

Doniesienia
Aktualne adresy sklepów stomijnych, poradni
oraz oddziałów Towarzystwa Pol-Ilko
Aktualne adresy sklepów stomijnych, które oferują sprzęt stomijny ConvaTec oraz
poradni stomijnych i oddziałów Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-Ilko znajdują się na
stronach 29-31 bieżącego wydania „Naszej Troski”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania
się z przedstawionymi tam zaktualizowanymi informacjami.

Nowe punkty wydań kart zaopatrzenia comiesięcznego
w województwie pomorskim
Informujemy, że w województwie pomorskim uruchomiono na początku tego roku
cztery nowe punkty Narodowego Funduszu Zdrowia, w których osoby ze stomią mogą
pobierać karty zaopatrzenia comiesięcznego (aktualnie obowiązująca nazwa tych kart to:
„Część B do zlecenia”). Poniżej podajemy ich adresy:
Gdańsk 80-844, ul. Podwale Staromiejskie 69, tel. (58) 321 86 35
Gdynia 81-304, ul. Śląska 53, tel. (58) 622 64 68
Słupsk 76-200, ul. Poniatowskiego 4, tel. (59) 840 03 85
Sopot 81-756, ul. Chrobrego 6/8 (Centrum Medyczne „Sopmed”), tel. (58) 555 26 01

Aktualne zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Akcja „Poznajmy się…”
Cel naszej akcji jest prosty: tym
wszystkim, którzy jeszcze nie znają
i nie stosują sprzętu stomijnego
ConvaTec oraz nie mają możliwości
jego przetestowania w sklepach
medycznych, chcemy umożliwić jego
poznanie, wypróbowanie i – oczywiście
– sprawdzenie. W jaki bowiem sposób,
jak nie przez bezpośrednią ocenę jakości
i indywidualnej przydatności, można
wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie
system stomijny?
Firma ConvaTec posiada w swojej
ofercie trzy rodzaje sprzętu stomijnego:
sprzęt dwuczęściowy (Combihesive 2S),
jednoczęściowy (Esteem i Stomadress)
oraz synergiczny (Esteem synergy). Na
pewno znajdą więc Państwo w ofercie
ConvaTec taki sprzęt, który spełni
wszystkie oczekiwania. Mamy też wiele
akcesoriów stomijnych oraz sporo
nowości.

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują nowe, nieco zmodyfikowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny. Zmieniony został m.in. wzór
zlecenia lekarskiego. O wszystkich zmianach i aktualnych zasadach zaopatrzenia przeczytać
można w kolejnym odcinku cyklu „Pielęgnacja stomii” na stronach 10-12 „Naszej Troski”.

Zero znika z numerów telefonów!
Od 15 maja 2010 roku dzwoniąc do innej miejscowości, nie należy już wybierać zera
przed numerem kierunkowym miasta. Nastąpiła bowiem likwidacja początkowej cyfry „0”
ze schematu wybierania. Cyfra „0” nie poprzedza więc już telefonicznych numerów!
To samo dotyczy korzystania z bezpłatnych linii informacyjnych rozpoczynających się
od cyfr 800 czy 801.
Dzwoniąc więc teraz na bezpłatną linię informacyjną Działu Pomocy ConvaTec powinniśmy
wybierać numer 800 120 093 (a nie 0 800 120 093 – jak to było dotychczas).
Zaproponowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zmiana upraszcza wybieranie
numerów, chociaż w okresie przejściowym może powodować trudności u niezorientowanych
osób. Połączenia z zagranicą uzyskuje się na dotychczasowych zasadach.

Program „Spotkajmy się”
W lutym i marcu 2010 roku firma ConvaTec wspólnie z Pol-Ilko zorganizowała po raz
kolejny serię 16 spotkań dla osób ze stomią w ramach programu „Spotkajmy się”. Temat
spotkań „Mam stomię – problemy dnia codziennego” zainteresował bardzo wiele osób
– w tym roku odwiedziła nas rekordowa liczba stomików!
Wszystkim naszym miłym gościom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo,
a wykładowcom za trud włożony w przygotowanie i prowadzenie spotkań.
Kolejne spotkania zaplanowane są już za kilka miesięcy – na początku przyszłego roku.
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Wszystkich zainteresowanych
otrzymaniem bezpłatnych próbek
sprzętu stomijnego ConvaTec prosimy
o telefon do Działu Pomocy
ConvaTec pod bezpłatny numer:

800 120 093
Bezpłatna linia informacyjna
dla osób ze stomią.
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-17.00.

Produkty do neutralizacji zapachów ALP
Firma ConvaTec wprowadziła pod koniec 2008 roku do swojej oferty dwa nowe produkty do neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów ALP przeznaczone dla osób ze stomią. Są to: krople neutralizujące zapachy ALP
(30 ml) oraz spray neutralizujący zapachy ALP (200 ml).
Oba produkty, stworzone na bazie naturalnych olejków eterycznych, skutecznie neutralizują
i pochłaniają nieprzyjemne zapachy towarzyszące noszeniu czy zmianie sprzętu stomijnego.
Krople przeznaczone są do wpuszczania bezpośrednio do worka stomijnego (od 5 do 10 kropli).
Po zmieszaniu z zawartością worka trwale usuwają nieprzyjemne zapachy. Zwiększają też wydajność
i przedłużają trwałość filtra.
Spray służy natomiast do rozpylania w powietrzu podczas lub bezpośrednio po zmianie
sprzętu stomijnego. Trwale usuwa nieprzyjemne zapachy również z ubrań i nie pozostawia
plam na tkaninach.
Zarówno krople, jak i spray ALP, dostępne są dla osób ze stomią bezpłatnie w ramach limitów
na sprzęt stomijny. Oba produkty można stosować przy wszystkich typach stomii (kolostomia,
ileostomia, urostomia).
Serdecznie zachęcamy do ich wypróbowania i regularnego stosowania! Więcej informacji można
uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer linii informacyjnej dla osób ze stomią: 800 120 093.

Program „Złota Karta
ConvaTec”

IV Warsztaty Stomijne
ConvaTec

Program Złota Karta ConvaTec to
program opieki firmy ConvaTec nad
osobami ze stomią.
W Polsce został wprowadzony
w maju 2001 r. i od samego
początku cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem stomików.
Obecnie w programie uczestniczy
już kilkanaście tysięcy osób!
Celem programu jest pomoc
osobom ze stomią, które znajdując
się w nowej, trudnej dla nich sytuacji
życiowej, muszą przełamywać bariery nie tylko fizjologiczne, ale i psychiczne.
Program przeznaczony jest dla osób używających sprzętu firmy ConvaTec.
Więcej informacji na temat zasad programu można uzyskać pod bezpłatnym
numerem telefonu 800 120 093.

W dniach 4-6 lutego 2010 roku
w Warszawie firma ConvaTec już po
raz czwarty zorganizowała warsztaty
dla pielęgniarek stomijnych.
Ich tematem były „Postawy etyczne
wobec pacjenta ze stomią na różnych
etapach życia i terapii”.
Program warsztatów przygotowała
firma InPlus, która od wielu lat
współpracuje z ConvaTec. Zajęcia
poprowadziła mgr psychologii
Mariola Kosowicz z Centrum
Onkologii w Warszawie.
Program warsztatów uzyskał
niezbędne akredytacje, zarówno
Centrum Kształcenia Pielęgniarek
i Położnych, jak i Warszawskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarskiej.
Został także zaakceptowany przez
Warszawską Okręgową Izbę
Lekarską, więc lekarze uczestniczący
w spotkaniu otrzymali stosowne
punkty edukacyjne.
W IV Warsztatach Stomijnych
ConvaTec uczestniczyło ponad 100
pielęgniarek z całego kraju.

Poradnik żywieniowy
dla osób ze stomią
Dwa lata temu firma ConvaTec wydała
obszerny poradnik żywieniowy przeznaczony dla
osób ze stomią. Znajdują się w nim odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania dotyczące
m.in. rodzaju diety, możliwości spożywania
poszczególnych produktów i ewentualnych reakcji
organizmu. Zawarte w nim informacje publikowane
były wcześniej w „Naszej Trosce”, w materiałach
z cyklu „Dietetyk radzi”.
Poradnik jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich
uczestników programu Złota Karta ConvaTec.
Zapraszamy do lektury!
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Doniesienia
Nowe produkty do pielęgnacji stomii – AloeVesta i SensiCare
Na początku 2010 roku firma ConvaTec wprowadziła do swojej oferty trzy nowe produkty
przeznaczone do pielęgnacji stomii. Są to: pianka do mycia skóry AloeVesta, chusteczki do mycia
skóry AloeVesta oraz krem nawilżająco-ochronny SensiCare.
Piankę i chusteczki stosuje się do mycia oraz oczyszczania skóry wokół stomii. Delikatnie
i skutecznie usuwają pozostałości treści jelitowej lub moczu, zapewniając skórze czystość. Aloes
zawarty w tych produktach działa na skórę łagodząco, a dodatkowe składniki aktywnie chronią
i nawilżają. Oba produkty nie wymagają użycia wody ani spłukiwania po ich zastosowaniu.
Chusteczki są szczególnie przydatne podczas podróży.
Krem nawilżająco-ochronny SensiCare zawiera substancje nawilżające i łagodzące,
pozbawiony jest natomiast wszelkich składników zapachowych czy barwników. Jest łagodny dla
skóry, posiada formułę o zbalansowanym pH i może być używany przez osoby mające skłonności
do podrażnień oraz alergii.
Nowe produkty polecane są wszystkim osobom ze stomią, bez względu na jej rodzaj. Dostępne
są bezpłatnie w sklepach medycznych w ramach limitów na sprzęt stomijny. Pianka i krem
charakteryzują się bardzo dużą wydajnością – jedno opakowanie wystarcza na ok. 3-6 miesięcy
stosowania. Wszystkie produkty są proste w użyciu i pomagają skrócić czas pielęgnacji stomii do
minimum. Piszemy o nich obszerniej na stronach 18-19 „Naszej Troski”.

Filmy z serii Biblioteka ConvaTec
Zachęcamy Państwa do korzystania z filmów edukacyjnych
dostępnych w ramach serii Biblioteka ConvaTec. Obecnie
dostępne są trzy filmy:
„Dbajmy o swoją stomię – praktyczne porady pielęgnacyjne”,
„Nie bójmy się ruchu – ćwiczenia fizyczne dla osób ze stomią”
„Gotuj smacznie i zdrowo – przepisy kulinarne dla osób ze
stomią”.
Filmy zostały opracowane przy współudziale specjalistów
– pielęgniarki stomijnej Grażyny Majewskiej, mgr fizjoterapii
Anny Kolarczyk oraz dr inż. lek. med. Dariusza Włodarka.
Filmy można wypożyczyć na płytach DVD we wszystkich
sklepach medycznych współpracujących z firmą ConvaTec.
Ich lista znajduje się na str. 29-30 „Naszej Troski”.

Serwis internetowy firmy ConvaTec
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania serwisu
internetowego ConvaTec, który jest dostępny pod adresem
www.convatec.pl.
Znaleźć tam można wiele ciekawych informacji na temat
pielęgnacji stomii, prawidłowego odżywiania, sprzętu stomijnego
oraz programów edukacyjnych firmy ConvaTec. Z serwisu pobrać
można również wszystkie archiwalne wydania magazynu „Nasza
Troska”.
Już wkrótce pod adresem www.convatec.pl dostępny będzie
nasz nowy serwis informacyjny, a wszystkie dotychczasowe
informacje widoczne w aktualnym serwisie przeniesione zostaną
pod adres www.stomia.pl. O wprowadzeniu tych zmian
będziemy Państwa szczegółowo informować w kolejnym
wydaniu „Naszej Troski”.
Serdecznie zapraszamy!
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Firma ConvaTec członkiem
wspierającym Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Stomijnych

Specjalistyczny telefon zaufania dla osób
ze stomią
W trosce o pacjentów ze stomią firma ConvaTec od kilku lat
prowadzi specjalistyczny telefon zaufania, który dostępny jest dla
wszystkich uczestników programu Złota Karta ConvaTec.
Cotygodniowe dyżury telefoniczne pełnią:
psycholog (w każdy wtorek),

Z dumą informujemy, że firma ConvaTec nadal posiada tytuł
Członka Wspierającego Towarzystwo. Czujemy się zaszczyceni
tym wyróżnieniem i bardzo za nie dziękujemy. Jednocześnie
zobowiązujemy się do dalszego aktywnego wspierania
działalności tego młodego, ale jakże prężnego stowarzyszenia.

seksuolog (w każdą środę),
chirurg (w każdy czwartek).
Telefon zaufania czynny jest w tych dniach w godzinach 17.00-21.00.
Numer telefonu do dyżurującego specjalisty można otrzymać, dzwoniąc
na bezpłatną infolinię Działu Pomocy ConvaTec: 800 120 093.

Rob Hill zdobył najwyższy szczyt Ziemi – Mount Everest!
Rob Hill – stomik, alpinista, podróżnik i światowy ambasador programu „Wielkie Powroty”
– to człowiek wielkiego formatu. Ma 37 lat i od 14 lat żyje z ileostomią. Pomimo tego od
lat prowadzi aktywne życie, wspinając się na najwyższe górskie szczyty. Jego ekstremalne
wyczyny wymagają wielkiej siły, niezłomnej odwagi i żelaznej dyscypliny. Są też dowodem na
to, że każdy może spełniać swoje marzenia. Rob był do niedawna zdobywcą sześciu spośród
siedmiu szczytów osławionej Korony Ziemi. Do realizacji jego planu brakowało dotychczas
tylko zdobycia najwyższego szczytu świata – Mount Everestu.
Mamy wielką przyjemność poinformować, że jego marzenie spełniło się! 25 maja 2010
roku Rob wspiął się na Mount Everest, zdobywając jednocześnie Koronę Ziemi. Na zdjęciu
obok (po lewej stronie w czerwonym kombinezonie) – Rob Hill na dachu świata.
Serdecznie gratulujemy!

Tych z Państwa, którzy nie są jeszcze naszymi prenumeratorami, a chcieliby systematycznie otrzymywać kolejne numery „Naszej Troski”,
prosimy o czytelne wypełnienie zamieszczonego poniżej kuponu i odesłanie go na adres:

ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Tym z Państwa, którzy już wcześniej odesłali do nas wypełniony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymywali kwartalnik pocztą
do domu, życzymy miłej lektury i prosimy o nieprzesyłanie kolejnych kuponów.
Nr 1, 2010 (30)

Jeżeli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywać bezpłatne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie prosimy
o czytelne wypełnienie kuponu drukowanymi literami oraz odesłanie go na adres:
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
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TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU

Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Nr lok.:

Miejscowość:

Telefon z numerem kierunkowym:

Czytelny podpis:

Data:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26,
w celach badania poziomu satysfakcji, wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej,
kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych
osobowych, a także przysługującego mi prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania.
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Rozmowa z...
Rozmawiała: Sylwia Skorstad

...Anną Traczewską, stomiczką, pracownikiem branży public
relations i właścicielką własnej pracowni artystycznej.

Przyjaciółkami nie jesteśmy,
znamy się z widzenia...
39-letnia Anna zaraża energią. W internecie jest znana jako Metka by Traczka – projektantka
fantazyjnych torebek podróżnych. Wśród znajomych – jako wulkan pomysłów. Wśród stomików
– cóż, z nimi dopiero się poznaje.
Sylwia Skorstad: Nie jest łatwo
umówić się z Panią na wywiad.
Gdy dzwoniłam po raz pierwszy,
była Pani w Jerozolimie. Potem
urządzała Pani własną pracownię.
Kiedy próbowałam kolejny raz,
była Pani pochłonięta sprawami
zawodowymi…
Anna Traczewska: To prawda. Nie wiem nawet,
czy potrafiłabym się nudzić.
S.S.: W jakich okolicznościach

dowiedziała się Pani o chorobie
nowotworowej?

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

A.T.: W styczniu 2004 roku, otrzymując u ginekologa wyniki badań cytologicznych. Przedtem
wyniki cytologii zawsze miałam dobre, nikt w rodzinie nie chorował na nowotwór. Teoretycznie nie powinnam więc mieć dużych powodów
do niepokoju. A tu nagle wynik badania cytologicznego pokazał, że mam drugie stadium raka
szyjki macicy.
Jak tłumaczyli lekarze, był to dość nietypowy rodzaj nowotworu, gruczolakorak, dlatego
zastosowano radykalną i bardzo intensywną
terapię. Przeszłam operację, chemioterapię
i 23 serie naświetlań. Przez ten cały czas miałam
w sobie tyle energii do walki, że mogłabym nią
obdzielić kilka osób. Wiedziałam, że nie ma sensu
załamywać rąk, że trzeba zrobić wszystko, co
w mojej mocy, żeby wygrać.
Momenty zwątpienia przyszły dopiero potem,
kiedy w 2007 roku, po powikłaniach wynikających z usunięcia szyjki macicy, lekarz zaproponował mi „profilaktyczne” wyłonienie stomii.
Popatrzyłam na niego, jak na człowieka z innej
planety. Oszalał?
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Załamałam się, wylądowałam pod opieką
psychologa, rozpaczając, że czeka mnie życie
z woreczkiem na brzuchu.

poprawić mój stan zdrowia, komfort życia. Życie
ze stomią niczego nie zmieni – ot, na listę rzeczy do zabrania z domu trzeba będzie wpisać
woreczki stomijne.

S.S.: Wiedziała Pani w tamtym

czasie, czym jest stomia? Wiele osób
nawet nie słyszało tego pojęcia.

S.S.: Co pomagało w tych

A.T.: Wiedziałam. Moja babcia, a tak naprawdę
macocha mojego ojca, która adoptowała go
z sierocińca po wojnie, miała raka jelita grubego
i wyłonioną na skutek tej choroby stomię. Rzecz
się działa trzydzieści lat temu.
Z perspektywy czasu swoją reakcję na fakt
operacji odbieram jako dziwną – wiadomość
o możliwości wyłonienia stomii załamała mnie,
chociaż wcześniejsze zmagania z chorobą nowotworową przeszłam naprawdę dzielnie.

A.T.: W szpitalu pielęgniarka wyjaśniła, jak się zakłada woreczki, ale kiedy miałam dokonać zmiany
sama… czułam się bezradna. Trzy dni po operacji
pojechałam do sklepu po sprzęt ConvaTec i muszę się przyznać, że pół dnia przepłakałam. Pani
wręczająca mi sprzęt i stosy gazet była bardzo
miła. Zapewniała, że po dwóch tygodniach nie
będę pamiętała o kłopotach ze sprzętem. Znowu
patrzyłam na nią, jak na istotę z innej planety.
Zupełnie w jej słowa nie wierzyłam.
Przyjechałam do domu i przeglądałam kolejne
numery „Naszej Troski”. Mój niepokój wzrastał
wraz z czytaniem kolejnych artykułów. Po lekturze kilku numerów wydawało mi się, że problem
dotyczy tylko ludzi starszych. Mój punkt widzenia zmienił dopiero wywiad z młodym mężczyzną, kanadyjczykiem Robem Hillem, który mając
stomię, zdobywa górskie szczyty. Pomyślałam,
że skoro on daje radę, to czemu ja mam sobie
nie poradzić?
Zaczęłam szybko rozwiązywać problemy
praktyczne. Wybieraliśmy się akurat z partnerem nad morze i zastanawiałam się, jak ukryć
woreczek stomijny na plaży. Odpowiedni kostium
znalazłam w internecie. Wyglądałam w nim jak
gwiazda filmowa! Kostium przypominał sukieneczkę i bez fałszywej skromności powiem, że
przyciągałam wiele spojrzeń na plaży.

S.S.: Walkę z nowotworem Pani

wygrała. Jednak wyzdrowienie
nie przyszło tak łatwo, po okresie
względnego spokoju pojawiły się
nowe komplikacje. To na pewno
rodziło złość i frustrację.
A.T.: To prawda. Dokładnie po roku od terapii
zaczęły się moje kłopoty z pęcherzem moczowym.
Coraz częściej biegałam do toalety, odczuwałam
ból. To stało się na tyle uciążliwe, że myślałam
nawet o rezygnacji z pracy. Byłam wtedy menedżerem marketingu w stacji telewizyjnej TVN24.
Proszę sobie wyobrazić: jak siedzieć przy stole
z klientami, omawiać ważne dla firmy kwestie,
gdy co kilka minut trzeba biegać do toalety?
Kilka miesięcy później zaczęły mnie nękać bóle
odbytu. Były to późne objawy popromienne.
Bóle stawały się coraz bardziej dotkliwe, ulgę
w cierpieniu przynosiły tylko środki przeciwbólowe. Zdawałam sobie sprawę, że pomagają, ale
nie likwidują problemu.
W marcu 2007 roku samoistnie wytworzyła
się u mnie przetoka kałowa. Przeżyłam szok!
Natychmiast trafiłam do Szpitala Grochowskiego
w Warszawie. Moim lekarzem był doktor Wiesław Tarnowski (to dobra okazja, żeby podziękować jemu i zespołowi za wspaniałą opiekę)
i to on zaproponował mi wyłonienie tymczasowej kolostomii.
S.S.: Wspomniała Pani na początku

rozmowy, że ta wiadomość
wywołała szok i frustrację.
Współpraca z psychologiem
pomogła uporać się ze złymi
emocjami?
A.T.: Tak, jak najbardziej. Uważam, że nie ma
się co wstydzić korzystania z pomocy specjalistów, jeśli sami nie umiemy sobie poradzić ze
smutkiem albo lękiem. Mnie psycholog bardzo
pomógł. Wyjaśnił, że stomia jest po coś, ma

pierwszych, trudnych dniach?

S.S.: Jak udało się rozwiązać

wszystkie praktyczne problemy
związane z posiadaniem stomii?
A.T.: Okazało się, że większość z nich tkwiła
tylko w mojej głowie. Przed operacją zastanawiałam się, czy nie będę musiała zrezygnować
z pracy zawodowej. Wyobrażałam sobie, że
stomia może wydawać nieprzyjemne odgłosy,
że woreczek może przeciekać. Pracuję obecnie
w branży public relations, nie mogę sobie pozwolić
na tego typu wpadki. Po fakcie okazało się, że
nic nie przecieka, nic nie burczy. Nikt z obcych
nawet nie podejrzewa, że mam stomię.
W kwestiach ubioru zwróciłam się po radę do
znanej w internecie blogerki piszącej o modzie.
To ona podniosła mnie na duchu, mówiąc, że
nie muszę wyglądać jak Demis Roussos – ubrana w namiot. Nawet osoba o drobnej budowie
ciała może łatwo ukryć woreczek stomijny pod
odpowiednio dobranym strojem. Przez długi
czas kłopotem było znalezienie odpowiednich
jeansów. W końcu odkryłam, że męskie modele
o wyższym stanie nadają się znakomicie.
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Dziś nie mam ze stomią problemów. Przyjaciółkami nie jesteśmy, znamy się z widzenia...
Jakiś czas temu lekarz zapytał mnie, czy chciałabym wykonać operację rekonstrukcyjną. Na
tę chwilę – nie. Dzięki stomii nic mnie nie boli
i życie przestało być tak skomplikowane. Nie
jestem jeszcze gotowa na kolejną zmianę, na
razie mam ochotę odpocząć.
S.S.: Ze strony internetowej

(www.metkabytraczka.pl) wiem,
że niedawno otworzyła Pani własną
pracownię.
A.T.: Tak. Kiedy kilka lat temu uszyłam w prezencie
dla koleżanek ozdobne woreczki podróżne, nie
podejrzewałam, że narodzi się z tego coś więcej.
Dziś żartuję, że stoję na dwóch nogach. Gruba
noga zarabia na życie w branży public relations,
druga, cieniutka, nóżka raczej niż noga, pozwala
mi rozwijać moje hobby. Projektowanie i szycie
woreczków to praca czasochłonna, bo każdy jest
niepowtarzalny i wyhaftowany w oryginalny
wzór, ale bardzo ją lubię.
W pracowni mieściła się niegdyś pralnia. Zagospodarowałam te 40 metrów kwadratowych
do swoich potrzeb i spędzam tam po 8 godzin
dziennie. W internecie można obejrzeć, jak stopniowo to szarobure miejsce zamieniało się w moje
królestwo zwane Metka By Traczka. W kwestii
wystroju wnętrza doradzał mi mój partner.
S.S.: Znajduje Pani oparcie w swoim

partnerze?
A.T.: Zawsze! Jesteśmy ze sobą od 14 lat, nigdy mnie nie zawiódł. Dba o mnie, w zdrowiu
i w chorobie. Czasem przejmuje się nawet bardziej
ode mnie. Pamiętam, jak się zdenerwował, gdy
wydawało mi się, że zapomniałam woreczków
stomijnych podczas wycieczki do Chorwacji.
Kiedy przeżywałam momenty zwątpienia,
również był przy mnie. Czekał na mnie, gdy wychodziłam z pierwszej wizyty od psychologa,
spłakana i schowana za ciemnymi okularami,
gdy wydawało mi się, że dalsze życie nie ma
najmniejszego sensu.
S.S.: Czy dzisiaj chce Pani dodać

otuchy innym chorym?
A.T.: Tak. Nie wstydźcie się, nie ukrywajcie! Stomia nie jest ani karą, ani żadną ułomnością. Mnie
choroba nowotworowa i stomia bardzo zmieniły.
Zwolniłam tempo, nie haruję jak kiedyś, nie pędzę
bezmyślnie przez życie, tylko chwytam dni i więcej
czasu poświęcam na realizację swoich marzeń.
Wszystkim stomikom radzę to samo. I pamiętajcie, że zadaniem stomii jest ułatwić nam życie,
na przykład uwolnić od bólu i ciągłego biegania
do toalety. Nie trzeba się z nią koniecznie kumplować, ale żyć pełnią życia – jak najbardziej!

Pielęgnacja stomii
mgr Urszula Sobczak

Pielęgnacja stomii

pielęgniarka stomijna, pracuje w Poradni
dla Chorych ze Stomią przy Katedrze i Klinice
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej
i Endokrynologicznej UM w Poznaniu

w pytaniach i odpowiedziach (cz. VI)
Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących pielęgnacji stomii. Zostały one
opracowane w postaci pytań i odpowiedzi i są numerowane w kolejności ich ukazywania się od
początku cyklu. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać Państwu najważniejsze
informacje i wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Gorąco
zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.
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Jakie są aktualne zasady
refundacji i zaopatrzenia
w sprzęt stomijny?

Sprzęt stomijny dla osób ze stomią jest refundowany w 100 procentach w ramach określonych przez Ministerstwo Zdrowia miesięcznych
limitów kwotowych.
Ich wysokość uzależniona jest od typu posiadanej
stomii. Przy kolostomii jest to 300 zł na miesiąc,
przy ileostomii – 400 zł na miesiąc, a przy urostomii
– 480 zł na miesiąc.W ramach tych limitów osoba
ze stomią może otrzymać bezpłatnie dowolnie
wybrany przez siebie sprzęt stomijny i akcesoria
stomijne służące do pielęgnacji stomii.
Aby uzyskać bezpłatnie sprzęt stomijny, należy
posiadać przede wszystkim wystawione przez
lekarza aktualne zlecenie lekarskie (patrz. ryc. 1)
oraz zdobyć tzw. część B do zlecenia (dawniej:
kartę zaopatrzenia comiesięcznego) wydawaną
przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (patrz. ryc. 2).
Zasady otrzymywania sprzętu stomijnego można przedstawić w trzech kolejnych krokach.

Krok 1 – otrzymanie zlecenia na
sprzęt stomijny od lekarza
Po zlecenie na sprzęt stomijny należy zgłosić się
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, felczera,
chirurga lub urologa (dotyczy urostomii).
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy wzór
zlecenia lekarskiego.
Osoba przebywająca na oddziale po zabiegu
wyłonienia stomii powinna otrzymać pierwszy
wniosek od lekarza w szpitalu. Jednak aby wniosek wystawiony przez szpital został sfinansowany przez NFZ, lekarz winien wystawić zlecenie
w dniu wypisu ze szpitala i wpisać datę wypisu
oraz informację „WYPIS” w rubryce „Dodatkowe
informacje istotne przy doborze środka.
Należy pamiętać, że zlecenie może być wystawione jednorazowo maksymalnie na okres
trzech kolejnych miesięcy i jest ważne tylko do
końca miesiąca, na który jest wystawione, nie
dłużej jednak niż 30 dni od daty jego wystawienia. Nie należy zatem zwlekać z jego potwierdzeniem i realizacją – lekarz i fundusz nie mogą
przedłużyć jego ważności.

Zlecenie lekarskie na sprzęt stomijny musi, oprócz danych
osobowych i nr PESEL pacjenta, zawierać również:
numer części B do zlecenia (w miejscu „nr ewidencyjny zlecenia”),
numer rodzaju schorzenia (według klasyfikacji ICD-10),
kod zaopatrzenia środka (dla kolostomii – 9243.02, dla ileostomii – 9243.01, dla urostomii
– 9243.03),
określenie „sprzęt stomijny wg limitu” (w rubryce „nazwa przedmiotu/środka”),
określenie rodzaju, rozmiaru sprzętu itp. (w rubryce „dodatkowe informacje istotne przy
doborze środka”),
wyszczególnienie, w których miesiącach kalendarzowych będzie realizowane zlecenie – maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe (w rubryce „zaopatrzenie”).
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Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia
w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
(Dz.U. 09.139.1141 z 31 sierpnia 2009 r.).
Zostało ono wydane na podstawie ustawy
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 27 września 2004 r.
nr 210 poz. 2135).
Wszelkie zmiany w zleceniach lekarskich
wymagają formy pisemnej i muszą być potwierdzone pieczątką i podpisem zlecającego
lekarza lub felczera. Okres przejściowy obowiązywania dotychczas stosowanych druków
zleceń/wniosków lekarskich nie został wprowadzony, dlatego tak istotne jest stosowanie
się do nowych zasad.

Krok 2 – potwierdzenie
pierwszego zlecenia w oddziale
wojewódzkim NFZ
Po otrzymaniu pierwszego zlecenia na sprzęt
stomijny pacjent musi udać się do oddziału
wojewódzkiego NFZ. Pierwsze zlecenie podlega bowiem ewidencjonowaniu i musi być
potwierdzone w Funduszu. Należy dokonać
tego osobiście w punkcie potwierdzania zleceń (punkcie ewidencyjnym), który znajduje
się w oddziale wojewódzkim NFZ, jego delegaturze lub w innym wytypowanym przez
oddział miejscu.
Potwierdzenia zlecenia i odbioru części B do
zlecenia (dawniej karty zaopatrzenia comie-

Ryc. 1. Wzór zlecenia lekarskiego na sprzęt stomijny.
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Pielęgnacja stomii
sięcznego) można dokonać również poprzez
swojego pełnomocnika, opiekuna lub kuratora
– na podstawie pisemnego upoważnienia lub
zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy, uniemożliwiającym wystawienie przez niego wyżej
wymienionego upoważnienia.
W oddziale wojewódzkim NFZ otrzymamy
część B do zlecenia (dawniej kartę zaopatrzenia
comiesięcznego), która ważna jest 12 miesięcy
od momentu zarejestrowania pierwszego zlecenia. W części B do zlecenia (dawniej karcie
zaopatrzenia comiesięcznego) lekarz zobowiązany jest do odnotowania każdorazowo faktu
wystawienia zlecenia, a sklep medyczny (realizator) potwierdza realizację wydania sprzętu
stomijnego.

Krok 3 – realizacja zlecenia
Po uzyskaniu i zarejestrowaniu zlecenia na sprzęt
stomijny oraz otrzymaniu części B do zlecenia
(dawniej karty zaopatrzenia comiesięcznego)
możemy zgłosić się po odbiór sprzętu stomijnego
do sklepu medycznego (punktu dystrybucyjnego),
który ma podpisaną umowę z NFZ na realiza-

cję takiego zaopatrzenia w ramach refundacji.
Najlepiej sprawdzić adres takiego sklepu, dzwoniąc po informację do Działu Pomocy ConvaTec
lub do NFZ (informacje te często zamieszczane
są na stronach internetowych poszczególnych
oddziałów NFZ).
Pacjenci mogą także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową.
W tym przypadku zlecenie oraz część B do
zlecenia wraz z dołączonym, podpisanym
upoważnieniem dla kuriera należy wysłać do
firmy prowadzącej dystrybucję sprzętu stomijnego (najlepiej listem poleconym) – np. do
firmy ConvaTec (na adres: ConvaTec Polska
Sp. z o.o., Dział Pomocy ConvaTec, Al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa).
Sprzęt stomijny dostarczany jest Państwu
bezpłatnie, przeważnie pocztą kurierską,
a część B do zlecenia (dawniej karta zaopatrzenia comiesięcznego) odsyłana jest w paczce ze sprzętem wraz z adnotacją o wydanym
sprzęcie.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem
Pomocy ConvaTec pod bezpłatnym numerem
infolinii dla osób ze stomią 800 120 093.

Uwaga!
Należy zwrócić uwagę na termin ważności zlecenia. Zlecenie będzie mogło być zrealizowane tylko do końca miesiąca, na który jest
wystawione, nie później jednak niż w ciągu
30 dni od daty jego wystawienia. Oznacza to, że
zlecenie wystawione np. 26 maja (niezależnie,
czy obejmuje jeden, dwa czy trzy miesiące), aby
nie stracić limitu przysługującego na maj, będzie
musiało być zrealizowane do 31 maja.
Należy pamiętać o zachowaniu zrealizowanego druku części B do zlecenia (dawniej karty
zaopatrzenia comiesięcznego), gdyż musi być
on dostarczony przez pacjenta do oddziału NFZ,
który go wystawił i potwierdził. Na tej podstawie pacjentowi zostanie wydany druk część
B do zlecenia na kolejny okres zaopatrzenia
(12 miesięcy).
Jakiekolwiek uchybienia formalne mogą być
przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego
zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub odmowy jego realizacji w punkcie zaopatrzenia.

Ryc. 2. Część B do zlecenia (dawniej: Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego).
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Pïytki plastyczne ConvaTec
idealnie dopasowujÈ siÚ do ksztaïtu i rozmiaru kaĝdej stomii
chroniÈ skórÚ przed uszkodzeniami i podraĝnieniami
posiadajÈ wïaĂciwoĂci gojÈce
sÈ wygodne w stosowaniu, nie wymagajÈ uĝycia noĝyczek
Bezpïatna linia informacyjna: 800 120 093
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
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Dietetyk radzi
Dr hab. n. med.
Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Odżywianie ludzi
w podeszłym wieku

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Przewodnicząca Rady Promocji Zdrowego
Żywienia Człowieka

Nie istnieje żaden lek, ani żadna procedura medyczna, mogąca odwrócić procesy starzenia.
Jedynie zdrowy tryb życia połączony z odpowiednią dietą mają szansę wpłynąć na wydłużenie
i poprawę jakości życia. Tylko – pytanie zasadnicze – jaka dieta jest „odpowiednia”?

Specjalne zalecenia
dla stomików

Prawidłowe żywienie jest jedną z najważniejszych metod profilaktyki wielu chorób i ich
klinicznych powikłań. Dzięki zastosowaniu właściwej diety, bez względu na wiek, możliwe jest
obniżenie stężenia lipidów i glukozy w surowicy
krwi, ciśnienia tętniczego, przeciwdziałanie zakrzepom czy dolegliwościom ze strony przewodu
pokarmowego. Zachowanie właściwych proporcji
pomiędzy dostarczaną energią a jej wydatkowaniem zapobiega nadwadze i otyłości.

Niezbędne składniki odżywcze
Co jest największym problemem odżywiania
ludzi w wieku podeszłym? Jako dietetyk odpowiadam: dieta uboga w niezbędne składniki
odżywcze. Czasami (choć rzadziej) zbyt uboga
jeśli chodzi o przyswajane porcje, a co za tym
idzie – liczbę kalorii, czasami – zbyt oszczędna
w sensie jakości produktów.
Zbytnie zubożenie diety może być spowodowane przykładowo kłopotami materialnymi
i związaną z tym koniecznością zakupu jak najtańszych, a przez to często złej jakości produktów spożywczych, bądź opuszczaniem posiłków
ze względu na chęć poczynienia oszczędności
na jedzeniu.
Czasami jest to także apatia, niemoc czy po
prostu ograniczenia w poruszaniu się, które to
powodują, że nie możemy samodzielnie wyjść
po zakupy, stanąć przy kuchni i przygotować
sobie odpowiedniego dania.
Czasem do pogorszenia sposobu odżywiania przyczyniają się braki w uzębieniu.

Niemożność dobrego
pogryzienia, przeżucia, pokarmów powoduje, że rezygnujemy z tych wartościowych o twardszej strukturze, np. surowych warzyw, owoców – na rzecz łatwiejszych
w przyswojeniu, ale o znikomej wartości,
np. świeżej pszennej bułki.
Musimy też wiedzieć, że wraz z wiekiem, wskutek zmian zachodzących w starzejącym się organizmie, dochodzi do gorszego wchłaniania,
słabszego odczuwania smaków, a przyjmowanie
dużych ilości leków zwykle niekorzystnie wpływa
na apetyt. Wszystko to dodatkowo skłania nas
do niepotrzebnych w tym wieku postów.

Starzenie się organizmu
Konsekwencją starzenia się organizmu jest szereg procesów. Jednym z nich jest zmniejszenie
tempa przemiany materii i zmiana „składu ciała”,
wzrost zawartości tłuszczu (z 20% do ponad
30% w wieku 70 lat), a jednocześnie spadek
masy mięśniowej.
Co ważne z punktu widzenia żywienia: redukcji ulega także zdolność organizmu do zamiany witaminy D3 do postaci, jaką organizm jest
w stanie przyswoić, co bezwzględnie powinno
wymusić bardziej skrupulatny dobór produktów będących jej źródłem. Brak tej witaminy
może bowiem doprowadzić do demineralizacji
układu kostnego (czyli utraty składników mineralnych niezbędnych do budowy masy kości),
a w konsekwencji do szybszego postępu osteoporozy, a więc niebezpiecznego w skutkach
ryzyka złamań.
W procesie starzenia się organizmu zachodzą
zmiany w samym przewodzie pokarmowym, powodujące utrudnienia w zaspokojeniu wszystkich
naszych potrzeb metabolicznych. Zmniejsza się
wydzielanie śliny i zawartych w niej enzymów
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Rodzaj wyłonionej stomii może decydować o niektórych zaleceniach dietetycznych, jednakże – jak pokazują wieloletnie
obserwacje – dla większości pacjentów
posiadanie stomii nie wymaga stosowania
specjalnej diety. Im miejsce wyłonienia kolostomii znajduje się bliżej odbytnicy, tym
mniej zmian w zwyczajowej diecie trzeba
wprowadzać.
Osoby z kolostomią w środkowej części
jelita (poprzecznicy lub górnej części okrężnicy zstępującej) potrzebują niekiedy pewnych
indywidualnych eksperymentów z dietą, aby
stolce były miękkie i uformowane.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja
w przypadku ileostomii, gdyż brak jelita
grubego może prowokować zwiększone
wydalanie wody i niektórych składników
mineralnych, które fizjologicznie są wchłaniane przez jelito grube. Z tego względu
ileostomicy muszą zarówno wodę, jak
i składniki odżywcze spożywać w ilościach
zwiększonych, po to, by uniknąć ich niedoborów. Nabiera to znaczenia szczególnie
przy upalnej pogodzie i wysiłku fizycznym.
Jeśli lekarz nie wprowadzi ograniczeń
z innych przyczyn, należy codziennie
spożywać pokarmy bogate w sód (sól
kuchenną), potas, a przede wszystkim
znacznie (niekiedy 2-3-krotnie) zwiększyć
ilość przyjmowanych płynów.
trawiennych. Dochodzi do zmian zanikowych
błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka
i jelit, a także redukcji ilości tkanki gruczołowej.
Zmniejszeniu ulega masa mięśniówki przewodu pokarmowego, co przyczynia się do jego
gorszego funkcjonowania i może powodować

(coraz częstsze w tym wieku) zaburzenia pracy
jelita grubego, pod postacią zaparć, biegunek
czy nietrzymania stolca.
Złe odżywianie czy nieregularne spożywanie
posiłków prowadzi do spadku masy ciała, obniżenia
siły mięśniowej i sprawności fizycznej. To potęguje występujące już zaburzenia w odżywianiu.
Niedożywienie z kolei upośledza pracę wszystkich
narządów wewnętrznych, która z wiekiem i tak
ulega fizjologicznemu spowolnieniu.

Zasady do zapamiętania
Po pierwsze: pamiętajmy, że w momencie przejścia
na rentę lub emeryturę zwykle obniża się nasza
aktywność: więcej czasu spędzamy w domu,
mniej się ruszamy. Tym samym zmienia się zapotrzebowanie na energię i koniecznością staje
się obniżenie kaloryczności jadłospisu. Dla porównania, średnie, dobowe zapotrzebowanie
na energię dla mężczyzn w wieku 26-60 lat,
prowadzących umiarkowaną aktywność wynosi 2900 kcal, podczas gdy dla mężczyzn po
60. roku życia już tylko 2400 kcal.
Jednakże, wbrew powszechnym opiniom,
obniżenie kaloryczności nie oznacza mniejszego
zapotrzebowania na składniki odżywcze. Dieta
ludzi w podeszłym wieku powinna być tak samo
wartościowa i precyzyjnie dobrana oraz bogata
w produkty wysokiej jakości.
Po wtóre: osobom w podeszłym wieku zaleca
się spożywanie 4-5 posiłków dziennie, a przy
braku apetytu nawet 6-7. W ich składzie powinny dominować naturalne produkty. Chude
mięso, ryby, nabiał, surowe lub gotowane warzywa oraz produkty bogate w witaminy z grupy
B i błonnik, czyli ciemne pieczywo, kasze, makarony. Dozwolony deser powinny stanowić owoce
w zróżnicowanej postaci, od kompotów, przez
galaretki do owoców suszonych.
Ważne jest ograniczanie (nie wyeliminowanie)
spożycia produktów ciężkostrawnych (fasola, kapusta) i smażonych, które długo zalegają
w żołądku.
Po trzecie: u osób starszych często występują
zaparcia, dlatego w diecie należy uwzględnić
produkty bogate w błonnik, który również w jadłospisie pacjentów ze stomią jest niezbędny
i odgrywa niebagatelną rolę.
Ważne jest też, by zwiększyć spożycie nie-

zbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
(występują one w dużych ilościach np. w rybach)
i skrobi (ryż, kasze i makarony), ograniczając
jednocześnie tłuszcze zwierzęce (wołowina,
wieprzowina, smalec, masło), cholesterol, cukier
oraz sól. Wskazane jest unikanie ziemniaków
ze względu na wysoki indeks glikemiczny, czyli
zdolność podnoszenia poziomu cukru we krwi
oraz niezbyt dużą wartość odżywczą. Bardziej
korzystne jest wybieranie kasz i ryżu (najlepiej brązowego) czy makaronów pełnoziarnistych.

Pieczywo bez tajemnic
Od lat dyskutowanym problemem jest ilość
i częstotliwość spożywania przez osoby w podeszłym wieku pieczywa, szczególnie białego,
wysoko przetworzonego. Badania pokazują, że
czym jesteśmy starsi, tym więcej jemy produktów przetworzonych, nie wymagających pracy
związanej z ich przygotowaniem. To tłumaczy
także duże spożycie pieczywa, które w naszym
kraju jest produktem stosunkowo tanim, łatwo
dostępnym oraz szybko zaspokajającym głód.
Oczywiście, należy pamiętać, że pieczywo
jest doskonałym źródłem energii pochodzącej głównie z węglowodanów, dostarcza także białka, choć niepełnowartościowego, oraz
witamin i składników mineralnych, ale jego
wartość odżywcza zależy przede wszystkim
od rodzaju użytej mąki oraz dodatków. Mąka
jasna jest otrzymywana z wewnętrznej części
ziarna, po usunięciu jego okrywy nasiennej,
w której znajduje się wiele cennych składników, przez co wypiekane z niej pieczywo ma
niewielką wartość odżywczą.
Cennym produktem jest pieczywo pełnoziarniste i razowe, gdyż mąki do ich wyrobu
zawierają wszystkie składniki ziarna, łącznie
z zarodkiem, dzięki czemu są bogate w białka,
witaminy (szczególnie z grupy B oraz E), składniki mineralne (magnez, żelazo, mangan) oraz
błonnik pokarmowy. Poza tym pieczywo razowe
i pełnoziarniste zawiera niewielkie ilości oleju bogatego w wielonienasycone kwasy tłuszczowe
i lecytynę. Jeśli ludzie starsi jedzą, nawet kilka
razy dziennie, taki rodzaj pieczywa, to niewątpliwie jest to korzystne dla ich zdrowia.
Musimy jednak pamiętać o dwóch sprawach.
Po pierwsze: producenci często starają się działać
na nasze stereotypowe skojarzenia. Wiedząc,
że ciemne pieczywo jest zdrowsze od jasnego,
zamiast ciemnej, nieprzetworzonej mąki dodają karmel, czyli nic innego jak cukier. Po drugie:
podstawową zasadą prozdrowotnego żywienia w każdym wieku jest urozmaicenie. Jedząc
codziennie różnorodne produkty spożywcze,
mamy gwarancję, że dostarczymy organizmowi
wszystkich niezbędnych składników.
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Osobom w podeszłym wieku zaleca
się spożywanie 4-5 posiłków dziennie,
a przy braku apetytu nawet 6-7.
W ich składzie powinny znaleźć się
produkty naturalne, jak najmniej
przetworzone: chude mięso, ryby,
nabiał, warzywa, owoce.

Psycholog radzi
Sylwia Skorstad

Jeszcze chcę, a już nie mogę
Niemoc denerwuje i upokarza. Kiedy chęci są większe niż siły, rodzi się frustracja. Nieuchronna
przegrana z własnym ciałem nie ma jednak nic wspólnego z porażką.
Kiedy nadchodzi taki moment w naszym życiu,
gdy nie możemy sprawnie wejść na krzesło, by
powiesić zasłony czy podbiec za wnukiem na
placu zabaw – rodzi się frustracja. Okazuje się
bowiem, że chęci są większe niż nasze możliwości.
Dlaczego? Umysł nie godzi się z ograniczeniami
ciała i wbrew logice wciąż patrzy na rzeczywistość
pod kątem pragnień, a nie mocy. W zmniejszeniu oczekiwań nie pomaga przeświadczenie, że
biologiczny zegar tyka i nie da się odwrócić biegu czasu. Akceptacja postępującego spadku sił
życiowych polega w istocie na pogodzeniu się
z faktem, że... jesteśmy śmiertelni.
Bardzo dobrze, że prawdziwy egzamin z życia
zdajemy wtedy, gdy jesteśmy już doświadczeni i dojrzali. To nie matura jest najważniejszym
z testów, ale stopniowe starzenie się. Gdyby
nastolatek musiał doświadczyć tego, co starzec,
zapewne by nie przeżył. Starość jest nie tyle dla
orłów, co dla ludzi, którzy już potrafią radzić sobie z przeciwnościami. Tylko ci, którzy wcześniej
przez coś przeszli, mogą ją udźwignąć.

Pierwszą i w pełni naturalną reakcją na niemożność zrobienia czegoś, co wcześniej wydawało się
naturalne, jest bunt. Nie powinien ani dziwić, ani
niepokoić, bo właśnie on stanowi bardzo ważny
krok do zaakceptowania nowego stanu rzeczy.
Starsza osoba, która kiedyś z ochotą zmagała się

To nie matura jest najważniejszym
z egzaminów w życiu,
ale stopniowe starzenie się.

Gdy ciało nas zdradza
Przez większość życia ciało było najlepszym
przyjacielem. Nerki oczyszczały krew ze szkodliwych produktów przemiany materii, wątroba
neutralizowała niebezpieczne substancje zawarte
w spożytych lekach i alkoholu, płuca mozolnie
usuwały szkodliwe pochodne palenia tytoniu.
Mogliśmy szaleć, nie dosypiać, niezdrowo jeść.
Gruczoły nasycały krew hormonami, gdy zaszła
potrzeba zrobienia wrażenia na płci przeciwnej.
Mózg budził szybko do pracy, nawet gdy nie zadbaliśmy o odpowiednią dawkę odpoczynku. Ciało
zaskakiwało wytrwałością i elastycznością.
Z czasem zaczęło niedomagać, już nie można było na nim polegać jak niegdyś. Pierwsze
przebarwienia na skórze, następny chybotliwy
ząb, dokuczające biodro, złamana i niezrastająca
się kość, siwiejące włosy... Okazało się, że ciało
zaczyna potrzebować szczególnej pielęgnacji
i pomocy. Gdy po raz pierwszy odmówiło współpracy pomimo troskliwej opieki, zrozumieliśmy,
że młodość przemija.
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z własnymi słabościami, w momencie spadku sił
życiowych też zapragnie rzucić wyzwanie losowi.
Zapalony żeglarz za młodu wyruszy znowu na
wyprawę jako starszy pan, choć nowoczesne
elektroniczne mapy okażą się niemożliwe do
przeczytania osłabionym wzrokiem, zmaganie
z wiatrem zbyt obciążające dla stawów, układ
odpornościowy słabszy od chłodu. Dawna piękność jako starsza dama przy dobrej okazji nie
odmówi sobie wyjścia na parkiet, choć rytm
muzyki wyda się za szybki, a ewolucje taneczne

zbyt męczące. Wzorowa pani domu jako babcia
będzie chciała tak samo dokładnie przeprowadzić wiosenne porządki.

jest możliwa. Przy ogromnym nakładzie wysiłku
i żelaznej sile woli uda się wspiąć na górę. Tylko
czy na pewno tego w tym wieku pragniemy?
Bólu mięśni, stawów, potencjalnych złamań,
upadków, zadyszek, infekcji, wyczerpania?

Nie mogę, więc nie chcę
O przegranej można mówić tylko wtedy, gdy
porażki niczego nie uczą. Większość osób dojrzałych powoli uczy się starości, sprawdzając,
na ile mogą sobie pozwolić. Zaczyna się to po
trzydziestce. Wtedy zaczynamy rozumieć, że
o ile kiedyś można było siedzieć do białego rana
w miłym towarzystwie, przy pasjonującej rozmowie, a rano pójść do pracy w pełni sił, to powoli
przestaje to być możliwe.
Ale czy trzydziestolatek żałuje, że nie może
zarwać nocy? Nie, po prostu traci ochotę na
długie spotkania towarzyskie. Kto nie może, ten
również często nie chce. Straty przewyższają
zyski, zatem czego żałować?
Ten sam sposób postrzegania przeciwności
pomaga w podeszłym wieku. Zamiast złościć
się na ograniczenia, warto rozważać zyski. Siedemdziesięciolatek może się zamartwiać, że już
nie zdobędzie szczytu Kilimandżaro. Może też
spojrzeć na sprawę racjonalnie – wyprawa wciąż

Życie jest dla wszystkich, trzeba
tylko umieć nim żyć.
Ograniczenia fizyczne łatwiej zaakceptować
po okresie buntu, kiedy zrozumie się, że to nie
kwestia przymusu, a wyboru. Teoretycznie wciąż
można zachowywać się jak młodziak, jednak
powstaje pytanie: po co? Oczywiście, nikt z nas
nie lubi słów „nie mogę”, ale wtedy, by uniknąć
rozczarowań i irytacji, warto zastąpić je przemyśleniem problemu oraz świadomą decyzją
„mógłbym, ale nie chcę”.

Zaakceptuj siebie!

Polały się łzy me czyste, rzęsiste,
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie,
Na moją młodość górną i durną,
Na mój wiek męski, wiek klęski.
Polały się łzy me czyste, rzęsiste...

FOT. SHUTTERSTOCK

Adam Mickiewicz

Ciesz się życiem!
Doceń swój wiek
Nie ścigaj się z młodymi. Nie masz na to sił, ale
masz za to energię i czas, których często im
brakuje. Żyj aktywnie – czytaj książki, zwiedzaj
wystawy, rozmawiaj z ludźmi. Rób to w swoim
tempie. Wolniej nie znaczy gorzej!
Czas na naukę
Przez wiele lat nie miałeś czasu, by się
dokształcić. Teraz masz szansę. W Polsce
działa około 130 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które proponują seniorom wykłady,
seminaria, zajęcia rehabilitacyjne, wyjazdy.
Sprawdź: www.utw.pl.
Aktywność fizyczna
Potrzebujesz zarówno ćwiczeń umysłowych,
jak i fizycznych. Gimnastyką może być spacer
każdego dnia po parku, ale również specjalne
zajęcia dla seniorów w klubach fitness. W ten
sposób poprawisz stan zdrowia i kondycję,
ale także dotlenisz organizm, a przez to usprawnisz funkcjonowanie mózgu.

Akceptacja fizycznej niemocy absolutnie nie
musi prowadzić do przyjęcia biernej postawy.
Właśnie wtedy przychodzi pora na kreatywność.
Całą energię należy skierować na poszukiwanie
takich form aktywności, które mogą z powodzeniem zastąpić poprzednie. Zapalony rowerzysta
może zostać dobrym pływakiem (ruch w wodzie nie obciąża stawów), miłośniczka pieszych
wędrówek – molem książkowym, a urodzona
pani domu – melomanką.
Dzięki temu można nie tylko uniknąć procesu
zubażania egzystencji, a wręcz wzbogacić się.
Oby jak najdalej od postawy, którą cechuje rezygnacja oraz poczucie, że „mnie już nic nie czeka,
życie jest dla młodych i sprawnych”. Życie jest dla
wszystkich, trzeba tylko umieć nim żyć.

jąco cierpliwości i konsekwencji w pokazywaniu
pomyłek bez poniżania ich sprawcy. Niejednej
dziewczynie to właśnie babcia uświadomiła, że
istnieją mężczyźni nie do zdobycia i kobiety nie
do przegadania.
Ci, którzy nauczyli się radzić sobie z poczuciem niemocy, mają ogromną rolę społeczną
do odegrania, bowiem tylko oni posiedli kompetencje do pokazywania młodszym, jak godzić
się z nieuniknionym, jak walczyć z przeciwnościami losu.

Równowaga ducha
silniejszego od ciała

Nie możemy być zawsze młodzi
i piękni

Jako kilkulatkowie przechodziliśmy czasem
bardzo bolesne lekcje przegrywania. Każda przegrana, nawet na festynie w wyścigu w workach,
zdawała się być końcem świata. W nauce ponoszenia porażek dla wielu kluczowi okazali się
dziadkowie. Mamusie miały za miękkie serce, więc
z uśmiechem dawały się ogrywać nawet w karcianego „Piotrusia”. Ojcowie często okazywali
się zbyt bezwzględni, szczególnie gdy sami mieli
zbyt osobiste podejście do rywalizacji.
To właśnie dziadkowie i babcie uczą kolejne generacje trudnej sztuki przegrywania. Tylko oni wiedzą, że porażka bardzo często nie
przynosi ujmy i jest tak samo cenną lekcją jak
zwycięstwo.
Z dziadkiem czy babcią nigdy nie wstyd było
przegrywać w warcaby albo „Chińczyka”. Niejednego chłopca to właśnie dziadek nauczył prowadzić samochód, bo tylko on miał wystarcza-

Wszyscy chcielibyśmy być zawsze młodzi
i piękni. Ale nie możemy. Proces duchowego
wzrastania nie polega na uciekaniu od tego
faktu, tylko zaakceptowaniu go. Młodość
nie dba o ograniczenia i w tym jest piękna.
Młodzi podbijają świat i przeprowadzają rewolucję. Starsi są od tego, by przed realizacją zamiarów zmierzyć siły oraz ostrzec
młodych przed przewartościowaniem roli
dobrych chęci.
Kiedy chęci przewyższają moce, można wyrzekać losowi, kłócić się z przeznaczeniem czy
Bogiem. To przynosi chwilową ulgę, jednak samopoczucia nie poprawia.
Równowagi ducha, który stał się silniejszy od
ciała, warto szukać w uczeniu innych, że z sił
trzeba mądrze korzystać, póki są, z czasem
bowiem osłabną. Bez pomocy starszych żaden
młody nie uwierzy, że to w ogóle możliwe.
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Nowości ConvaTec
Justyna Chróścicka
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Dokładnie umyją,
skutecznie nawilżą
Mając na uwadze potrzeby osób ze stomią, firma ConvaTec rozszerzyła swoją ofertę o trzy nowe
produkty z rodziny akcesoriów stomijnych – piankę i chusteczki do mycia skóry Aloe Vesta oraz
krem nawilżająco-ochronny SensiCare.
Skóra wokół stomii narażona jest na stały kontakt z treścią jelitową lub moczem. Dlatego tak
istotne jest, żeby pielęgnować ją przy pomocy
środków, które nie tylko zadbają o jej higienę,
ale również nawilżą i złagodzą pojawiające się
podrażnienia. Pianka i chusteczki do mycia skóry
Aloe Vesta o zbalansowanym pH, dzięki zawartości naturalnego i łagodnego składnika jakim jest

podczas podróży, gdy dostęp do bieżącej wody
bywa utrudniony.
Kolejną zaletą pianki jak i chusteczek do mycia skóry Aloe Vesta jest to, że oba produkty nie
wymagają spłukiwania po ich zastosowaniu.
Należy jedynie pamiętać, żeby przed założeniem
nowego sprzętu odczekać chwilę do pełnego
wyschnięcia skóry lub osuszyć ją np. papiero-

Zarówno pianka, jak i chusteczki do mycia skóry wokół stomii Aloe Vesta
oraz krem nawilżająco-ochronny Sensi Care dostępne są bezpłatnie
w ramach limitów na sprzęt stomijny. Nowe produkty polecane są
wszystkim osobom ze stomią, bez względu na jej rodzaj.
aloes, spełniają powyższe zadania. Oba produkty, przeznaczone do mycia i oczyszczania skóry
wokół stomii, delikatnie i skutecznie usuwają
pozostałości treści jelitowej lub moczu, dzięki
czemu skóra pozostaje czysta i gładka. Aloes
zawarty w nowych produktach działa na skórę
łagodząco, a dodatkowe składniki aktywne nawilżają skórę i sprawiają, że jest w pełni przygotowana na założenie sprzętu stomijnego.

wym ręcznikiem. Na tak przygotowaną skórę
wokół stomii możemy przykleić płytkę stomijną
lub worek z przylepcem.
Ważna informacja! Jeśli po zdjęciu sprzętu
stomijnego na skórze znajdują się ślady płytki
lub przylepca, należy użyć brązowych gazików
do zmywania skóry ConvaCare. Dopiero potem można zastosować piankę lub chusteczki
do mycia skóry Aloe Vesta, które usuną tłusty
osad po gazikach.

Krem
Skóra wokół stomii jest stale narażona na
ryzyko kontaktu z treścią jelitową lub moczem.
Na jej kondycję wpływa również częsta zmiana
sprzętu stomijnego (zależy to od rodzaju sprzętu). Bardzo ważna jest zatem ochrona skóry
wokół stomii poprzez jej stałe nawilżanie, co
w rezultacie może zapobiegać bolesnym podrażnieniom.
Bardzo dobrze nadaje się do tego krem nawilżająco-ochronny SensiCare. Zawiera on substancje nawilżające i łagodzące, pozbawiony jest
natomiast wszelkich składników zapachowych
i barwników. Krem posiada formułę o zbalansowanym pH i może być używany również przez
osoby o wrażliwej skórze.
Stosowanie kremu jest proste – na czystą
i suchą skórę wokół stomii należy nanieść odpowiednią ilość preparatu, która po rozsmarowaniu pokryje całą powierzchnię wymagającą
pielęgnacji. Następnie należy odczekać od 5 do
10 minut na wchłonięcie się kremu. Po tym czasie jego nadmiar koniecznie trzeba usunąć przy
pomocy suchej gazy lub chusteczki higienicznej.
Na tak przygotowaną – suchą i nawilżoną – skórę
można przykleić sprzęt stomijny.

Pianka i chusteczki
Zarówno pianka, jak i chusteczki do mycia
skóry Aloe Vesta mogą być stosowane zastępczo
zamiast wody i mydła. Są produktami prostymi
w użyciu, skracającymi czas pielęgnacji stomii do
minimum. Chcąc oczyścić skórę wokół przetoki
po zdjęciu sprzętu stomijnego, wystarczy nanieść
piankę na gazę albo papier toaletowy, lub też
bezpośrednio na skórę wokół stomii. Następnie
należy dokładnie umyć skórę, jak i samą stomię.
Na tak przygotowaną i osuszoną skórę możemy
przykleić sprzęt stomijny.
Równie prostym produktem do oczyszczania
są duże i miękkie chusteczki Aloe Vesta.Myją
one skórę wokół stomii, usuwając pozostałości
treści jelitowej lub moczu. Ułatwiają zachowanie
higieny i czystości skóry wokół stomii, zwłaszcza

Proste w użyciu i wydajne!
Nowe produkty z rodziny akcesoriów stomijnych
firmy ConvaTec:
pianka do mycia skóry Aloe Vesta (pojemność
236 ml),
chusteczki do mycia skóry Aloe Vesta (8 sztuk),
krem nawilżająco-ochronny SensiCare
(pojemność 85 g).
Zarówno pianka, jak i krem charakteryzują się
dużą wydajnością.
Wszystkie produkty są proste w użyciu i pomagają skrócić czas pielęgnacji stomii do niezbędnego minimum.
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Czy na pewno wiesz, jak wïaĂciwie
zadbaÊ o skórÚ wokóï stomii?
Pianka i chusteczki do mycia skóry Aloe Vesta™
• doskonale usuwajÈ zanieczyszczenia
ze skóry wokóï stomii
• pielÚgnujÈ, nawilĝajÈ i chroniÈ skórÚ wokóï
stomii
• przeznaczone dla wszystkich osób ze stomiÈ
• dostÚpne bezpïatnie w ramach limitów
na sprzÚt stomijny

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50, fax (22) 579 66 44
Bezpïatna linia informacyjna: 800 120 093
™oznacza zastrzeĝony znak towarowy ConvaTec Inc.
© 2010 ConvaTec Inc.

Kącik medyczny
lek. med. Marcin Pustkowski
specjalista medycyny
rodzinnej

Bóle głowy
Ból głowy jest chyba najczęstszą ludzką dolegliwością. Występuje tak powszechnie, że czasami
nie traktujemy go nawet jako zaburzenia. Tymczasem bólów głowy nie powinniśmy lekceważyć.
Najczęściej bóle głowy są łagodnym objawem, który mija sam lub z niewielką pomocą leków dostępnych bez recepty albo innych
„domowych” środków. Jednak czasami mogą
być one objawem alarmującym (patrz ramka:
Kiedy pójść do lekarza, kiedy wezwać pogotowie), który sugeruje, że za bólem kryje się coś
poważniejszego. Czasami tak poważnego, że
trzeba natychmiast wzywać pogotowie.

Najczęściej dopadają nas
pierwotne bóle głowy, czyli takie
które są chorobą samą w sobie,
a nie wynikiem innych – bardziej
lub mniej poważnych – schorzeń.
Najpopularniejszymi wśród nich
są bóle napięciowe oraz migrena.

Bóle głowy mogą być chorobą samą w sobie
(wtedy nazywamy je bólami pierwotnymi), mogą
też być spowodowane innymi chorobami (wtedy
są określane jako wtórne). Pierwotne bóle głowy występują częściej, ból jest tutaj głównym
objawem, a przyczyny jego występowania są
dosyć słabo poznane.
Wtórne bóle głowy (patrz ramka: Wtórne bóle
głowy) mogą być sygnałem chorób, z którymi
raczej bez problemu sobie radzimy (tj. grypa),
bądź też zwiastunem poważnych, zagrażających życiu schorzeń (tj. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy nowotworu mózgu).
Objawy alarmujące dotyczą głównie tej drugiej
grupy chorób.
Poniżej omówimy najczęściej występujące
pierwotne bóle głowy: napięciowy ból głowy
i migrenę. Inne bóle pierwotne (tj. ból klasterowy) występują zdecydowanie rzadziej.

Napięciowy ból głowy
Napięciowego bólu głowy choć raz w życiu doświadczyło ok. 90% kobiet i ok. 15% mężczyzn.
To właśnie pod tą nazwą kryje się ból, którego
doświadczamy w czasie zdenerwowania lub
zmęczenia. Zazwyczaj jest łagodny lub umiarkowany i odczuwany jako „opaska” ściskająca
nam głowę.
Ból napięciowy należy do bólów pierwotnych,
czyli nie będących objawem konkretnej choroby.
Trwa zwykle od 30 minut do kilku godzin, ale
można borykać się z nim o wiele dłużej, nawet
przez tydzień. Jeśli głowa nas częściej boli niż nie
boli (czyli ból głowy odczuwamy 15 lub więcej
dni w miesiącu), wtedy nazywamy go bólem
przewlekłym.

FOT. SHUTTERSTOCK

Napięciowy ból głowy najczęściej
występuje w chwilach
zdenerwowania lub zmęczenia.
Choć na ogół nie trwa długo,
odczuwany jest po obu
stronach głowy.
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Kiedy należy pójść do
lekarza, a kiedy wezwać
pogotowie?
Do lekarza należy pójść z bólem głowy,
który:
trwa dłużej niż kilka dni;
budzi nas ze snu;
pogarsza się nad ranem;
zmienił swój charakter (kiedyś był inny
niż obecnie);
zawsze wtedy, kiedy występuje bez
widocznej przyczyny.
Należy wezwać pogotowie, jeśli:
ból głowy jest gwałtowny: głowa
„eksploduje”, ból odczuwany jest jako
„najgorszy ból głowy w życiu”;
ból pogłębia się w ciągu 24 godzin;
ból pojawił się po urazie głowy;
bólowi towarzyszą inne niepokojące objawy
wskazujące na udar mózgu: niewyraźna
mowa, problemy z widzeniem, kłopoty
z poruszaniem nogą lub ręką, zaburzenia
równowagi, splątanie, utrata pamięci;
bólowi głowy towarzyszą inne niepokojące
objawy sugerujące zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych: gorączka,
sztywność karku (nie można przygiąć
głowy w kierunku mostka, a wcześniej
można to było zrobić), nudności i wymioty;
mamy powyżej 50 lat i dopiero teraz
pojawiły się silne bóle głowy, szczególnie
razem z upośledzeniem widzenia i bólem
w trakcie żucia (co sugeruje zapalenie
tętnicy skroniowej);
silny ból jest umiejscowiony w pobliżu
mocno zaczerwienionego oka (może
wskazywać na napad ostrej jaskry).
Taki ból napięciowy, w przeciwieństwie do
migreny, jest tępy i występuje po obu stronach
czaszki. Towarzyszą mu inne objawy: skóra
głowy jest wrażliwa na dotyk, występują bóle
mięśni szyi i barku, pojawia się bezsenność,
zmęczenie, drażliwość i trudności w koncentracji. Aktywność fizyczna nie ma wpływu na
ten rodzaj bólu (w przeciwieństwie do migreny,
gdzie wysiłek nasila dolegliwości).
Naukowcy spierają się, co jest przyczyną napięciowego bólu głowy. Kiedyś sądzono, że jego
źródłem jest skurcz (napięcie) mięśni twarzy, szyi
i czaszki, wynikające z napięcia psychicznego:

stresu i emocji. Stąd właśnie pochodzi nazwa
tego rodzaju bólu. Jednak teorię tę podważono. Specjalistyczne badania nie wykazały,
żeby mięśnie tych rejonów rzeczywiście były
bardziej napięte.
Obecnie uważa się, że w grę mogą wchodzić
zaburzenia „chemii” mózgu, czyli zmiany poziomu
związków chemicznych, dzięki którym komórki
nerwowe mogą się ze sobą komunikować. Na
liście „podejrzanych” znajduje się szczególnie
serotonina i endorfiny (nasze wewnętrzne środki przeciwbólowe). Zaburzenia dotyczące ich
ilości w mózgu mogą wywołać ból.
Podobny mechanizm obserwuje się także
w migrenie, dlatego te – kiedyś wyraźnie odrębne – rodzaje bólu coraz częściej zaczyna
traktować się razem, jako „spokrewnione”
schorzenia.
Choć nie wiadomo, co dokładnie jest przyczyną napięciowych bólów głowy, to znane są
czynniki, które wyzwalają ból i których należy
unikać, by do odczuwania bólu nie dopuścić
(patrz ramka: „Wyzwalacze” i „zaostrzacze”
napięciowego bólu głowy).

Wtórne bóle głowy

Migrena

Leczenie tych bólów polega przede wszystkim
na terapii choroby je wywołującej. Uśmierzyć
je mogą te same leki przeciwbólowe, które
stosujemy w bólach samoistnych.

Migrena to drugi pod względem częstości
pierwotny ból głowy. Co piąta kobieta i prawie 6% mężczyzn doświadczyło przynajmniej
raz w życiu napadów migreny. Jej ryzyko jest
większe, jeśli rodzice również na nią chorowali.

Migrena jest bardziej uciążliwa niż
ból napięciowy. Wyłącza z życia,
zmuszając do pozostania w domu,
najlepiej w łóżku, przy zgaszonym
świetle i braku jakichkolwiek
dźwięków z otoczenia.
Ból migrenowy potrafi być znacznie gorszy niż
w typie napięciowym i czasami po prostu unieruchamia chorego w domu nawet na kilka dni.
Dobrą wiadomością jest to, że leczenie migreny poprawiło się znacznie w ostatnich latach.
Nie można jej co prawda zupełnie wyleczyć,
ale możliwe jest przerwanie napadu migreny
i zapobieganie następnym atakom.
Typowy napad trwa maksymalnie do trzech
dni (ale zwykle jest to kilka godzin). Ból jest
umiarkowany lub silny, pulsujący, najczęściej
(choć nie zawsze) ogranicza się tylko do jednej
strony głowy. Aktywność fizyczna (np. zwykłe
wchodzenie po schodach) bardzo go zaostrza.
Charakterystyczne jest to, że bólom migrenowym głowy towarzyszą nudności i wymioty
oraz duża wrażliwość na światło i dźwięki. Cierpiąca (bo są to głównie kobiety) marzy tylko
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Wtórne bóle głowy mogą występować
w wielu chorobach, należą do nich m.in.:
grypa,
zapalenie gardła,
zapalenie błony śluzowej nosa,
zapalenie zatok,
próchnica, zapalenie miazgi i okostnej
(bóle promieniujące od zębów),
zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
szyjnego (ból w okolicy potylicy),
ciężkie nadciśnienie tętnicze,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
guz mózgu,
udar mózgu,
krwiak podtwardówkowy,
krwawienie podpajęczynówkowe,
zapalenie tętnicy skroniowej,
zatrucia (np. tlenkiem węgla) i nadużywanie
różnych substancji (np. alkoholu).

„Wyzwalacze” i „zaostrzacze”
napięciowego bólu głowy
Stres – główny wyzwalacz.
Głód – połowa osób z bólem głowy
przyznaje, że przed jego wystąpieniem
była albo zestresowana albo głodna.
Niedosypianie lub ciągłe przesuwanie
godzin snu.
Depresja i lęk – niektórzy naukowcy
zastanawiają się nawet, czy w części
przypadków depresja nie jest po prostu
przyczyną bólów głowy.
Nieprawidłowa postawa, praca przez
cały czas w jednej, wymuszonej pozycji.
Brak ruchu.
Zażywanie leków przeciwbólowych
– tzw. bóle głowy z odbicia.
Zażywanie innych leków – tj. leki
przeciwdepresyjne czy na nadciśnienie.
Zmiany hormonalne – czasami okres
menopauzy, ciąża lub stosowanie terapii
hormonalnej może wyzwalać bóle.
Zgrzytanie zębami (czyli tzw. bruksizm).

Kącik medyczny
Domowe sposoby
łagodzenia bólów głowy
Odpoczynek. W czasie migreny trzeba
koniecznie położyć się do łóżka, ale
odpoczynek pomocny będzie również
w napięciowym bólu głowy.

FOT. SHUTTERSTOCK

Ciepło lub zimno. Działanie zimnem,
przykładowo z użyciem kostek lodu
owiniętych ręcznikiem, przyniesie ulgę
zarówno w migrenie, jak i napięciowym bólu
głowy. W przypadku tego drugiego niektórzy
pacjenci preferują ciepło – gorący prysznic
lub kąpiel, termofor bądź gorący kompres.
Ciepło i zimno zmniejszają napięcie mięśni.
Masaż. Masaż głowy, szyi i barków
pomaga w złagodzeniu bólu głowy.

o tym, żeby zamknąć się gdzieś w ciemnym
i cichym pokoju.
Część przypadków migreny przebiega trochę
inaczej. Poprzedza ją tzw. aura. Nazywamy tak
pojawiające się na 15-30 minut przed napadem

„Wyzwalacze”
i „zaostrzacze” w migrenie
Stres – podobnie jak w napięciowych
bólach głowy, jeden z najważniejszych
„wyzwalaczy”, ale również przerwa
w stresującym okresie życia
(np. w weekend) może wywołać ból.
Zła higiena snu – niebezpieczne jest zarówno niedosypianie, jak i spanie zbyt długo.
Bodźce fizyczne i zmiany klimatu
– jasne światło, niektóre zapachy (również
przyjemne, takie jak perfumy), zmiana
pogody, pory roku i ciśnienia atmosferycznego lub strefy czasowej.
Wysiłek fizyczny – w przeciwieństwie
do napięciowych bólów głowy może
sprowokować napad.
Zmiany hormonalne – u wielu kobiet
migreny związane są z miesiączką
(występują tuż przed nią lub w trakcie),
u innych częstość napadów zwiększa się
w ciąży lub w okresie po menopauzie.
Niektóre pokarmy – wymienia się
tutaj alkohol (szczególnie piwo i czerwone wino), ser, czekoladę, produkty
marynowane, kofeinę oraz glutaminian
sodu; związek z migreną ma także głód.

Skąd się biorą pierwotne bóle głowy?
Jedną z przyczyn może być spadek
poziomu serotoniny w mózgu.
bólu głowy „dziwne” objawy w postaci obserwowanych przez chorego błysków światła czy
niezwykłych zygzakowatych linii oraz mroczków,
mrowienia i drętwienia ręki lub nogi albo – najrzadziej – problemów z mówieniem.
Wielu chorych jeszcze przed napadem migreny
czuje rozdrażnienie (lub przeciwnie – przysypia),
odczuwa wzmożone pragnienie, ma dużą chętkę
na słodycze (albo przeciwnie – odczuwa jadłowstręt). Niektórzy czują się bardzo zmęczeni.
Podobnie jak w napięciowych bólach głowy,
nie wiadomo dokładnie, co wywołuje migrenę.
Naukowcy wiążą napady tej choroby ze spadkiem poziomu serotoniny w mózgu, co z kolei
powoduje, że nerw trójdzielny (jeden z głównych
nerwów twarzy) uwalnia substancje wędrujące
aż do opon mózgowych. W wyniku tego rozszerzają się naczynia krwionośne, a ostatecznym
rezultatem jest ból migrenowy. Na szczęście
bardziej znane są czynniki wyzwalające napady
migrenowe (patrz ramka: „Wyzwalacze” i „zaostrzacze” w migrenie).

Jak je zdiagnozować?
W większości przypadków (czyli głównie
w napięciowym lub migrenowym bólu głowy)
niepotrzebne będą badania dodatkowe. Lekarz na
podstawie tego, co usłyszy od pacjenta i wyników
badania przeprowadzonego w gabinecie lekarskim może postawić wiarygodną diagnozę.
Jeśli jednak coś się nie zgadza z tym typowym
obrazem choroby albo objawy wydają się niepo-
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kojące, może zlecić wykonanie dalszych badań.
Najczęściej jest to tomografia komputerowa
głowy. Dzięki wykorzystaniu promieniowania
rentgenowskiego można wykryć guzy mózgu,
stany zapalne i inne przyczyny bólów głowy.
Inaczej (bo z wykorzystaniem pola magnetycznego i fal radiowych) działa magnetyczny rezonans jądrowy. To badanie również potrafi wykryć
guzy, jak również tętniaki, ogniska udaru i różne
choroby neurologiczne.

Ból głowy „z odbicia”
Nie ma nic łatwiejszego niż sięgnięcie po
tabletkę przeciwbólową. Po pewnym czasie
bierzemy ją nawet wtedy, gdy ból dopiero
się zaczyna. Z czasem leki zażywamy nawet
„profilaktycznie”. Przyjmujemy je zbyt często
(więcej niż 2 dni w tygodniu) i w zbyt dużych
ilościach. Ku naszemu zdziwieniu następuje
moment, kiedy ból zamiast przejść, tylko się
nasila.
Bóle głowy „z odbicia”, bo tak określa się
ten rodzaj wynikający z nadużywania leków
przeciwbólowych, występują codziennie,
często budzą chorego rano ze snu i utrzymują
się przez cały dzień. Właściwie każdy rodzaj
środków przeciwbólowych (włącznie z tymi na
receptę) może wywołać bóle głowy „z odbicia”.
Wypijając dużo kawy i innych napojów
z kofeiną jeszcze bardziej je nasilamy.
W tym rodzaju bólu powinniśmy szukać pomocy specjalisty. Najważniejsze jest odstawienie
leków przeciwbólowych, choć nie będzie to
proste (szczególnie na początku).

Przy podejrzeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych bądź krwotoku podpajęczynówkowego lekarz może wykonać punkcję lędźwiową.
Badanie to polega na wkłuciu pomiędzy dwa
kręgi w dole kręgosłupa cienkiej igły, przez którą
pobiera się płyn mózgowo-rdzeniowy.

tańsze). Jeśli pacjenci nie mogą przyjmować
tryptanów lub pochodnych sporyszu, to można
przez krótki czas zastosować leki narkotyczne (opioidy). W migrenie stosuje się także leki
przeciwwymiotne.

Należy bardzo wyraźnie oddzielić leczenie
napadu bólu (ostrego bólu głowy) od zajęcia
się nimi w ogóle – z nadzieją całkowitego ich
pozbycia się. Myśląc o bólach głowy, od razu
przychodzą na myśl środki przeciwbólowe. Tymczasem wiele można zrobić bez ich użycia (patrz
ramka: Domowe sposoby łagodzenia bólów
głowy). Jeśli już musimy sięgnąć po tabletkę,
pamiętajmy o bólach głowy z „odbicia” (patrz
ramka: Bóle głowy „z odbicia”). Nie należy więc
przekraczać limitu stosowania tych leków, brać
je tyko wtedy, gdy rzeczywiście są potrzebne
i w dawkach podanych na ulotce dołączonej
do leku. Dotyczy to zarówno leków bez recepty,
jak i na receptę.
W leczeniu ostrego bólu, zarówno napięciowego, jak i migrenowego, stosuje się najczęściej
paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ) lub ich połączenia z kofeiną, kodeiną
albo innymi składnikami. Do niesteroidowych
leków przeciwzapalnych należy np. kwas acetylosalicylowy (popularna Aspiryna), ibuprofen,
naproksen (dostępne bez recepty). Przy długotrwałym stosowaniu tej grupy leków należy
szczególnie uważać na bóle brzucha i krwawienie
(czarny stolec).
Paracetamol jest generalnie bezpieczniejszym
lekiem niż pozostałe (choć nie zawsze równie
skutecznym), ale jego przedawkowanie także
stanowi zagrożenie – głównie dla naszej wątroby.
Leki złożone z kilku składników (często dodaje

W doraźnym leczeniu bólów głowy
stosuje się niesteroidowe leki
przeciwzapalne oraz paracetamol.
Ten drugi, choć bezpieczniejszy,
nie zawsze jest skuteczny.
się kofeinę i kodeinę) mogą być skuteczniejsze
niż pojedyncze środki przeciwbólowe.
W leczeniu migren (i rzadziej napięciowych
bólów głowy) stosuje się cenną grupę leków na
receptę zwanych tryptanami. Potrafią one przerwać nawet silny napad migreny, pod warunkiem,
że są podane odpowiednio wcześnie.
Już od ponad 60 lat stosuje się w leczeniu
migreny pochodne sporyszu, czyli przetrwalników grzyba atakującego zboża. Niestety są
to środki mniej skuteczne niż tryptany (chociaż

W zapobieganiu wszystkim bólom głowy bardzo ważna jest regularna aktywność fizyczna.
Pomóc może zwykły spacer, ale dobre są też biegi,
pływanie czy jazda na rowerze. Wysiłek działa
przeciwstresowo, rozluźnia mięśnie i wyzwala
endorfiny – nasze naturalne środki przeciwbólowe. Regularna aktywność fizyczna pomoże
w zapobieganiu wszystkim rodzajom bólów
głowy, jednak należy uważać przy migrenie.
Nagły wysiłek może wywołać napad, dlatego
potrzebna jest dłuższa rozgrzewka.
W Polsce mało uwagi poświęca się walce ze
stresem.Tymczasem w krajach zachodnich jest to
ważny element walki z bólami głowy. Stosuje się
zarówno znane od lat metody, takie jak terapia
poznawczo-behawioralna (rodzaj psychoterapii), jak i techniki o nie do końca udowodnionej
skuteczności, takie jak biofeedback czy terapia
relaksacyjna lub medytacja. Jednak w redukcji
stresu pomogą również prostsze metody, np.
dokładne planowanie zajęć w ciągu dnia czy
przysłowiowe „liczenie do dziesięciu”.
Poza walką ze stresem ważne jest także uregulowanie godzin snu (należy spać wystarczająco dużo, ale nie za długo) i posiłków, unikanie nadmiernych ilości kofeiny (kawa, herbata)
i utrzymywanie prawidłowej postawy. Dzięki
temu nie będziemy za bardzo napinać mięśni.
Trzeba też unikać stania czy siedzenia w jednej
pozycji przez długi okres. U kobiet z migreną
być może trzeba będzie zrezygnować z leków
zawierających estrogeny.
W zapobieganiu (szczególnie migrenie) jest
też miejsce dla leków. Przyjmuje się je wtedy
codziennie, przez wiele dni, z zamiarem niedopuszczenia do wystąpienia bólu. Mogą to być
np. leki przeciwdepresyjne (tj. amitryptylina,
paroksetyna, wenlafaksyna), leki przeciwpadaczkowe (topiramat, gabapentyna), leki stosowane w nadciśnieniu i chorobie wieńcowej
(beta-blokery, blokery kanału wapniowego, lizinopril). W prewencji napadów migreny u niektórych osób skuteczna okazała się nawet toksyna
botulinowa (popularnie nazywana Botoxem)
stosowana do wygładzania zmarszczek.
Kandydatami do zapobiegawczego podawania leków w migrenie są przede wszystkim
osoby, które mają dwa lub więcej ciężkich napadów w miesiącu i u których leki mające zwalczyć ostry napad są nieskuteczne albo trzeba
je brać w dużych ilościach i często. Dokładny
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Jak im zapobiegać?
Leczenie bólów głowy

rodzaj farmaceutyków ustala lekarz na podstawie badania chorego.
W zapobieganiu i leczeniu bólów głowy stosuje się także metody medycyny alternatywnej
i komplementarnej (patrz ramka: Leczenie alternatywne), ale musimy pamiętać, że skuteczność
większości tych terapii nie jest dostatecznie silnie
potwierdzona w badaniach naukowych.

Leczenie alternatywne
Akupunktura. Niektóre badania wskazują na to, że akupunktura może pomóc
w zwalczaniu przewlekłych bólów głowy.
Specjalista wkłuwa w ciało niezwykle cienkie,
jednorazowe igły. Dane z dotychczasowych
badań nie są jednak na tyle mocne, żeby
rutynowo zalecać tę metodę.
Biofeedback. Dzięki tej metodzie można
nauczyć się kontroli nad pewnymi fizycznymi reakcjami organizmu, np. nad napięciem mięśni. Połączony z lekami może
być skuteczny szczególnie w zapobieganiu
migrenom.
Zioła, witaminy i minerały. W pewnych
badaniach okazało się, że złocień maruna
i lepiężnik różowy (uwaga: nie wolno ich
przyjmować w ciąży) mogą zapobiegać napadom migreny, podobnie jak witamina B2
w wysokich dawkach oraz koenzym Q10. Nie
ma zgody co do magnezu, choć na pewno
łagodzi on bóle migrenowe w przypadku
niedoboru tego pierwiastka.
Chiropraktyka. Nie ma żadnych naukowych
danych, które wskazywałyby, że może być to
skuteczna metoda leczenia bólów głowy.

Złota Karta ConvaTec
Barbara Szulecka
pielęgniarka stomijna
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Telefon zaufania
W trosce o jakość życia osób ze stomią, firma ConvaTec od kilku lat prowadzi specjalny
telefon zaufania, który dostępny jest dla wszystkich uczestników programu Złota Karta
ConvaTec. Przy telefonie, w godzinach od 17.00 do 21.00, dyżurują specjaliści – psycholog
(w każdy wtorek), seksuolog (w każdą środę) oraz chirurg (w każdy czwartek).
Złota Karta ConvaTec to program opieki firmy ConvaTec nad osobami z wyłonioną stomią,
które używają sprzętu tej firmy.
Jest on skierowany przede
wszystkim do pacjentów,
u których do wyłonienia przetoki doszło w ostatnim czasie,
a jego celem jest pomoc w odnalezieniu się w nowej i jakże
trudnej sytuacji. Zadanie
to nie jest łatwe. Aby
wrócić do normalnego
życia, trzeba nauczyć się
przełamywać nie tylko
bariery fizjologiczne,
ale i psychiczne.
Program obejmuje
również opieką pacjentów z „długim stażem”.
Udział w nim jest dobrowolny, a wiążąca się z nim
szczególna opieka firmy
ConvaTec bezpłatna.

Zalety Programu
Program Złota Karta ConvaTec oferuje swoim uczestnikom wiele istotnych korzyści, które
pomagają w codziennym funkcjonowaniu ze
stomią. Są to m.in.:
Bezpłatna prenumerata „Naszej Troski”.
Znaleźć w nim można praktyczne wskazówki
dotyczące zaopatrzenia i pielęgnacji stomii, porady lekarzy, psychologów, pielęgniarek i prawników. Nie brakuje w nim też prawdziwych historii osób ze stomią, jak i wywiadów z interesującymi ludźmi.
Zaproszenia na spotkania edukacyjne.
Firma ConvaTec organizuje liczne spotkania
stomików na terenie całego kraju. Mają one
ogromną wartość edukacyjną, a prowadzone są
przez lekarzy i wykwalifikowane pielęgniarki.

Aktualne informacje, materiały edukacyjne
oraz bezpłatne próbki sprzętu stomijnego.
Uczestnicy programu mają możliwość otrzy-

operacji wyłonienia stomii. W ciągu trwania choroby czy rekonwalescencji pojawia się przecież
wiele pytań i wątpliwości, na które nie tak łatwo
samemu znaleźć odpowiedź. Wszyscy członkowie programu Złota Karta ConvaTec mają możliwość korzystania z cennej pomocy specjalistów
– psychologa, seksuologa oraz chirurga.

Telefon zaufania

mywania pocztą aktualnych informacji i materiałów edukacyjnych dotyczących sposobów
zaopatrzenia i pielęgnacji stomii.
Bezpłatna linia informacyjna dla osób ze
stomią (800 120 093).
Pod numerem bezpłatnej linii informacyjnej
dyżurują wykwalifikowane pielęgniarki stomijne
(infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-17.00). Udzielają one informacji
dotyczących pielęgnacji stomii, korzystania ze
sprzętu stomijnego, jak i zasad jego refundacji.
Dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii, każdy uczestnik programu Złota Karta ConvaTec,
może otrzymać bezpłatny, zastrzeżony numer
telefonu zaufania.
Bezpłatne porady psychologa, seksuologa i chirurga.
Konsultacja ze specjalistami może być potrzebna nie tylko w pierwszych miesiącach po
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Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu zaufania, uczestnik programu Złota Kata ConvaTec
może zasięgnąć porady naszych specjalistów.
Są to:
Mgr Maria Malmurowicz (psycholog) dyżuruje przy telefonie we wtorki, w godz.
17.00-21.00.
Mgr Bianca-Beata Kotoro (seksuolog) udziela
porad w każdą środę w godz. 17.00-21.00.
Dr Lech Malmurowicz (chirurg) dyżuruje
w czwartki w godz. 17.00-21.00.
Uwaga! Aby zdobyć numer telefonu zaufania
należy najpierw skontaktować się z pracownikiem Działu Pomocy ConvaTec.

Jak zdobyć Złotą Kartę?
Nowo operowane osoby ze stomią otrzymują
wszystkie informacje na temat programu od opiekujących się nimi pielęgniarek. Informacje o programie znajdują się również w tzw. wyprawkach,
które Pacjent otrzymuje podczas pobytu w szpitalu.
W każdej z nich znajduje się kupon, który po wypełnieniu i odesłaniu do Działu Pomocy ConvaTec jest
podstawą do przyznania Złotej Karty i wciągnięcia
do grona uczestniczących w programie.
Osoby z dłuższym stażem, które chciałyby przystąpić do programu, powinny czytelnie wypełnić,
podpisać oraz odesłać na podany adres kupon,
który drukujemy na sąsiedniej stronie.
Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Dziale Pomocy ConvaTec oraz na
stronie internetowej www. convatec.pl

Psycholog społeczny, psychoseksuolog, psychoterapeuta, psychoonkolog. Od wielu lat prowadzi
prywatny gabinet psychologiczno-psychoseksualny i prowadzi terapię osób ze stomią.
– W rozmowie posługuję się prostym i zrozumiałym językiem. Często dzwonią ludzie
starsi, dla których taka rozmowa jest trudna.
Nie operują swobodnie nazewnictwem dotyczącym sfery seksu, nie wiedzą, czy mogą
mówić po prostu tak, jak rozmawiają między
sobą. Ważne jest przełamanie tej bariery.
Mam nadzieję, że nasze rozmowy prowadzą
do stopniowego przełamywania niesłusznych
zahamowań. Pacjenci, wbrew pozorom, bardziej niż porady lekarskiej oczekują ode mnie
rozmowy terapeutycznej, która upewni ich,
że i w tej sferze życia mogą prowadzić normalną aktywność.

Mgr psychologii
Maria Malmurowicz
Psycholog, wieloletni sekretarz Polskiego
Towarzystwa Stomijnego Pol-Ilko. Pracuje
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie.
Prowadzi wykłady dla stomików i pielęgniarek stomijnych.
– Możliwość kontaktu z psychologiem to dla
pacjenta znacząca pomoc. Choćby przez to,
że często daje on do myślenia lub umożliwia
podjęcie próby poradzenia sobie z kłopotami.
Dla wielu osób samo zadzwonienie jest już sukcesem. Nawet jeśli nie chcą od razu wszystkiego
powiedzieć, z czasem otwierają się. Jednak,
abym mogła pomóc, muszę się czegoś o nich
dowiedzieć. Jeśli słyszę: „Jest mi źle”, to nie są
dla mnie wystarczające informacje. Pacjent
powinien przedstawić swoją sytuację, opowiedzieć, co się wydarzyło. Wtedy mogę starać się
mu pomóc, poradzić, wesprzeć.

Dr n. med.
Lech Malmurowicz
Lekarz chirurg, autor wielu prac naukowych,
członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Naczyniowych. Pracuje w warszawskim Szpitalu Praskim.
– Niektóre objawy powikłań stomijnych da
się opisać. Wtedy mogę pomóc, rozmawiając
z pacjentem przez telefon. Zasugerować, co
ma robić i gdzie się zwrócić o fachową pomoc.
Osoby z usuniętym jelitem grubym do końca życia muszą funkcjonować ze stomią. Co
prawda technologia wspomagająca chorych
znacznie się rozwinęła, niemniej w pytaniach
pojawiają się też problemy natury chirurgicznej.
Z poradnictwem stomijnym w dużych miastach
nie jest źle. Gorzej jest w tych małych, gdzie
pacjent wychodzi ze szpitala i, niestety, bywa
pozostawiony zupełnie sobie samemu.

NASI SPECJALIŚCI

Mgr psychologii
Bianca-Beata Kotoro

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26,
w celach badania poziomu satysfakcji, wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej,
kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych osobowych,
a także przysługującego mi prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania.
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Prawnik radzi
Aleksandra
Kunkiel-Kryńska
prawnik

Prawa pacjenta (cz.II)
Powszechne twierdzenie, że zdrowie jest wartością podstawową, a prawa pacjenta powinny być
zawsze przestrzegane, nie zawsze jest respektowane. Więcej – w Polsce prawa pacjenta dość
często są łamane.
rozwinięcie praw pacjenta ujętych w Karcie
Praw Pacjenta (była o tym mowa w poprzednim odcinku) i traktują je jako instrukcję dla
wyznaczania prawidłowych relacji pomiędzy
stronami: personelem medycznym oraz pacjentami. Są jednak sytuacje, kiedy to nie wystarcza – wtedy warto wiedzieć, gdzie można
złożyć skargę.

FOT. SHUTTERSTOCK

Łamaniu podstawowych praw pacjenta sprzyja
zarówno brak wiedzy samych zainteresowanych na temat przysługujących im praw, jak
i tolerowanie zastanego stanu rzeczy. Śmiało możemy jednak powiedzieć, że sytuacja ta
ulega stopniowej poprawie. Nowoczesne placówki medyczne opracowują i wdrażają wiele
standardów ochronnych, które mają stanowić
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Na co i gdzie się skarżyć?
Pacjenci najczęściej zgłaszają skargi na szeroko pojętą działalność świadczeniodawców
i ich pracowników (np. lekarza, położnej czy
recepcjonistki/rejestratorki), trudności w dostępie do lekarzy specjalistów, odmowę wydania
kopii swojej dokumentacji medycznej, zjawiska
o charakterze korupcyjnym, podejrzenia błędów

Działalność Biura Praw Pacjenta
Pacjenci mogą szukać pomocy m.in. w Biurze
Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia. Powstało ono
w 2002 r. i mieści się w Warszawie przy ul. Długiej
38/40 (bezpłatna infolinia: 800 190 590 czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-21.00).
Biuro ułatwia pacjentom złożenie skargi, udziela porad oraz umożliwia kontakt z prawnikami,
konsultantami medycznymi, jak i osobami pełniącymi funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego, którzy zajmują się ochroną
praw pacjentów korzystających ze świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny. Do ich zadań należy:
wyjaśnianie i pomoc w wyjaśnianiu ustnych
oraz pisemnych skarg,
pomoc w dochodzeniu praw pacjenta w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem oraz
warunkami pobytu, a także wypisaniem ze
szpitala psychiatrycznego,
współpraca z rodziną (także np. przedstawicielem ustawowym czy faktycznym pacjenta),
prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej praw osób korzystających
ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
szpital psychiatryczny.
Należy pamiętać, że podania składane do Biura
(np. żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia)
mogą być wnoszone w różnych formach. Oczywiście najbardziej popularną jest forma pisemna
(np. faks, e-mail), a także ustna, zgłaszana do
protokołu. Takie podanie powinno zawierać co
najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi
(dane osobowe), adres oraz treść żądania, a także
czynić zadość innym wymaganiom ustalonym
w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno
być podpisane przez wnoszącego (pacjenta),
a protokół ponadto przez pracownika, który go
sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie
może bądź nie potrafi złożyć podpisu, podanie lub

związanych z przestrzeganiem praw pacjentów
– łamania praw ubezpieczonych w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych w placówkach
posiadających umowy z NFZ.
Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy
w szczególności:
czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,
odpowiadanie na pytania ubezpieczonych,
udzielanie odpowiedzi oraz analizowanie pytań pacjentów, wskazywanie trybu wnoszenia
skarg w przypadku naruszania praw pacjenta oraz wyjaśnianie skarg (spraw) przez nich
zgłaszanych,
interwencje u świadczeniodawców,
informowanie o miejscu i formie świadczeń,
które ubezpieczeni mogą uzyskać w NFZ,
współpraca z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz praw pacjentów oraz
organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi pacjentów.

Skargę na
świadczeniodawcę
można złożyć do:
Kierownictwa zakładu opieki zdrowotnej
(kierownik poradni, ordynator szpitala),
Biura Praw Pacjenta funkcjonującego przy
Ministerstwie Zdrowia,
Rzecznika Praw Pacjenta przy
Narodowym Funduszu Zdrowia,
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
przy właściwej izbie lekarskiej
– w przypadku podejrzenia postępowania
sprzecznego z zasadami etyki i staranności zawodowej oraz przy naruszeniu
przepisów o wykonywaniu zawodu
(możliwa skarga na lekarza i lekarza
dentystę),
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych – w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki
zawodowej oraz przy naruszeniu przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarki i położnej,
Rzecznika Dyscyplinarnego w Krajowej
Izbie Diagnostów Laboratoryjnych
– w przypadku podejrzenia postępowania
sprze-cznego
z zasadami etyki
zawodowej lub
przepisami
dotyczącymi
wykonywania czynności
diagnostyki
laboratoryjnej,
Rzecznika Praw
Obywatelskich.

protokół podpisuje osoba przez nią
upoważniona, przy czym powinna
ona uczynić o tym wzmiankę obok podpisu.

Kiedy do Rzecznika Praw
Pacjenta NFZ?
Osobie ubezpieczonej, której prawa zostały
naruszone przez świadczeniodawcę, z którym
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) podpisał
umowę, przysługuje skarga do Rzecznika Praw
Pacjenta w centrali NFZ lub rzecznika przy danym
oddziale NFZ – właściwym ze względu na miejsce
działania placówki, której dotyczy skarga. Zadania
Rzecznika Praw Pacjenta dotyczą głównie kwestii

27

Formy zadośćuczynienia

FOT. SHUTTERSTOCK

medycznych, a także zakażenia (np. WZW typu
„C” i „B” czy gronkowcem złocistym).
W przypadku, gdy podejrzewamy lub jesteśmy pewni, że nasze prawa zostały naruszone, zastanawiamy się, co robić dalej, do kogo
i gdzie zwrócić się z naszym problemem? W ramce
obok przedstawiamy wykaz instytucji, których
głównym celem jest pomoc pokrzywdzonym
pacjentom.
Prawo do złożenia skarg znajduje odzwierciedlenie w Karcie Praw Pacjenta. Generalnie
w każdej jednostce służby zdrowia, która działa
w systemie ubezpieczenia zdrowotnego, powinna
być dostępna (w widocznym miejscu) informacja
na temat dni i godzin, w których można zgłosić
się z wnioskami i skargami.

Podsumowując, pacjent, którego prawa zostały naruszone, może dochodzić ich na drodze
administracyjnej lub sądowej. Dochodzenie praw
może polegać na żądaniu zaniechania naruszania albo żądania zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę lub odszkodowania za wyrządzoną
naruszeniem szkodę. W sprawach z powództwa
cywilnego orzekają sądy powszechne. Przykładowo ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
stanowi, iż w razie zawinionego naruszenia praw
pacjenta (np. prawa do dostępu do dokumentacji
medycznej) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto,
w razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta
do umierania w spokoju i godności, sąd może, na
żądanie najbliższego członka rodziny lub opiekuna, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na
wskazany przez nich cel społeczny.
Poszkodowany pacjent może także żądać
ukarania sprawcy naruszenia z tytułu odpowiedzialności karnej lub zawodowej (postępowanie przed sądem lekarskim; lekarz może
być upomniany, a jego prawo wykonywania
zawodu zawieszone lub odebrane).
Aby móc korzystać z szeroko rozumianego
prawa do zdrowia, pacjenci powinni mieć zapewniony łatwy i wystarczająco szybki dostęp
do usług medycznych odpowiedniej jakości – organizacja systemu służby zdrowia pozostaje tu
odrębną kwestią. Muszą być także świadomi,
gdzie mogą uzyskać stosowną poradę na temat
przysługujących im praw pacjenta. Nie ulega
wątpliwości, iż nowy wymiar praw pacjenta pojawi się jeszcze w obliczu przyszłych osiągnięć
nauk medycznych.

Listy od Czytelników
dr n. med. Wojciech Szczęsny
jest kierownikiem Przyklinicznej Poradni Gastroenterologicznej
Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Na listy odpowiada
dr n. med. Wojciech Szczęsny
Jak pielęgnować urostomię?
Od 6 miesięcy jestem urostomikiem. Mam problem z zaopatrzeniem swojej stomii, a mianowicie
z nieustannie wypływającym moczem, i to zarówno podczas noszenia worka, jak i podczas wymiany sprzętu. Czy mogę otrzymać
poradę, co zrobić, aby pielęgnacja urostomii była łatwiejsza?
Grzegorz ze Szczecina
Mocz produkowany jest przez nerki cały czas, a pęcherz moczowy gromadzi go w okresie między mikcjami (wydaleniem), która – w przypadku
zdrowego człowieka – dokonuje się w miejscu i czasie wybranym przez nas.
Urostomia ma to do siebie, że nie jest zbiornikiem na mocz, takim jak pęcherz, ze zwieraczem, i z tego powodu wyciek z niej jest stały. Proszę nigdy
nie próbować jej przytykać, uciskać czy w jakikolwiek sposób powstrzymywać
wypływu moczu – może to skończyć się uszkodzeniem stomii! Wycieku nie
można w żaden sposób zatrzymać w sposób bezpieczny dla stomii i całego
organizmu. Oczywiście, diureza – czyli produkcja moczu – ściśle zależna jest
od ilości przyjmowanych płynów. Ale znowu – absolutnie nie znaczy to, że
można zmniejszać ilość przyjmowanych płynów. Zwłaszcza teraz, latem,
groziłoby to poważnymi zaburzeniami elektrolitowymi, a na pewno nie powstrzymało diurezy!
Zalecałbym zmianę płytek i worków rano, przed przyjęciem porannych płynów, bo właśnie wtedy wyciek moczu jest najmniejszy. Proszę jednak pamiętać,
że każda stomia, nawet najlepiej wykonana i zabezpieczona, jest zjawiskiem
niefizjologicznym, czyli zawsze może powodować pewne powikłania.

Dlaczego płytki rozmiękają?
Mam urostomię od 2 lat. Od niedawna przekonałem
się do płytki plastycznej. Niepokoi mnie jednak
jedna sprawa – pod wpływem moczu płytka „rozpulchnia się”.
Jaka jest tego przyczyna? Co powinienem robić?
Paweł z Zamościa
Takie rozpulchnianie jest najzupełniej naturalne. Jakkolwiek płytki wykonane są z materiału odpornego na działanie wilgoci, z czasem zmieniają swoje
właściwości. Nie wiem dokładnie, jakiego typu płytki Pan używa, ale wnioskuję, że są to płytki plastyczne, które w zamierzeniu producenta tak właśnie
mają się zachowywać. Rozpulchnienie powoduje dodatkowe uszczelnienie
i przeciwdziała przeciekom moczu. Istotne jest zwrócenie uwagi na zabarwienie płytki. Zależnie od producenta, są one zwykle koloru skóry (cieliste)
i z biegiem czasu odbarwiają się (jaśnieją). Wtedy właśnie należy je wymienić. Proszę również zwrócić uwagę na otwór, jaki wycina Pan w płytce. Nie
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powinien być zbyt duży, gdyż powoduje to zaciek moczu pod płytkę. Może to
wywołać podrażnienie lub macerację skóry. Z kolei zbyt mały otwór w płytce,
na skutek ucisku, może doprowadzić do krwawienia ze śluzówki.
Ważne jest również osłanianie skóry wokół stomii. Nie należy używać spirytusu, benzyny lub eteru, ponieważ substancje te odtłuszczają skórę, niszcząc jej
naturalną florę, a tym samym stwarzają niebezpieczeństwo jej podrażnienia.
Nie można też na skórę wokół stomii aplikować substancji natłuszczających
(maści, wazeliny), gdyż zmniejsza to przyczepność sprzętu stomijnego. Przed
przylepieniem nowej płytki skórę wokół stomii należy dokładnie osuszyć.
Obecnie producenci sprzętu stomijnego mają w ofercie także gaziki nasączone płynem, który tworzy na skórze warstwę ochronną. Informacje o tych
produktach znajdzie Pan na stronach internetowych firm stomijnych.

Jak radzić sobie z gazami?
Mam ileostomię od 3 lat. Moim problemem są nadmiernie wydzielające się gazy. Są one przyczyną
złego samopoczucia oraz wielu stresów. Co robić, aby zmniejszyć
ich wydzielanie? Jak się odżywiać?
Małgorzata z Ciechanowa
Większość gazów tworzy się w jelicie grubym, ale procesy „gazotwórcze”
pojawiają się także w cienkim, co stanowi właśnie Pani problem. Ilość gazów
jest zależna od wielu czynników: diety, własnej flory bakteryjnej i aktywności
niektórych enzymów jelitowych. Owe enzymy jelitowe wywołują bardzo
indywidualne reakcje, czego przykładem jest spożywanie mleka. Osoby
mające niedobór laktazy (enzym rozkładający cukier mleczny), po wypiciu
mleka mają biegunkę i cierpią na nadmiar gazów. Ilość gazów jest też zależna
od ilości połykanego powietrza, stąd zaleca się jedzenie spokojne, małymi
kęsami, powolne przeżuwanie i popijanie dopiero po jedzeniu.
Chcąc uniknąć nadmiaru gazów, należy wystrzegać się niektórych pokarmów (choć reakcja na nie jest indywidualna): napojów gazowanych
i zawierających kofeinę, „gazotwórczych” warzyw (groch, fasola, bób, kapusta, czosnek, brukselka). Jako antidotum na gazy zaleca się pietruszkę,
szpinak, sałatę, a także borówki.
Trzeba pamiętać, że w okresie leczenia innych schorzeń, np. antybiotykami, mogą pojawiać się zarówno biegunki, jak i nadmiar gazów. Wynika to z tzw. dysbakteriozy, czyli zniszczenia przez antybiotyk również
bakterii potrzebnych organizmowi do trawienia, a szerzej rzecz ujmując,
do jego prawidłowego funkcjonowania. Po takiej kuracji należy starać się
przywrócić „dobroczynną” florę za pomocą probiotyków (leków zawierających odpowiednie kultury bakteryjne).
Aby poradzić sobie z problemem nadmiernej ilości gazów, najistotniejsze
będzie prawidłowe dobranie wysokiej jakości sprzętu stomijnego z odpowiednimi filtrami, pochłaniającymi nieprzyjemny zapach.

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
Jawor 59-400
Sklep Medyczny EMAG
ul. Staszica 12
tel. (76) 870 71 06
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

Lublin 20-094
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Lubartowska 64/66
tel. (81) 743 35 51

Woj. kujawsko-pomorskie

Łuków 21-400
Sklep Medyczny MEDICUS
pl. Narutowicza 3
tel. (25) 798 34 22

Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel. (52) 375 21 00

Puławy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Piłsudskiego 89
tel. (81) 887 70 42

Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny
ul. Romanowskiej 2
Centrum Onkologii
tel. (52) 374 35 95

Włodawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel. (82) 572 53 79

Bydgoszcz 85-950
Sklep Medyczny
ul. Słowackiego 1
tel. (52) 322 01 13

Zamość 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Partyzantów 7
tel. (84) 638 72 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
Więcbork 89-410
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Mickiewicza 26
tel. (52) 389 62 56
Włocławek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Kilińskiego 7
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

Woj. lubuskie

Zielona Góra 65-001
Sklep Medyczny ESKULAP
Poliklinika MSWiA (hol główny)
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. 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
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

29

Radomsko 97-500
Niepubliczny Zakład
Zaopatrzenia Ortopedycznego
i Medycznego „Medyk”
ul. Reymonta 62
tel. (44) 685 23 92
Wieluń 98-300
Sklep Medyczny CORDIS
oś. Stare Sady 14c/1

Woj. małopolskie

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
Sucha Beskidzka 34-200
Sklep Medyczny EURO-MED
ul. Szpitalna 22
tel. (33) 872 32 33

Bochnia 32-700
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Świętokrzyska 3
tel. (14) 611 50 95

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny LIFE+
al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel. (14) 627 82 35

Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. Kościuszki 67
tel. (14) 686 27 20

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okrężna 4a
tel. (14) 626 98 66

Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Sokoła 10
tel. (32) 623 42 73

Wadowice 34-100
PHUP Alex
ul. Trybunalska 12
tel. (33) 823 22 31

Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. Biecka 9d
tel. (18) 353 79 40
Kraków 30-034
Sklep Medyczny FARMED
pl. gen. Sikorskiego 13
tel. (12) 422 87 00
Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/1
tel. (12) 422 99 00 wew. 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
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

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 Zakład
Usprawniania
Leczniczego gab. 3
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
Warszawa 03-463
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
ul. Jagiellońska 50
tel. (22) 670 17 00, 670 04 10

Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC
Woj. opolskie

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

Woj. podkarpackie

Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. ks. Bielawskiego 18
tel. (13) 434 31 57
Jasło 38-200
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. 3 Maja 24a
tel. (13) 448 23 75
Rzeszów 35-040
Sklep medyczny LIFE+
MEDICA HUMANA
ul. Dąbrowskiego 85
tel. (17) 854 07 45

Woj. podlaskie

Białystok 15-227
ul. Podleśna 12/1
tel. (85) 652 46 66
Białystok 15-297
Sklep Specjalistycznego
Zaopatrzenia Medycznego
MEDICA HUMANA
ul. Żelazna 9, lok. 11
tel. (85) 746 15 60
Grajewo 19-200
Sklep Medyczny BAMET
ul. Wojska Polskiego 33
tel. kom. 607 346 509
Łomża 18-404
Sklep Medyczny MEDIC s.c.
ul. Hipokratesa 2
tel. (86) 218 49 94
Woj. pomorskie

Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Leśna 10
tel. (52) 395 67 41
Gdańsk 80-850
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Rajska 14a-b
tel. (58) 309 10 71

Gdynia 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165
tel. (58) 622 12 19

Częstochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel. (34) 325 53 35

Zabrze 41-800
Sklep Medyczny AB MEDICA
ul. 3 Maja 47
tel. (32) 273 05 05

Kościerzyna 83-400
Sklep Medyczny ORTOMAX
Szpital Specjalistyczny
ul. Piechowskiego 36
tel. (58) 686 04 96

Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32
tel. (32) 764 17 20
bezpł. infolinia: 800 169 009

Zawiercie 42-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. gen. Sikorskiego 22
tel. (32) 670 60 00

Kwidzyn 82-500
Sklep Medyczny
ul. Braterstwa Narodów 40
tel. (55) 246 80 47
Malbork 82-200
NZOZ CHIR-MED
ul. M. Konopnickiej 6
tel. (55) 273 26 38

Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski
(Szpital Miejski)
ul. Szpitalna 13
tel. (32) 261 79 11
bezpł. infolinia: 800 169 009

Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel. (59) 842 27 28

Gliwice 44-100
Sklep Medyczny
INTER-MED
ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego 1
tel. (32) 231 93 14

Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Kopernika 28
tel. (58) 841 34 27

Jaworzno 43-609
Sklep Medyczny ABE
ul. Farna 12
tel. (32) 616 34 54

Słupsk 76-200
Sklep Medyczny POD SŁOWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel. (59) 840 05 76

Katowice 40-008
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
tel. (32) 256 82 35,
259 85 31

Starogard Gdański 83-200
NZOZ CHIR-MED
ul. ks. Kellera 17c
tel. (58) 563 30 72
Wejherowo 84-200
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. 10 lutego 1
tel. (58) 677 55 56

Woj. śląskie

Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20
tel. (33) 812 31 79

Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel. (32) 253 54 56
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

Żory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne Przedmieście 5
tel. (32) 435 14 39
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

Woj. wielkopolskie

Jarocin 63-200
Sklep Medyczny
ŚWIAT ORI
ul. Wrocławska 34
tel. (62) 505 22 89
Kalisz 62-800
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy HANNA
ul. Kazimierzowska 10b
tel. (62) 50 107 22
Konin 62-510
Sklep medyczny
AS-MED
al. 1 Maja 16a
tel. (63) 241 00 39
Leszno 64-100
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Jackowskiego 9
tel. (65) 520 38 32,
tel. kom. 663 700 815
Ostrów Wielkopolski 63-400
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy HANNA
ul. Konopnickiej 41a
tel. (62) 591 33 11
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

Ełk 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3, lok. 1
tel. (87) 621 16 51

Kołobrzeg 78-010
Punkt Sprzedaży K-ORT
ul. Łopuskiego 8
tel. (94) 354 55 43

Cieszyn 43-400
Sklep Medyczny DAGMED
ul. Bobrecka 30a
tel. (33) 851 46 65

Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny
ZIOŁO-LEK (Szpital Miejski nr 1)
ul. 26 marca 51
tel. (32) 455 68 50

Olsztyn 10-587
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
ESKULAP
ul. Kościuszki 84d
tel. (89) 527 41 10

Koszalin 75-648
Zakład Sprzętu
Ortopedycznego K-ORT
ul. Leśna 3
tel. (94) 348 83 65

Częstochowa 42-200
Sklep Medyczny
ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel. (34) 324 73 01

Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny
ZIOŁO-LEK
ul. Kubsza 10
tel. (32) 456 07 53

Ostróda 14-100
Sklep Medyczny
BLADORTOL
ul. Czarnieckiego 19 lok. A
tel. (89) 642 14 05

Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel. (33) 816 40 61 wew. 208

Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11
tel. (32) 423 54 90
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Szczecin 71-470
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA,
JOLA-MED
ul. Arkońska 42
tel./faks (91) 454 06 04

Limity na sprzęt stomijny

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 275 poz. 2732)
określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

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

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Henryk Maciążek, 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 5a/8, tel. kom. 880 919 579
tel. zaufania (58) 553 05 45 (Maria Koss)
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, tel. (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”
Rozalia Bąba, 58-100 Świdnica, ul. Franciszkańska 7, tel. kom. 889 568 327
Łódzkie Stowarzyszenie Stomijne
Helena Pawlak, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195, tel. kom. 698 806 737

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
Zarząd Główny:
Andrzej Piwowarski (Kraków) – prezes, Dorota Kaniewska (Warszawa) – wiceprezes, Jolanta Matalewska
(Szczecin) – sekretarz, Ryszard Lisek (Katowice) – skarbnik, Stanisław Bogdan (Białystok) – członek zarządu.
Siedziba:
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49, www.polilko.pl, e-mail: polilko@polilko.pl
Oddziały regionalne (adresy do korespondencji):
1. BIAŁYSTOK – Danuta Skutnik, ul. Świętojańska 22/1 (Centrum Współpracy),
15-950 Białystok, tel. (85) 745 06 53, tel. kom. 604 967 220, e-mail: bialystok@polilko.pl
2. BYDGOSZCZ – Jan Łosiakowski, ul. Leszczyńskiego 111/34, 85-137 Bydgoszcz, tel. (52) 379 18 81,
tel. kom. 601 540 776 , e-mail: bydgoszcz@polilko.pl
3. GORZÓW WIELKOPOLSKI – Mirosława Pękosz, ul. Widok 24/51, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. (95) 725 80 00, e-mail: gorzow@polilko.pl
4. KATOWICE – Bożena Kralka, ul. Czarny Las 10, 32-300 Olkusz, tel. kom. 508 082 526,
e-mail: katowice@polilko.pl
5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 137/3, 25-433 Kielce, tel. (41) 331 87 06,
tel. kom. 505 691 606, e-mail: kielce@polilko.pl
6. KONIN – Dionizy Chodorowski, ul. Władysława Jagiełły 13, 62-510 Konin, tel. (63) 245 05 65,
e-mail: konin@polilko.pl
7. KOSZALIN – Kwiryn Buzalski, ul. M. Karłowicza 46b/1, 75-563 Koszalin, tel. kom. 693 581 103,
e-mail: koszalin@polilko.pl
8. KRAKÓW – Grażyna Włodarczyk, ul. Stachiewicza 17/102, 31-303 Kraków, tel. kom. 502 338 436,
spotkania: Pensjonat przy Błoniach, ul. Emaus 28b, 30-213 Kraków, e-mail: krakow@polilko.pl
9. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/VI,
e-mail: lublin@polilko.pl
10. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, ul. Limanowskiego 19b/9, 10-342 Olsztyn,
tel. (89) 526 94 08, e-mail: olsztyn@polilko.pl
11. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – Zofia Skrok, ul. Polna 37/72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. kom. 502 576 025, e-mail: ostrowiec@polilko.pl
12. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel. (24) 268 56 86,
e-mail: plock@polilko.pl
13. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, Poznań, os. Lecha 18 m. 30, tel. (61) 877 77 36, e-mail: poznan@polilko.pl
14. RZESZÓW – Krzysztof Bryndza, 38-540 Zagórz, ul. Poraż 111/2, tel. kom. 512 823 367,
e-mail: rzeszow@polilko.pl, kbryn@o2.pl
15. SZCZECIN – Jolanta Matalewska, ul. Chodkiewicza 1/15, 70-344 Szczecin, tel. kom. 667 309 712,
e-mail: szczecin@polilko.pl
16. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, ul. Sandomierska 85, 39-432 Gorzyce, tel. (15) 836 25 91,
e-mail: tarnobrzeg@polilko.pl
17. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, al. Niepodległości 137/141 m. 38, 02-570 Warszawa,
tel. (22) 646 27 05, tel. kom. 691 739 924, spotkania: Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b, Warszawa,
e-mail: warszawa@polilko.pl
18. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, ul. Kaliska 83a/13, 87-800 Włocławek, tel. (54) 234 56 51,
tel. kom. 601 897 009, e-mail: wloclawek@polilko.pl
19. WROCŁAW – Jan Drajczyk, ul. Komorowska 12/5, 54-436 Wrocław, tel. (71) 788 14 22,
tel. kom. 604 848 433, e-mail: wroclaw@polilko.pl
20. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, ul. Zielonogórska 61, 67-100 Nowa Sól, tel. (68) 387 52 39,
e-mail: zielonagora@polilko.pl
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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, (76) 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, (75) 754 21 27
Poradnia 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
Poradnia Stomijno-Proktologiczna
z pracownią endoskopową
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. dr. K. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel. (81) 747 75 11
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

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, (77) 441 60 72
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Poradnia Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym
ul. Skłodowskiej-Curie 26,
15-950 Białystok
kierownik poradni:
dr n. med. Jacek Lewandowski
tel. (85) 748 83 82
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15a, 15-274 Białystok
kierownik poradni: dr Fabian Kamiński
tel. (85) 746 85 73
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Pielęgniarski Punkt Konsultacyjny
dla osób ze stomią
Sklep Medyczny Medica Humana
ul. Dąbrowskiego 85
35-040 Rzeszów
tel. (17) 854 07 45
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Szpital Morski im. PCK Gdynia
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
tel. (58) 699 83 45
(czynne w środy od 12.00 do 16.00)
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
pl. 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
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
Pielęgniarski Punkt Konsultacyjny
kierownik poradni:
dla osób ze stomią
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
mgr piel. Teresa Sztyler – certyfikowana tel. (89) 539 85 20
pielęgniarka stomijna
Centrum Medyczne Eskulap
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ul. Marii Dąbrowskiej 24, os. Zielone
Szpital Kliniczny nr 2
33-100 Tarnów
Poradnia Stomijna
tel. (14) 642 00 43
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. (61) 869 15 69
Pielęgniarski Punkt Konsultacyjny dla
osób ze stomią
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dorota Jesionka-Kukla – certyfikowana Poradnia Proktologiczna i Stomijna
pielęgniarka stomijna
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
Szpital Specjalistyczny
kierownik poradni: dr Jacek Lis
im. Stefana Żeromskiego
tel. (61) 821 22 43
os. Na Skarpie 66, 31-913 Tarnów
tel. kom. 889 402 924
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Szpital Bielański – Pawilon H
kierownik poradni:
Poradnia Stomijna
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel. (61) 885 05 79
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
Wojewódzki Szpital Zespolony
dr hab. med. Marek Szczepkowski
Poradnia dla Chorych ze Stomią
tel. (22) 569 03 34, (22) 864 20 00
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
SPZOZ
kierownik poradni: dr Jarosław Długosz
Wojewódzki Szpital Zespolony
tel. (62) 245 44 89
Poradnia Proktologiczno-Stomijna

Bezpïatna linia informacyjna dla osób ze stomiÈ

Wykwaliğkowane pielÚgniarki stomijne
czekajÈ na Pañstwa telefony!
ConvaTec Polska Sp. z. o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50, fax (22) 579 66 44

