Drodzy Czytelnicy,
Macie w∏aÊnie w r´ku pierwszy numer „Naszej Troski”, gazety tworzonej specjalnie dla
Was, osób ze stomià. Cz´Êç z Paƒstwa pozna∏a ju˝ byç mo˝e inny nasz magazyn — „Trosk´”, skierowany do piel´gniarek. Spotka∏ si´ z ich przychylnoÊcià i sympatià, dlatego postanowiliÊmy spotykaç si´ regularnie równie˝ z Wami, aby s∏u˝yç radà i pomocà. A jest Was
w Polsce kilkanaÊcie tysi´cy. Ogromna to rodzina, prawda? A rodzina musi si´ wspieraç, bo
razem zawsze jest raêniej.
Chcemy, byÊcie w „Naszej Trosce” znaleêli odpowiedê na wszystkie nurtujàce Was pytania. Dlatego do wspó∏pracy zaprosiliÊmy lekarzy, piel´gniarki i psychologów. Oni w swoich
tekstach doradzà Wam, jak piel´gnowaç stomi´, jak radziç sobie z problemami, co robiç, by
˝yç pogodnie i z uÊmiechem, jak wszyscy wokó∏. Mo˝na bowiem ˝yç, nadal realizujàc swoje
marzenia, jak bohater wywiadu w tym numerze — Jerzy Truchanowicz. Ma si´ wra˝enie, ˝e
˝adna si∏a nie jest w stanie zatrzymaç Go w domu. On ciàgle ucieka w swoje ukochane góry.
Chcemy, ˝ebyÊcie i Wy mieli swój udzia∏ w tworzeniu „Naszej Troski“. Je˝eli macie
jakieÊ pomys∏y, piszcie i dzielcie si´ nimi. Wtedy przeczytacie to, co rzeczywiÊcie
najbardziej Was interesuje.
Je˝eli podoba si´ Wam „Nasza Troska” i chcecie jà regularnie otrzymywaç, wype∏nijcie
i odeÊlijcie do nas kupon z zamówieniem (drukujemy go na piàtej stronie). Wtedy zawsze
znajdziecie nas w swojej pocztowej skrzynce. ˚ycz´ Paƒstwu mi∏ej lektury!
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Doniesienia

Karta praw pacjenta ze stomià

Radosnych, wiosennych nastrojów
w Âwi´ta Wielkiej Nocy ˝yczà pracownicy firmy
Czy wiesz, ˝e...

Stomia w liczbach

Wed∏ug obiegowych opinii wyró˝nia si´ cholesterol „dobry” i „z∏y”. A tak naprawd´ cholesterol jest jeden, tyle ˝e organizm przechowuje go
w ró˝nych miejscach i dlatego mo˝e mieç dobroczynne lub szkodliwe dzia∏anie.
Poziom cholesterolu, który badamy pobierajàc
krew, jest pomiarem przybli˝onym — prawdziwy
poziom cholesterolu zale˝y od bardzo wielu czynników: diety, çwiczeƒ fizycznych i genów (czyli
tego, jak zostaliÊmy „zaprogramowani” przez natur´). Najwa˝niejsze jednak znaczenie w „przerabianiu” cholesterolu jest przypisywane diecie
i aktywnoÊci ˝yciowej.

Nasza kuchnia
Ryba zapiekana
z ziemniakami

Sk∏adniki
1 kg filetów rybnych, 1 kg ziemniaków, 3 jajka, 2 ∏y˝ki bu∏ki tartej,
po ma∏ym kubeczku (125 ml) Êmietany i jogurtu naturalnego, 3 ∏y˝ki ostrego ˝ó∏tego sera,
4 dag mas∏a, sól, pieprz
Sposób przyrzàdzania
Ryb´ op∏ukaç, posoliç i odstawiç na 30 minut,
a nast´pnie ugotowaç w wywarze z warzyw.
Ziemniaki obraç, op∏ukaç i gotowaç 15 minut
w osolonej wodzie. Jajka ugotowaç na twardo.
Ziemniaki i jajka pokroiç w plasterki. Naczynie
do zapiekania wysmarowaç mas∏em, u∏o˝yç
warstwy z ziemniaków, ryby i jajek, przesypujàc
je serem ˝ó∏tym. Pierwszà i ostatnià warstw´
u∏o˝yç z ziemniaków. Zalaç Êmietanà wymieszanà z jogurtem, posypaç zrumienionà bu∏kà tartà
i zapiekaç przez godzin´ w temperaturze 180ºC.

• Stomia ma ponad 200-letnià histori´;
pierwszà stomi´ po urazie brzucha
wykonano w... 1757 roku.
• Pierwszy zabieg lewostronnej kolostomii
przeprowadzono w 1793 roku u noworodka.
Pacjent prze˝y∏ 45 lat.
• Pierwsze zbiorniki na ka∏ zacz´to stosowaç
ju˝ w 1798 roku.
• Gdy wykonywano pierwsze zabiegi, stomi´
zaopatrywano w szklane lub metalowe
pojemniki mocowane na pasie; sprz´t
by∏ widoczny przez ubranie, nie by∏
szczelny.
• Pierwsza szko∏a terapeutek zajmujàcych si´
osobami ze stomià powsta∏a w 1961 roku.
A pierwszà terapeutkà by∏a pacjentka
Norma Gill.
• W Stanach Zjednoczonych ˝yje oko∏o
miliona pacjentów ze stomià.
• W Polsce jest ich oko∏o 15 tysi´cy.
• Od 1987 roku w naszym kraju dzia∏a
Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi
ze Stomià (Pol-Ilko).

Stomia w Internecie
http://www.strony.poland.com/polilko
Strona g∏ówna Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Chorymi ze Stomià POL-ILKO. Informacje
o strukturze Pol-Ilko oraz praktyczne wskazówki
dotyczàce zasad piel´gnacji stomii.
http://www.ostomyinternational.org/
Angloj´zyczna strona g∏ówna International
Ostomy Association (IOA). Informacje o stowarzyszeniu. Praktyczne rady. Materia∏y edukacyjne. Ciekawe odnoÊniki do innych stron poÊwi´conych problematyce piel´gnacji stomii.
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1. Ka˝dy pacjent przed operacjà powinien
uzyskaç porady, które pozwolà mu
podjàç w pe∏ni Êwiadomà decyzj´
o operacji, dadzà wiedz´ o korzyÊciach
wynikajàcych z leczenia oraz
zasadniczych aspektach ˝ycia ze stomià.
2. Stomia powinna byç wytworzona
w optymalnym dla pacjenta miejscu,
zgodnie z zasadami medycznymi
i z uwzgl´dnieniem wszystkiego, co
b´dzie sprzyja∏o jego komfortowi.
Takie jest podstawowe prawo pacjenta.
3. Pacjent ma prawo do uzyskania wsparcia
specjalistów medycznych i specjalistycznej opieki piel´gniarskiej zarówno
przed operacjà, jak i po niej, zarówno
w czasie pobytu w szpitalu, jak i po powrocie do domu.
4. Pacjent ze stomià ma prawo otrzymaç
pe∏nà, bezstronnà i obiektywnà informacj´ dotyczàcà sprz´tu stomijnego oraz
zasad i sposobów zaopatrzenia w ten
sprz´t.
5. Pacjent ze stomià ma prawo dokonaç
wolnego wyboru sprz´tu spoÊród
dost´pnego w danym kraju bez jakiegokolwiek przymusu, skr´powania
i ograniczeƒ.
6. Pacjent ze stomià ma prawo do informacji o krajowym towarzystwie stomijnym
oraz ma prawo do uzyskania wsparcia ze
strony takiego towarzystwa.
7. Pacjent ze stomià ma prawo do uzyskania
wszelkich informacji wa˝nych z punktu
widzenia jej ˝ycia oraz pracy, ma prawo
oczekiwaç takich informacji dla rodziny
i przyjació∏, tak aby wzrasta∏a powszechna ÊwiadomoÊç co do warunków, jakie
sà niezb´dne dla przystosowania do stomii
oraz do osiàgni´cia przez osoby ze
stomià zadowalàcej jakoÊci ˝ycia po
operacji.

„Nasza Troska”
Bezp∏atny magazyn
dla pacjentów ze stomià.
Wydawca
Bristol-Myers Squibb Sp. z o.o.
(Dzia∏ Pomocy ConvaTec)
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
tel.: (022) 874 38 10
fax: (022) 874 38 35
e-mail: dzial.pomocy@bms.com
Redakcja
lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ
Dorota Anna Bronisz
Prenumerata
Bezp∏atnà prenumerat´ mo˝na zamawiaç
odsy∏ajàc kupon znajdujàcy si´
wewnàtrz numeru (str. 5).
Projekt i opracowanie graficzne
Medical Communications
ul. Rzymska 39, 03-976 Warszawa
tel.: (022) 616 16 06

Rozmowa z...

...Jerzym Truchanowiczem
Dorota Anna Bronisz

„...cz∏owiek potrafi wi´cej, ni˝ jest
w stanie sobie wyobraziç, jeÊli si´
odwa˝y. Zwykle nie odwa˝amy si´,
bo rzeczy sà trudne; a one sà trudne dlatego, ˝e si´ nie odwa˝amy”.
Jan Surdel
alpinista, operator filmowy, dziennikarz
To motto jest si∏à Jerzego Truchanowicza,
który po górach wspina si´ od ponad 30 lat.
Nie przesta∏ nawet wtedy, gdy powa˝nie zachorowa∏, gdy wszyscy byli przekonani, ˝e na
szczyty b´dzie ju˝ tylko spoglàda∏ z oddali.
A on po dwóch ci´˝kich operacjach i wy∏onieniu stomii stanà∏ na szczycie Mont
Blanc. I to by∏ dopiero poczàtek.
• Ostatnio wszed∏
Pan na Aconcaqu´...
Tak, najwy˝szy
szczyt obu Ameryk,
prawie 7 tysi´cy
metrów n.p.m. Na
szczycie stanà∏em
dok∏adnie 18 stycznia 2000 roku. W trakcie wspinaczki nastàpi∏o
za∏amanie pogody, ale na szcz´Êcie trwa∏o to
tylko jednà noc. Wiatr by∏ wtedy tak silny, ˝e
ba∏em si´, czy namiot to wytrzyma. Przede
wszystkim bardzo dokucza∏o zimno. Chwilami
nie czu∏em palców u ràk. Dobrze, ˝e nie pada∏
Ênieg. Z ostatniej bazy na szczyt szed∏em
szeÊç godzin, ale a˝ cztery z nich musia∏em
poÊwi´ciç na pokonanie ostatniego, 400-metrowego odcinka, na którym jest mnóstwo luênych kamieni. Trzeba by∏o bardzo uwa˝aç, by
nie spowodowaç ich lawiny. No i wysokoÊç
robi∏a swoje. Cz´sto na dwa zrobione kroki
potrzebowa∏em trzech, czterech g∏´bokich oddechów, by ruszyç dalej. Ale doszed∏em. Czu∏em si´ wspaniale — za∏atwi∏em zaleg∏à spraw´...

sia∏a w tym czasie si´ wycofaç z powodu zagro˝enia lawinowego. Pod Êniegiem zginà∏
inny alpinista. Mnie Ênie˝yca zablokowa∏a
w namiocie na dwie doby. Koƒczy∏a si´ ˝ywnoÊç. Wróci∏em, wierzàc, ˝e wróc´ tam w nast´pnym roku. I dopià∏em swego. Równie˝
dzi´ki firmie ConvaTec, która znów mnie
wspomog∏a finansowo.
• Ju˝ pó∏ roku po ostatniej, bardzo powa˝nej
operacji kr´gos∏upa by∏ pan na Mont Blanc.
Trudno uwierzyç...
Operacj´ mia∏em pod koniec grudnia
1997 roku, a w Sylwestra ju˝ sobie postanowi∏em wróciç w góry. Najpierw chodzi∏em
o kulach, potem z laskà. Ca∏y
czas w gipsie. Gdy zaczà∏em
byç bardziej sprawny, çwiczy∏em, wspinajàc si´ po... schodach. Ju˝ w sierpniu wbiega∏em 20 razy na 10. pi´tro
i z powrotem. Czu∏em, ˝e jestem w formie nie gorszej ni˝
przed chorobà. I wtedy zaÊwita∏a mi myÊl, by pi´çdziesiàte
urodziny sp´dziç w Alpach.
By∏em ju˝ trzy razy na Mont Blanc. Chcia∏em
tam wejÊç z córkà i synem. Owszem, mog∏em
zaczàç od w´drówek w Tatrach, ale wiedzia∏em, ˝e staç mnie na wi´cej.

• Mog∏o si´ jednak
skoƒczyç tragicznie.
Ma∏o brakowa∏o,
a wyprawa rzeczywiÊcie zakoƒczy∏aby si´
nieszcz´Êliwie. Gdy
ju˝ schodziliÊmy ze
szczytu, za∏ama∏a si´
pogoda. Sta∏o si´
bardzo niebezpiecznie, musieliÊmy zachowaç pe∏nà asekuracj´. Zaj´∏o nam to
du˝o czasu, ale uda∏o
si´. WejÊcie na Mont
Blanc przekona∏o mnie,
˝e zwalczy∏em chorob´ na tyle, by nadal
chodziç po górach,
choç nie jestem w pe∏ni sprawny.

• Ileostomia nie stanowi dla Pana problemu?
Ma∏o o niej myÊl´. W ca∏ej mojej chorobie nie ona by∏a najwi´kszym problemem.
Mia∏em du˝o wi´ksze k∏opoty. A zacz´∏o si´
od zaka˝enia salmonellà i gronkowcem. Po
4 miesiàcach jedynym ratunkiem by∏o usuni´cie jelita grubego. Nie by∏o ze mnà dobrze,
mój stan by∏ wr´cz beznadziejny. Jednak wierzy∏em, ˝e mój organizm, zawsze tak sprawny
i silny, da sobie rad´. I tak si´ sta∏o, choç by∏o mnie o po∏ow´ mniej. Ju˝ wtedy snu∏em
plany o jak najszybszym wyjeêdzie w góry,
ale, niestety, zacz´∏y si´ k∏opoty z kr´gos∏upem. Po 3 miesiàcach by∏em ju˝
sparali˝owany i przykuty do ∏ó˝ka. Potem okaza∏o si´, ˝e mam ropieƒ w kr´gos∏upie, co
mog∏o byç konsekwencjà moich dolegliwoÊci
jelitowych. I zapakowano mnie w gipsowy
gorset.
• Czy ktoÊ wierzy∏, ˝e znów pójdzie Pan w góry?
Lekarze starali si´ przyzwyczajaç mnie do
myÊli, ˝e ju˝ nie b´d´ si´ wspina∏. A ja wiedzia∏em swoje. Z chorobà trzeba walczyç.
Móg∏bym zostaç rencistà, nie pracowaç i nic
nie robiç, ale przecie˝ w ˝yciu nale˝y realizowaç
marzenia, wcià˝ je goniç. Nie traktuj´ alpinizmu jako sportu wyczynowego. Nie wspinam
si´ za wszelkà cen´, ale dla przyjemnoÊci.
W górach czuj´, ˝e ˝yj´.

•...poniewa˝ wczeÊniej ju˝ by∏ Pan na tym szczycie.
Rok wczeÊniej — w 1999 roku. Ju˝ wtedy
chcia∏em zdobyç Aconcaqu´. Sukces by∏ blisko, ale niestety za∏ama∏a si´ pogoda, bez
przerwy pada∏ Ênieg. Musia∏em wróciç, choç
do szczytu by∏o niewiele ponad 1000 metrów.
Mia∏em uczucie pustki i ˝alu, ale wiem, ˝e to
by∏a s∏uszna decyzja. Wi´kszoÊç wypraw mu-

• Gdzie Pana zagnajà nast´pne marzenia?
W Himalaje.
• Jestem pewna, ˝e i tym razem si´ uda.
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Piel´gnacja stomii
mgr Urszula Sobczak
piel´gniarka stomijna
Od 1986 r. pracuje w Poradni dla Chorych ze Stomià
przy III Katedrze i Klinice Chirurgii w Poznaniu

Jak ˝yç ze stomià?

Trzeba normalnie ˝yç
Diagnoza: operacja i wy∏onienie stomii to
szok dla ka˝dego chorego. My, piel´gniarki,
robimy wszystko, by pomóc w tych najtrudniejszych chwilach. I wiemy, ˝e to dopiero

poczàtek. Okres po operacji nie jest wcale
mniejszym stresem dla pacjenta. Trudno
pogodziç si´ z nowà sytuacjà, trudno zaakceptowaç swoje cia∏o i to „coÊ” na brzuchu. Dlatego nie przekonujemy nikogo, ˝e wszystko
si´ jakoÊ u∏o˝y. Staramy si´ jednak, byÊcie
szybko zaakceptowali t´ nowà sytuacj´ i po
jakimÊ czasie wi´kszoÊci z Was si´ to udaje.
I to Wasz najwi´kszy sukces. Naprawd´ stomia
nie powinna mieç ˝adnego negatywnego
wp∏ywu na Wasze ˝ycie — rodzinne, towarzyskie, zawodowe...
Pomoc zawsze uzyskacie w poradniach
stomijnych. Tam piel´gniarki nauczà Was, jak
obchodziç si´ ze swojà przetokà. Boicie si´,
˝e k∏opot sprawiaç Wam b´dà zwyk∏e,
codzienne czynnoÊci. A przecie˝ normalnie
mo˝ecie braç prysznic i kàpaç si´, tak jak robiliÊcie to przed operacjà. W przypadku ileostomii lub urostomii lepiej nie zdejmowaç sprz´tu i prosz´ byç pewnym, ˝e nie b´dzie ˝adnej
nieszczelnoÊci. Wi´kszoÊç p∏ytek stomijnych
dok∏adnie przylega do skóry tak˝e w wodzie.

Nie ma problemu, by iÊç do znajomych, na
przyj´cie, koncert. Mo˝na równie˝ podró˝owaç.
Nale˝y jednak pami´taç, by zawsze mieç pod
r´kà zapasowy sprz´t.
Pacjenci, którzy przed operacjà ˝yli bardzo
aktywnie, najbardziej bojà si´, ˝e b´dà musieli
zrezygnowaç ze swoich sportowych zainteresowaƒ. Nie wiedzieç
dlaczego? Ze stomià
nie trzeba siedzieç
w domu. Nale˝y wr´cz
uprawiaç jakiÊ sport.
Mo˝na p∏ywaç, jeêdziç
na rowerze, na nartach...
A zapewne ju˝ przeczytaliÊcie, ˝e sà i tacy,
którzy wcià˝ wspinajà
si´ na górskie szczyty
i to te wysokie. Ruch,
çwiczenia fizyczne sà
wa˝ne dla ka˝dego, ze
stomià czy bez. Dla Was wskazane sà zw∏aszcza te çwiczenia, które wzmacniajà mi´Ênie
brzucha. Spróbujcie, codziennie kilka minut,
a poczujecie si´ o kilka lat m∏odziej, a i Wasza
stomia b´dzie w lepszej kondycji.
Doskonale te˝ wiecie, jak wa˝na jest dieta.
Ale to nie znaczy, ˝e musicie sobie ciàgle
czegoÊ odmawiaç. Mo˝ecie jeÊç, co lubicie,
oby nie za t∏usto i za s∏odko. Ale to równie˝
dotyczy wszystkich. Poza tym szybko sami
zaobserwujecie, co Wam nie s∏u˝y i tego trzeba
po prostu unikaç. Warto przypomnieç kilka
zasad: nale˝y jeÊç powoli i dok∏adnie ˝uç
pokarm, jeÊç nie rzadziej ni˝ trzy razy dziennie
w regularnych odst´pach oraz piç du˝o p∏ynów — do 2 litrów
dziennie.

Sami Paƒstwo przyznacie, ˝e obecny sprz´t
pozwala na bardzo komfortowe ˝ycie. Nie narzuca ˝adnych ograniczeƒ co do sposobu ˝ycia,
ubierania... Jest mi´kki, p∏aski, mocno trzyma
si´ na skórze. A zapewne niektórzy jeszcze
pami´tajà, legendarne ju˝, „pasy krakowskie”.
Wtedy rzeczywiÊcie stomia mog∏a doskwieraç
w wielu sytuacjach. A teraz?
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Naprawd´ wszystko mo˝na sprawnie zorganizowaç i stomia wcale nie musi burzyç nam
˝ycia. Najlepiej szybko jà „oswoiç”.
Bardzo wa˝na jest piel´gnacja stomii, ale
po nabraniu wprawy zajmuje dos∏ownie
chwilk´. Nale˝y pami´taç, ˝e przy ka˝dej
zmianie sprz´tu trzeba dok∏adnie umyç skór´
wodà i bardzo delikatnym myd∏em, najlepiej w p∏ynie. Dobrze
jest u˝yç mi´kkiej gàbki lub gazy.
Potem dok∏adnie skór´ osuszyç.
Nie wolno u˝ywaç zmywaczy
typu: benzyna czy spirytus, które
wysuszajà skór´. Je˝eli skóra
wokó∏ stomii jest podra˝niona
od stolca nie u˝ywajcie ˝adnych
maÊci i kremów gojàcych, poniewa˝ zmniejsza to przyczepnoÊç sprz´tu. Wystarczy wtedy
zastosowaç past´ uszczelniajàco-gojàcà. I po problemie. Podobnie nale˝y postàpiç w przypadku blizn
i nierównoÊci skóry wokó∏ stomii.
Czy stomia mo˝e wi´c byç powodem, by
nie wróciç do pracy? Absolutnie nie. Po okresie rekonwalescencji nie tylko mo˝na, ale
wr´cz nale˝y — dla dobrego samopoczucia
— „pójÊç do ludzi”, zajàç si´ obowiàzkami.
OczywiÊcie nie mo˝e to byç praca zbyt ci´˝ka
fizycznie, wymagajàca sta∏ego pochylania si´.
I rzecz najwa˝niejsza — wsparcie bliskich.
Choroba bowiem dotyka nie tylko stomików,
ale i ich rodziny. Bàdêcie razem na dobre i na
z∏e. I razem normalnie ˝yjcie.

Psycholog radzi
mgr Jolanta Fryc-Martyƒska
specjalista psychologii klinicznej
Katedra i Klinika Chirurgii AM
w Poznaniu

Jak rozmawiaç z lekarzem?
JeÊli mamy k∏opoty ze zdrowiem — trafiamy
do lekarza. Chcemy, ˝eby nas leczy∏ i... ˝eby z nami rozmawia∏.
Ale w rozmowie powinny uczestniczyç obie
strony. Dlatego na jej przebieg wp∏yw ma nie tylko
lekarz, ale i pacjent.
Co ze strony pacjenta utrudnia porozumienie?
Przychodzàc do lekarza, chcemy dowiedzieç
si´ jak nawi´cej o swoim stanie. Jeden pacjent
oczekuje bardzo dok∏adnych informacji, innemu
wystarczà ogólne sugestie. Ró˝nimy si´ przecie˝
– tak jak wzrostem, tak i zapotrzebowaniem na
informacje o tym, co si´ z nami dzieje i dlaczego.
JesteÊmy przekonani, ˝e lekarz b´dzie wiedzia∏,
ile chcemy wiedzieç.
Obdarzamy bowiem lekarzy boskimi atrybutami
i oczekujemy od nich rzeczy prawie niemo˝liwych, np. najwy˝szych kompetencji chirurgicznych, matczynej czu∏oÊci oraz bycia urodzonym
psychologiem jednoczeÊnie.
Sà ludzie, którzy szukajà u lekarza pocieszenia
oraz wsparcia. Bardziej ni˝ rozmowy o konkretach,
oczekujà akceptacji i mi∏ych s∏ów.
Lekarz najcz´Êciej nie wie o oczekiwaniach pacjentów, a niektórych oczekiwaƒ po prostu nie
mo˝na spe∏niç.

Kontakty z ludêmi zale˝à tak˝e od przekonaƒ —
naszych wewn´trznych „pewniaków” na w∏asny
temat, o innych ludziach i reszcie Êwiata.
To, co myÊlimy o sobie i o innych, cz´sto
w sposób zasadniczy okreÊla, jak nam si´ uk∏ada
z ludêmi. JeÊli ktoÊ uwa˝a, ˝e inni ludzie sà nieuczciwi i agresywni, to ˝yje tak, jakby spotkanie
osoby uczciwej i ˝yczliwej by∏o niemo˝liwe.
Lekarzy postrzegamy jako osoby wynios∏e, poch∏oni´te pracà. Uwa˝amy, ˝e dajà nam wiele sygna∏ów, Êwiadczàcych o niech´ci do rozmów. Chirurdzy sà zm´czeni wielogodzinnymi operacjami,
a my wyczekujemy uparcie na swoje pi´ç minut na
rozmow´. Potem rodzi si´ w nas poczucie winy, ˝e
chcemy zabieraç czas i dodatkowo ich obcià˝aç.
Porozumienie z lekarzami utrudnia specyficzna, ma∏o komfortowa sytuacja: musimy odkryç
nasze chore i u∏omne cia∏o, nie mamy na sobie
ubrania albo coÊ, w czym nie czujemy si´ dobrze. Za to lekarz jest ubrany w mundur i u˝ywa
dodatkowych zabezpieczeƒ (maska, okulary,
r´kawiczki, dodatkowy fartuch do badaƒ), a kiedy skoƒczy „dotykanie” naszego cia∏a — myje
r´ce. Rozumiemy to wszystko, a mimo to czujemy si´ nieswojo.
Wizyta u lekarza bywa wielkim stresem.
Wszystko, co mówi∏ nam doktor, wydawa∏o si´ ja-

sne, ale za godzin´ nie potrafimy powtórzyç prawie nic z 15-minutowej rozmowy!!!
Mimo tych ograniczeƒ musimy rozmawiaç
i szukaç informacji, bo jak inaczej Êwiadomie
podjàç walk´ z chorobà i nauczyç si´ nowego ˝ycia po operacji?
Oto lista praktycznych propozycji:
• staraj si´ myÊleç dobrze o swoim lekarzu,
jeÊli nie masz zaufania i ten stan pog∏´bia si´
— zmieƒ lekarza,
• jeÊli chcesz wiedzieç — nie bój si´, pytaj,
• zadawaj zwyk∏e pytania: co, jak oraz dlaczego,
• jeÊli bardzo boisz si´ prawdy o chorobie —
nie pytaj, za to powiedz o swoich l´kach
lekarzowi,
• przed wizytà u lekarza przedyskutuj z kimÊ
bliskim, jak postawiç pytania w konkretnych
kwestiach i zapisz je na kartce, którà mo˝esz
mieç przy sobie w czasie rozmowy,
• jeÊli kiedyÊ lekarz zdenerwowa∏ si´ w czasie
rozmowy z Tobà, pomyÊl, jaka by∏a przyczyna
— jeÊli by∏a to Twoja niezr´cznoÊç — unikaj
tego na przysz∏oÊç,
• unikaj zbierania informacji od pacjentów,
chyba ˝e jest to wolontariusz stomijny,
• pytaj lekarza równie˝ o to, gdzie uzyskasz
wi´cej informacji (lektura, Internet).
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Pytania i odpowiedzi
Ma∏gorzata Raspopin
piel´gniarka dyplomowana
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

O co najcz´Êciej pytajà pacjenci?
1. Czy po operacji wy∏onienia stomii b´d´
móg∏ wróciç do pracy?
Zale˝y to od ogólnego stanu zdrowia. Je˝eli Paƒskie samopoczucie b´dzie dobre, to po
okresie rekonwalescencji mo˝na powróciç do
poprzedniego zaj´cia. Nie mo˝e to byç jednak,
praca zbyt ci´˝ka fizycznie lub wymagajàca
sta∏ego pochylania si´. W przypadku ileostomii
(stomia na jelicie cienkim, zlokalizowana przewa˝nie po prawej stronie) przeciwwskazaniem
jest równie˝ praca w wysokiej temperaturze.
Je˝eli ogólny stan zdrowia nie pozwala na
dalszà prac´, to mo˝na z niej zrezygnowaç
i staraç si´ o przyznanie renty inwalidzkiej.

si´ ze sobà odpowiedni zapas sprz´tu stomijnego. Niech b´dzie to tylko taki sprz´t, którego
jest si´ pewnym.
Nale˝y mieç przy sobie, w podr´cznym baga˝u, rezerw´ woreczków, szczególnie przy ileostomii. Wa˝ne jest tak˝e, by mieç pod r´kà leki przeciwbiegunkowe. Nale˝y równie˝ przestrzegaç zasad dietetycznych.
4. Co zrobiç, gdy zdarza si´ biegunka?
Biegunka jest najcz´Êciej spowodowana
z∏à dietà lub zatruciem pokarmowym. Pami´taj, ˝e odpowiednia dieta zapobiega wystàpieniu lub nasileniu si´ dolegliwoÊci. Podczas
biegunki nale˝y zwi´kszyç iloÊç wypijanych
p∏ynów, aby zapobiec odwodnieniu organizmu.
Zalecane napoje podczas biegunki to:
gorzka herbata, wywar z mi´ty, wywar z czarnych jagód i niegazowana woda mineralna.
Z pokarmów sta∏ych: ry˝ i sucharki. Nale˝y unikaç owoców, warzyw i soków.
Je˝eli biegunki powtarzajà si´ lub sà d∏ugotrwa∏e, trzeba koniecznie skontaktowaç si´
z lekarzem.

2. Czy majàc stomi´ mog´ korzystaç z kàpieli?
OczywiÊcie, mo˝na si´ kàpaç oraz korzystaç
z natrysków, tak jak przed operacjà. W przypadku ileostomii lub urostomii, kiedy p∏ynny stolec
lub mocz wydzielane sà w sposób ciàg∏y, dobrze jest pozostawiç na skórze sprz´t stomijny
w czasie kàpieli. Wi´kszoÊç worków stomijnych
dok∏adnie przylega do skóry tak˝e w wodzie bez
obawy o wystàpienie nieszczelnoÊci.
JeÊli zrezygnujesz z worka, nale˝y zwróciç 5. Co zrobiç, gdy zdarza si´ zaparcie stoluwag´, by podczas kàpieli i wycierania nie ca?
Podczas zaparcia podstawà diety powinny
uraziç stomii ostrà gàbkà, paznokciem lub
byç takie pokarmy, które pobudzajà prac´ jelit,
r´cznikiem.
a wi´c zawierajàce du˝o b∏onnika. Sà to przede
wszystkim warzywa i owoce.
3. Czy mog´ podró˝owaç?
Niekiedy pomaga picie codziennie na
Stomia nie stanowi ˝adnych ograniczeƒ
w podró˝owaniu, pod warunkiem, ˝e zabierze czczo 1 szklanki przegotowanej wody lub wody

z miodem. Bardzo wa˝ne sà çwiczenia fizyczne
i ruch, które stymulujà perystaltyk´ jelit.
Je˝eli zaparcia sà d∏ugotrwa∏e, nale˝y
zwróciç si´ wtedy do lekarza.
6. Kiedy nale˝y zg∏osiç si´ do lekarza?
Do lekarza trzeba si´ zg∏osiç zawsze, gdy
stwierdzimy:
• krwawienie ze Êrodka stomii,
• silnà lub d∏ugotrwa∏à biegunk´,
• uporczywe zaparcia,
• zmian´ koloru, kszta∏tu lub wielkoÊci stomii.
Podstawowa zasada brzmi: lepiej zg∏osiç
si´ z b∏ahà sprawà, ni˝ zaniedbaç istotnà i zlekcewa˝yç objawy powa˝nych dolegliwoÊci.
Ka˝da osoba ze stomià powinna szukaç
pomocy u lekarza pierwszego kontaktu (lekarza
rodzinnego lub lekarza internisty). Lepiej jednak jest poprosiç go o sta∏e skierowanie do
poradni stomijnej. Takie skierowanie wydane
przez lekarza, pozwoli zarejestrowaç si´ w najbli˝szej Twemu miejscu zamieszkania poradni
stomijnej. Wtedy b´dziecie mieli Paƒstwo
pewnoÊç, ˝e znajdujecie si´ pod najlepszà
opiekà wysoko wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry lekarskiej i piel´gniarskiej.
Aktualnà list´ poradni stomijnych dzia∏ajàcych na terenie naszego kraju podajemy na sàsiedniej stronie. Dodatkowe informacje mo˝na
uzyskaç pod bezp∏atnym numerem telefonu dla
osób ze stomià: 0-800 120-093.

Listy od czytelników
Kochani, jestem pacjentkà z przetokà ka∏owà ju˝ ponad 5 lat. Z uzyskaniem worków ka∏owych mia∏am zawsze
problemy, ale od kiedy sà Kasy Chorych, moje problemy
sta∏y si´ jeszcze wi´ksze. Zwracam si´ do Was z proÊbà
o pomoc w interwencji w mojej Kasie Chorych.
Trzy lata temu mog∏am dostaç od Was na 3 miesiàce
worków i p∏ytek, bez ˝adnego potwierdzania wniosku. Obecnie nie doÊç, ˝e musz´ co miesiàc iÊç do lekarza po wniosek,
to za ka˝dym razem potwierdzam go w Kasie Chorych i nie
bardzo wiem, jaka jest tego przyczyna. Gubi´ si´ w tym gàszczu przepisów, by∏am odsy∏ana przez kas´ drugi raz do lekarza, bo pieczàtka by∏a od jakiegoÊ nieuprawnionego lekarza.
Ja przecie˝ si´ nie znam na tym, a jak jestem u ró˝nych lekarzy (poniewa˝ mam ponad 60 lat, to cz´sto choruj´), wtedy
prosz´ o wypisanie mi wniosku na Wasz sprz´t stomijny —
bo po innym mam cz´ste uczulenia. Wed∏ug mnie to lekarze
powinni si´ znaç na tych przepisach, a nie ja.

Mam du˝y problem z dojazdami do kasy, ˝eby potwierdziç za ka˝dym razem wniosek. W kasie powiedzieli
mi, ˝e nie zwracajà za koszty dojazdu — wczeÊniej mój
ZOZ zwraca∏ mi takie koszty — a to dla mnie jest du˝o pieni´dzy.
Prosz´ Was, pomó˝cie mi (bo dowiedzia∏am si´, ˝e
macie z nimi Umow´), w uzyskaniu zgody na to, ˝ebym mog∏a dostawaç Wasze worki i p∏ytki, tak jak mia∏am wczeÊniej
tj. na 3 miesiàce. Wiem ze spotkania z pacjentami w Klubie
Pol-Ilko, ˝e pacjenci w innych kasach dostajà worki na
3 miesiàce bez ˝adnego potwierdzania. Co wi´cej, dostajà
ich du˝o wi´cej ni˝ ja i nie wiem, dlaczego tak jest. Jak zapyta∏am o to w kasie, to us∏ysza∏am od urz´dniczki, ˝e nasza kasa jast biedna i ˝e mog´ si´ przepisaç do innej.
Licz´ na Waszà pomoc i prosz´ o dos∏anie mi nieodp∏atnie kilku lub kilkunastu worków zamkni´tych z filtrem
o rozmiarze 57 milimetrów, bo po ostatnim przezi´bieniu
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mia∏am cz´ste biegunki i brakuje mi tych worków, a poniewa˝ wspieraliÊcie mnie ju˝ kilka razy w ten sposób, to licz´
na Waszà tradycyjnà pomoc. W kasie powiedzieli mi, ˝e nie
wyra˝à zgody na to, ˝eby zap∏aciç za wi´kszà iloÊç ni˝ mi
przys∏uguje. JesteÊcie dla mnie ostatnià deskà ratunku.
Irena Pu˝yƒska
(adres do wiadomoÊci redakcji)
Od Redakcji:
Niestety, nasza propzycja zaopatrywania pacjentów na trzy
miesiàce nie zosta∏a przyj´ta przez Kas´ Chorych, w której
jest Pani ubezpieczona, mimo ˝e deklarowaliÊmy mo˝li woÊç wyd∏u˝onych p∏atnoÊci za te Êwiadczenia. Poniewa˝
wiemy, ˝e dla pacjentów jest to bardzo du˝y problem,
obiecujemy, ˝e ponowimy nasze propozycje, powo∏ujàc
si´ na Pani list.

Informacje

Adresy poradni stomijnych
⊕ posiada kontrakt

Limity na sprz´t stomijny
Kasa chorych

 nie posiada kontraktu

Symbol Kasy kolostomia

ileostomia

urostomia

DolnoÊlàska

01R

200

250

360

Kujawsko-Pomorska

02R

252

315

450

252

315

450

Lubelska
rozmiar 100 mm

Lubuska
dzieci do 9. roku ˝ycia

03R
04R

550
360

400

760

400

670

870

¸ódzka

05R

200

250

360

Ma∏opolska

06R

225

270

360

264

275

516

396

413

774

Mazowiecka
Dzieci do lat 18 i m∏odzie˝
uczàca si´ do 26. roku ˝ycia

07R

Opolska

08R

252

315

450

Podkarpacka

09R

252

280

360

Podlaska

10R

252

315

450

Pomorska

11R

218

273

460

Âlàska

12R

270

360

450

Âwi´tokrzyska

13R

200

250

360

Warmiƒsko-Mazurska

14R

200

250

360

264

275

450

400

500

720

Wielkopolska
Dzieci do lat 18 i m∏odzie˝
uczàca si´ do 26. roku ˝ycia

15R

Zachodniopomorska

16R

315

360

450

Bran˝owa KCH

17B

260,10

279,90

515,70

Oddzia∏y regionalne POL-ILKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BIA¸YSTOK - Jan Pacewicz, 16-020 Czarna Bia∏ostocka, ul. B.Prusa 3/8, tel.: (085) 710 10 48
BYDGOSZCZ - dr Danuta Karwacka, 85-183 Bydgoszcz, ul. Wieniawskiego 3, tel.: (052) 371 11 66
GORZÓW - Miros∏awa P´kosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (095) 732 53 29
KATOWICE - Bo˝ena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0604 11 33 20
KIELCE - Eugeniusz Kotlarski, Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137 m.3, tel.: (041) 331 87 06
KONIN - Juliusz Augustyniak, 62-600 Ko∏o, ul. Powst. Wielkopolskich 11/33, tel.: (063) 272 16 61
KRAKÓW - Leszek Tylko, 30-020 Kraków, ul. Wójtowska 9/33, tel.: (012) 633 33 5
LIPNO - Wanda Ciepliƒska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/3, tel.: (054) 280 53 96
LUBLIN - Anna K´ska-Gromadka, 20-130 Lublin, ul. Krzemieniecka 1/25, tel.: (081) 747 29 61
¸ÓDè - Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (042) 611 12 37
OLSZTYN - Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19B/9, tel.: (089) 526 94 08
P¸OCK - Lechos∏aw Or∏owski, 09-400 P∏ock, ul. Ga∏czyƒskiego 4/13, tel.: (024) 263 82 98
POZNA¡ - Maria Kudliƒska, 60-135 Poznaƒ, ul. Raszyƒska 29B/24, tel.: (061) 861 95 05
RZESZÓW - Henryk Rumanek, 35-310 Rzeszów, ul. Witolda Âwiadka 1/185, tel.: (017) 865 73 91
SZCZECIN - Jan WiÊniewski, 73-110 Stargard Szczeciƒski, OÊ. Hallera 12B/12, tel.: (092) 573 23 67
TARNOBRZEG - Zygmunt Bielawski, 37-450 Stalowa Wola, ul. ˚wirki i Wigury 14/13, tel.: (015) 842 30 41
WARSZAWA - dr Marek Szczepkowski, 01-809 Warszawa, Szpital Bielaƒski Oddz. Chirurgii Ogólnej,
ul. Ceg∏owska 80, tel.: (022) 834 48 52, tel. kom.: 0902 20 008 (po 22.00 - tel.: (022) 678 48 98)
ZIELONA GÓRA - Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (068) 387 52 39
NOWY SÑCZ - Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (018) 443 57 93
PI¸A - Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a, ul. Jagielloƒska 11, tel.: (067) 214 16 54
TARNÓW - Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (014) 627 59 45
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Województwo Âlàskie
⊕ Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna
ul. Powstaƒców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiel
tel.: (032) 255 36 62
⊕ Klinika Chirurgii Przewodu
Pokarmowego Âlàskiej A.M.
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Pawe∏ Lampe
tel.: (032) 789 40 00 centrala,
lub 789 48 09
⊕ Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
tel.: (032) 36 82 733
 Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dàbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (032) 262 40 81 w. 13 -16

⊕ Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Bia∏a
kierownik poradni:
dr Stanis∏aw Hrapkowicz
tel.: (033) 816 40 61
Województwo DolnoÊlàskie
 Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Klinice Chirurgii i Onkologii A.M.
we Wroc∏awiu
ul. M. Sk∏odowskiej - Curie 66,
50-369 Wroc∏aw
kierownik poradni:
dr Jerzy Medyƒski
tel.: (071) 320 94 91
⊕ OÊrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomià przy
Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (076) 855 09 41, 855 55 17
⊕ Poradnia dla Chorych ze Stomià
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. ˚eromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (075) 764 91 00 (01-02)
Województwo Opolskie
⊕ Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Wojewódzkim OÊrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (077) 441 60 00, 441 60 72
Województwo Lubuskie
⊕ Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
kierownik poradni:
dr Mariusz Pawlak
tel.: (095) 733 17 32
Województwo Mazowieckie
⊕ Szpital Bielaƒski - Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Ceg∏owska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr Marek Szczepkowski
tel.: (022) 834 48 52
⊕ SPZOZ Wojewódzki Szpital
Zespolony, Poradnia Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 P∏ock
kierownik poradni:
dr Mariusz Obr´bski
tel.: (024) 262 52 61
Województwo ¸ódzkie
⊕ Poradnia Stomijna
Al. KoÊciuszki 48, ¸ódê

Województwo Wielkopolskie
⊕ Szpital Kliniczny Nr 2
Poradnia Stomijna
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr hab. med. Piotr Krokowicz
tel.: (061) 869 15 69
⊕ Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszew 7/19, 60-479 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiƒski
tel.: (061) 821 22 43
⊕ Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (061) 854 05 79
⊕ Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Chirurgiczna dla Chorych
ze Stomià
ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin
kierownik poradni:
dr Jaros∏aw D∏ugosz
tel.: (063) 244 31 00 w. 128
Województwo Ma∏opolskie
⊕ CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeƒ Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni:
dr Andrzej Grylewski
tel.: (012) 424 80 66
Województwo Âwi´tokrzyskie
 Âwi´tokrzyskie Centrum

Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwiƒskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (041) 367 41 65
Województwo Lubelskie
⊕ Sam. Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
kierownik poradni:
dr Andrzej Andrzejewski
tel.: (081) 534 41 27
Województwo Podlaskie
⊕ Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia stomijna
ul. Waszyngtona 15A,
15-274 Bia∏ystok
kierownik poradni:
dr Jadwiga Snarska
tel.: (085) 74 50 653
⊕ SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymiƒska 2,
15-863 Bia∏ystok
kierownik poradni:
dr Romuald Kowalczuk
tel.: (085) 651 11 44
Województwo Pomorskie
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (058) 622 00 51
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Poradnia Stomijna
ul. Koszaliƒska 7
85-094 Bydgoszcz
Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Województwo
Warmiƒsko-Mazurskie
Specjalistyczny Zespó∏
Onkologii i Pulmunologii
ul. Jagielloƒska 78
10-357 Olsztyn
tel.: (089) 526 43 75

