
Wakacyjne wydanie magazynu „Nasza Troska” to ju˝ nasz dziesiàty, jubileuszowy numer. 
Ka˝da rocznica zmusza do refleksji i jest dobrà okazjà do podsumowaƒ. Cieszymy si´

ogromnie, ˝e ju˝ dwa i pó∏ roku goÊcimy w Paƒstwa domach. Musimy jednoczeÊnie przy-
znaç, ˝e pierwszy numer „Naszej Troski” przygotowywaliÊmy z niepokojem. Nie byliÊmy
pewni, czy Czytelnicy polubià i zaakceptujà magazyn. Jednak listy od Paƒstwa przekona∏y
nas, ˝e obawy te by∏y bezpodstawne. Otrzymujemy mnóstwo listów Êwiadczàcych o sympatii
ze strony pacjentów, ich rodzin i przyjació∏. 

Pierwszy numer „Naszej Troski” liczy∏ zaledwie osiem stron. Do dziÊ poczyniliÊmy w tej
kwestii du˝y post´p – obj´toÊç pisma dwukrotnie si´ zwi´kszy∏a, powsta∏o kilka interesujà-
cych, sta∏ych rubryk, czasopismo ukazuje si´ regularnie. Mamy nadziej´, ˝e nadal b´dziemy
si´ rozwijaç i coraz lepiej s∏u˝yç naszym Czytelnikom. 

Wakacje sà w pe∏ni. Mamy nadziej´, ˝e dopisuje Paƒstwu nie tylko pogoda, ale i humor.
Wykorzystajmy ten czas na podbudowanie naszej kondycji fizycznej. Zach´camy do aktyw-
nego, dostosowanego do wieku i stanu zdrowia, wypoczynku. Nie wszyscy muszà uprawiaç
forsowny jogging – dobre samopoczucie zapewniç mo˝e równie˝ zwyk∏y spacer. Korzystaj-
my, póki mo˝na, z uroków s∏oƒca i lata. 

Serdecznie pozdrawiamy! 
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Szanowni Paƒstwo!
Dla tych wszystkich, którzy nie znajà i nigdy

nie stosowali sprz´tu stomijnego ConvaTec,
proponujemy udzia∏ w naszej sta∏ej akcji
– „Poznajmy si´”.

Celem jej jest umo˝liwienie tym z Paƒstwa,
którzy chcà wypróbowaç sprz´t ConvaTec,
sprawdzenia, jak dzia∏ajà nasze systemy sto-
mijne: sprz´t dwucz´Êciowy (Combihesive
2 S), sprz´t jednocz´Êciowy (Esteem) oraz
sprz´t synergiczny (Esteem synergy). Wierzy-
my, ̋ e w ten sposób b´dziemy mogli u∏atwiç
Paƒstwu wypróbowanie i wybranie dla siebie
jak najlepszego rodzaju sprz´tu stomijnego.

Akcja jest kierowana do osób, które nie sto-
sujà sprz´tu ConvaTec i nie majà mo˝liwoÊci
jego wypróbowania w sklepach medycznych. 

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem
próbek sprz´tu ConvaTec zapraszamy do kon-
taktu pod bezp∏atnym numerem infolinii: 

Nasza kuchnia

Doniesienia

2

SSkk∏∏aaddnniikkii:: 2 marchewki, pie-
truszka, ma∏y kawa∏ek selera ko-

rzeniowego, ma∏a cukinia, por,
10 dkg fasolki szparagowej, 2 pomidory, cebula,
∏y˝ka mas∏a, 2 ∏y˝ki maggi w p∏ynie do zup, 3 ∏y˝ki
posiekanej zieleniny (koperku i natki pietruszki),
pieprz, sól. SSppoossóóbb  pprrzzyyrrzzààddzzaanniiaa:: Marchewk´,
pietruszk´, seler i cukini´ obraç, pokroiç w maka-
roniki (najlepiej w malakserze). Pomidory sparzyç
i obraç ze skórki. Por, cebul´ i pomidory pokroiç
w pó∏plasterki. Do garnka wlaç 6 szklanek wody,
zagotowaç, wrzuciç fasolk´ i, gdy woda ponownie
zawrze, w∏o˝yç pozosta∏e warzywa, oprócz pomi-
dorów. Gdy jarzyny b´dà prawie mi´kkie, dodaç
pomidory, mas∏o i zielenin´. Po 1-2 min zdjàç
zup´ z ognia, doprawiç i od razu podawaç.

Letnia zupa Julienne

Pragniemy Paƒstwa poinformowaç, ˝e od dnia
1 wrzeÊnia 2003 r. ulegnie zmianie adres siedziby
firmy ConvaTec. Nasz nowy adres to:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
(Dzia∏ Pomocy ConvaTec)

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Czy wiesz, ˝e...

Nowy adres firmy ConvaTec

...broku∏y to nap´d dla serca i nerwów? Przyspie-
szajà one przemian´ materii, korzystnie wp∏ywajà
na prac´ serca, mi´Êni i nerwów. Dostarczajà sporo
wapnia oraz antynowotworowego selenu, rzadko
spotykanego w naszym po˝ywieniu. Sà bardzo
ma∏o kaloryczne. JeÊli chcesz dbaç o kondycj´
swojego organizmu, raz w tygodniu zjedz 20 dkg
krótko gotowanych broku∏ów.

Cebula zawiera mnóstwo witamin. Dodajàc jà
do sa∏atek i mi´s, pomagasz swemu zdrowiu. Jest
ona niezwyk∏ym, naturalnym lekarstwem na wiele
dolegliwoÊci. ̊ ó∏te i czerwone odmiany cebuli sà
najbogatszym ze wszystkich produktów spo˝yw-
czych êród∏em kwercetyny – przeciwutleniacza
zdolnego niszczyç niektóre substancje rakotwórcze.

P∏acz i jedz

Tylko troch´ s∏oƒca!

Przypominamy, opalaç nale˝y si´ umiarkowanie.
Prosz´ nie zapominaç o kremach chroniàcych
przed szkodliwym dzia∏aniem promieni ultrafio-
letowych UVB. Wnikajà one g∏´boko w skóŕ ,
niszczàc kolagen i elastyn´ – w∏ókna zapewniajàce
jej spŕ ˝ystoÊç i elastycznoÊç. Przed aktywnoÊcià
promieni chronià skóŕ  równie˝ substancje zwane
przeciwutleniaczami. Silnym przeciwutleniaczem
jest mi´dzy innymi beta-karoten. Mo˝na go zna-
leêç w marchwi i soku marchwiowym.

Dni wype∏nionych
wakacyjnym lenistwem i s∏oƒcem
oraz udanych, letnich w´drówek ˝yczy

Wy˝sze limity

Dzi´ki zaanga˝owaniu ró˝nych Êrodowisk,
a szczególnie Zarzàdu G∏ównego Pol-Ilko,
od 1 czerwca br. podwy˝szone zosta∏y miesi´czne
limity na sprz´t stomijny. W przypadku kolostomii
jest to obecnie 300 z∏ miesi´cznie, ileostomii
– 400 z∏, a urostomii – 480 z∏. Mamy nadziej´, ̋ e
dzi´ki zwi´kszonym limitom cz´Êç z Paƒstwa nie
b´dzie ju˝ musia∏a we w∏asnym zakresie finanso-
waç zakupu sprz´tu stomijnego. JednoczeÊnie
tym z Paƒstwa, którym przys∏ugujàce dotychczas
iloÊci worków zaspokaja∏y potrzeby, przypomina-
my, ˝e w ramach obowiàzujàcych limitów mo˝na
otrzymaç równie˝ Êrodki do piel´gnacji stomii
– np. past´ Stomahesive lub gaziki ConvaCare.

0-800 120-093



...bliêniakami, Paw∏em i Piotrem Szprutami, 
zwyci´zcami konkursu plastycznego „Moje wymarzone wakacje”

Spotkanie z...

Dorota Anna Bronisz

W plastycznà podró˝ na „Moje wymarzone
wakacje” pojechali nad morze. Na ich rysun-
kach sà i b∏´kitna toƒ wody, i pla˝a, i latarnia
morska, a na falach ko∏yszà si´ statki. Obrazki
ozdobili prawdziwymi muszelkami. Nigdy
dotychczas nie byli nad morzem, ale tak sobie
wyobra˝ajà to miejsce. Gdy b´dziecie Paƒstwo
czytaç ten tekst, ch∏opcy b´dà w∏aÊnie wracaç
z Ustki, gdzie sp´dzili ze swojà mamà dziesi´ç
dni w sanatorium – taka bowiem by∏a nagroda
dla autorów pi´ciu najlepszych prac w konkur-
sie plastycznym. Zdà˝yli wi´c ju˝ porównaç
swoje marzenia z rzeczywistoÊcià. Przed wyjaz-
dem odwiedziliÊmy ich w domu w Jutrosinie,
ma∏ej miejscowoÊci niedaleko Poznania. Pawe∏
i Piotrek to dwóch wspania∏ych ch∏opców,
którzy bez kompleksów wchodzà w ˝ycie ze
swojà stomià.

Zapewniajà, ˝e mo˝na ich odró˝niç, bo sà
bliêniakami dwujajowymi. RzeczywiÊcie sà inni,
nawet na pierwszy rzut oka. PiotruÊ jest wy˝szy,
Pawe∏ ni˝szy i z ty∏u g∏owy ma zakŕ cony d∏ugi
kosmyk w∏osów. ̧ àczy ich jednak wi´cej– obaj
sà drobni, ˝ywio∏owi, uÊmiechni´ci i obaj po
prawej stronie brzuszka majà worek stomijny,
do którego sp∏ywa ˝ó∏ç. – Jak Wam si´ ˝yje ze
stomià? – Dobrze! – Nie przejmujecie si´ nià
zupe∏nie? – Nie! – A jak d∏ugo jà macie? – Od
ma∏oÊci! Odpowiadajà krótko i lakonicznie, ale
nad wyraz zgodnie. Potem si´ jednak rozkŕ cajà.
Dowiadujemy si´, ̋ e nie siedzà razem w ∏awce,
˝e majà same piàtki i szóstki i ˝e nie sà
jedynymi bliêniakami w szkole. W trzeciej klasie
sà dwie dziewczynki bliêniaczki, ale jedno-
jajowe, co podkreÊli∏ Pawe∏. I zaprzyjaênili si´.
Ale kolegów te  ̋majà fajnych. Wiedzà, ̋ e ch∏opcy
majà przetok´, ale im nie dokuczajà. Po
pewnym czasie Piotr i Pawe∏ przyznajà jednak,

˝e w czasie zabawy troch´ si´ o tà swojà stomi´
bojà. Szczególnie podczas gry w pi∏k´, a to
lubià robiç najbardziej. Nawet teraz obaj majà
na sobie futbolowe koszulki. Pawe∏ z numerem
siedem, na której jest nazwisko portugalskiego
pi∏karza Figo, a Piotr ma dziesiàtk´ – z Davidem
Beckhamem, choç jego idolem jest znany
polski bramkarz,
Jerzy Dudek. De-
klarujà, ˝e chcie-
liby nawet zostaç
pi∏karzami, cho-
cia˝ za chwil´
zmieniajà zdanie.
PiotruÊ nie mo˝e
si´ zdecydowaç,
czy chce byç rol-
nikiem, czy moto-
cyklistà, natomiast
Pawe∏ek jest bardziej stanowczy – chce jeêdziç
tirami. Typowe jak na dziewi´ciolatków...

Mama, Pani Gabriela Szpruta, uÊmiecha si´,
s∏uchajàc ch∏opców. Jest szcz´Êliwa, ˝e... ˝y-
jà. Gdy miesiàc po porodzie ch∏opcy zacz´li
„˝ó∏knàç”, wiedzia∏a, ˝e mo˝e spodziewaç si´
najgorszego. Ju˝ to prze˝y∏a dwa razy. W prze-
sz∏oÊci, na jej ŕ kach, zmar∏ pi´cioletni synek,

a potem w wieku dwóch lat córeczka. Przyczyna
ta sama: marskoÊç wàtroby, choroba Bylera. Scho-
rzenie ma pod∏o˝e genetyczne, w rodzinie pani
Gabrieli ujawnia sí  u co drugiego dziecka. Ma
ju  ̋zdrowego 19-letniego syna i 13-letnià córk .́ 

Gdy wi´c Piotr i Pawe∏ zacz´li chorowaç,
zrobi∏a wszystko, by dostali si´ do Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie. Le˝eli tam mie-
siàc, ich stan si´ poprawi∏, ale rodzice zdawali
sobie spraw´, ˝e choroba mo˝e dalej post´-
powaç. Jedynym ratunkiem móg∏by byç
ewentualnie przeszczep, ale tylko matka mog∏a
byç dawcà, a ch∏opców by∏o dwóch. Podczas
jednej z wizyt kontrolnych w CZD lekarz zapro-
ponowa∏ ch∏opcom przetok´. Dok∏adnie
wyjaÊni∏, na czym b´dzie to polega∏o, jakie b´dà
tego konsekwencje. Rodzice nie zastanawiali
si´ d∏ugo. – Ca∏à powrotnà drog´ myÊleliÊmy
o tym z m´˝em, a po przyjeêdzie od razu siad∏am
i napisa∏am proÊb´, by przetoki zosta∏y
wykonane jak najszybciej. Wierzy∏am, ˝e to je-
dyny ratunek dla ch∏opców. W przeciwnym razie,
pewnie nie by∏oby ich ju˝ dzisiaj – opowiada.

Ch∏opcy majà przetoki od oÊmiu lat. Wyglà-
da na to, ˝e w tym czasie ich wàtroby si´ zre-
generowa∏y. Dzieci nie majà ˝adnych dolegli-
woÊci, ̋ adnych ̋ ó∏tych plam, nie muszà byç na
diecie, jedzà to, co ich rówieÊnicy. S∏owem,

˝yjà bez ograniczeƒ. 
Mama, jak ka˝da

mama, zmieniajàc
woreczki, czasem
si´ zamartwia: A jak
oni b´dà radziç so-
bie z tym w przysz∏o-
Êci? Nie traci jednak
nadziei, ˝e ch∏opcy
b´dà mieli swojà ko-
lejnà szans´. S∏ysza-
∏a ju˝ o jakiejÊ eks-

perymentalnej metodzie leczenia prowadzonej
w Belgii, dzi´ki której ich wàtroby mog∏yby
normalnie funkcjonowaç, bez przetoki. Je˝eli
pojawi si´ taka mo˝liwoÊç, nale˝y jà wykorzy-
staç. – Najwa˝niejsze jednak, ̋ e sà zdrowi i ˝yjà
– zapewnia. Ch∏opcy wtedy rzucajà jednak
mimochodem: Mamo, jest o’key, nie martw si´!
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Piel´gnacja stomii

Rehabilitacja pacjentów
z wy∏onionà stomià (cz´Êç I)

Dr Hanna Tchórzewska
specjalista II st. rehabilitacji ruchowej, Kierownik Zak∏adu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie

Rehabilitacja to proces majàcy na celu
zmniejszenie niedostosowania fizycznego,
psychicznego, spo∏ecznego i zawodowego
spowodowanego chorobà lub jej leczeniem.
Pacjenci leczeni z powodu chorób jelit,
szczególnie z powodu nowotworów jelita
grubego, powinni uczestniczyç w ró˝nych
formach rehabilitacji. Poni˝ej przedstawione
zosta∏y ogólne informacje dotyczàce rehabilitacji
fizycznej, seksualnej i psychospo∏ecznej.
W drugiej cz´Êci artyku∏u, który uka˝e si´
w nast´pnym wydaniu „Naszej Troski”, podane
zostanà przyk∏ady podstawowych çwiczeƒ.
B´dzie mo˝na si´ ich bez trudu nauczyç
i wykonywaç samodzielnie, np. w domu.

Rehabilitacja fizyczna

U chorych leczonych z powodu nowotworu
jelita grubego, którego konsekwencjà jest wyt-
worzenie sztucznego odbytu (stomii), rehabili-
tacja dzieli si´ na dwa okresy: przed- i poope-
racyjny.

Post´powanie przed zabiegiem operacyj-
nym powinno obejmowaç:

• dzia∏ania edukacyjne polegajàce na uÊwia-
domieniu, czym jest stomia i jak z nià ̋ yç.
Wa˝ne jest tak˝e, aby ju˝ na tym etapie
pacjent by∏ przekonany o celowoÊci póê-
niejszej rehabilitacji pooperacyjnej. Im
wi´cej pacjent  si´ nauczy przed operacjà,
tym ∏atwiejsza b´dzie wspó∏praca po
zabiegu. W edukacji pomocne sà ró˝nego
rodzaju instrukcje, informatory, broszury,
filmy, konsultacje z fizjoterapeutà, a nie-
kiedy z psychologiem;

• nauk´ çwiczeƒ, które zapobiegajà powik-
∏aniom ze strony uk∏adu oddechowego
oraz majà znaczenie przeciwzakrzepowe;

• nauk´ oddychania torem piersiowym,
z ochronà miejsca, w którym nastàpi∏o
ci´cie chirurgiczne;

• nauk´ skutecznego odksztuszania i kaszlu,
z asekuracjà d∏oƒmi okolicy operacyjnej.
W celu poprawy odksztuszania zalecane
jest równie˝ cz´ste oklepywanie klatki
piersiowej i pleców.

W okresie pooperacyjnym rehabilitacja
fizyczna powinna skupiç si´ na:

• çwiczeniach oddechowych – wprowa-
dzanych jak najwczeÊniej po operacji. Jako
sprz´t pomocniczy mogà pos∏u˝yç butelka
z wodà albo zestawy do oddychania „Triflo”;

• profilaktyce przeciwzakrzepowej – wystà-
pieniu zakrzepów w obŕ bie ˝y∏ g∏´bokich
koƒczyn dolnych. Sprzyja temu bezruch,
oty∏oÊç oraz sk∏onnoÊç osobnicza do zapa-
lenia ˝y∏. Dlatego te˝ profilaktyk´ przeciw-
zakrzepowà wprowadza si´ ju˝ w pierwszej
dobie po operacji. Obejmuje ona wysokie
u∏o˝enie koƒczyn dolnych, çwiczenia mi´-
Êni nóg oraz banda˝owanie nóg w czasie
unieruchomienia (le˝enia) pacjenta;

• nauce w∏aÊciwych pozycji u∏o˝eniowych
i pionizacji – nale˝y dà˝yç do jak najszyb-
szego uruchomienia, stopniowo wprowa-
dzajàc samoobs∏ug´ i zmiany pozycji
w le˝eniu. Pionizacj´ najlepiej rozpoczàç
w drugiej-trzeciej dobie po zabiegu wy∏o-
nienia stomii, zawsze po konsultacji z le-
karzem prowadzàcym. Poczàtkowo nale˝y
prosiç o asekuracj´ lub korzystaç ze sprz´-
tu pomocniczego (balkoniki, podpórki
dwuko∏owe);

• we wczesnym okresie pooperacyjnym nie
prowadzi si´ çwiczeƒ wymagajàcych
du˝ego napi´cia w obŕ bie t∏oczni brzusz-
nej. Pacjenci po zabiegach na jamie
brzusznej nie powinni u˝ywaç drabinek
podczas przechodzenia z pozycji siedzàcej
do siadu na ∏ó˝ku. W póêniejszym okresie
rehabilitacji, w warunkach domowych,
zaleca si´ do spania wa∏ek pod nogi i cho-
dzenie w lekko pochylonej pozycji. Powrót
do pozycji w pe∏ni wyprostowanej powi-
nien nastàpiç oko∏o czwartego-piàtego
tygodnia po operacji;

• w proces szeroko poj´tej rehabilitacji
wchodzi równie˝ nauka czynnoÊci
higienicznych i piel´gnacji – w zale˝noÊci
od rodzaju przetoki. Proces ten powinien
spowodowaç to, ̋ e pacjent wychodzàcy ze
szpitala b´dzie samodzielnie zak∏ada∏
worek stomijny, bez pomocy ze strony
otoczenia.

Po zakoƒczeniu okresu pooperacyjnego i czasu
rekonwalescencji ka˝dy z pacjentów powinien
wróciç do takiej formy aktywnoÊci fizycznej,
jaka by∏a mu bliska przed leczeniem. 

Pacjenci, u których zosta∏a wy∏oniona kolo-
stomia, mogà uczyç si´ çwiczeƒ wzmac-
niajàcych t∏oczni´ brzusznà i mi´Ênie krocza,
co mo˝e pomóc w kontrolowanym wydalaniu
ka∏u. Bardzo wskazane sà równie˝ çwiczenia
ogólnokondycyjne, które, aby osiàgnàç zamie-
rzony cel, nale˝y wykonywaç systematycznie.
Tylko rzetelna i systematyczna praca mo˝e
bowiem przynieÊç popraw´ stanu fizycznego,
a co za tym idzie, równie˝ psychicznego. åwi-
czenia powinny byç prowadzone pod kontrolà
doÊwiadczonego fizjoterapeuty.

Po rehabilitacji, nauce çwiczeƒ i ich wykony-
wania pojawia si´ pytanie „co dalej”? W póê-
niejszym okresie mo˝na korzystaç z ka˝dej
formy aktywnoÊci, która jest êród∏em zadowo-
lenia i satysfakcji. Nale˝y jedynie unikaç
aktywnoÊci i sportów zwiàzanych z dêwiganiem
ci´˝arów. CzynnoÊç ta u osób po operacji
wy∏onienia stomii mo˝e zwi´kszaç ryzyko po-
wstania przepukliny.

Rehabilitacja seksualna

Zaburzenia seksualne u chorych ze stomià
mogà byç wywo∏ane zarówno czynnikami psy-
chicznymi, jak i somatycznymi. Leczenie tych
zaburzeƒ zale˝y od czynników je wywo∏ujàcych.
Pojawienie si´ zaburzeƒ seksualnych u cho-
rych ze stomià mo˝e byç zwiàzane z zabiegiem
operacyjnym lub z dalszà terapià choroby pod-
stawowej (np. chemio- lub radioterapià).
Jednak du˝a cz´Êç dysfunkcji seksualnych nie
jest zwiàzana z samym zabiegiem operacyjnym
lub leczeniem. Stres zwiàzany z procesem diag-
nozowania i informacjà o koniecznoÊci wy∏o-
nienia sztucznego odbytu równie˝ mo˝e byç
wa˝nym czynnikiem  wp∏ywajàcym na powsta-
nie zaburzeƒ. Pogorszona samoocena, wywo-
∏ujàca l´k przed brakiem akceptacji ze strony
partnera, to najcz´Êciej spotykana psycho-
logiczna przyczyna unikania kontaktów seksu-
alnych i obni˝enia pop´du p∏ciowego. W wi´k-
szoÊci przypadków wystarczajàcà terapià jest
rozmowa i wyjaÊnienie problemów w obec-
noÊci kompetentnych osób.
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Stomia nie jest przeciwwskazaniem do aktyw-
noÊci seksualnej. Prokreacja i rodzicielstwo sà
mo˝liwe, jednak kobieta, która posiada stomi´,
wymaga szczególnej opieki ze strony doÊwiad-
czonego lekarza prowadzàcego.

Rehabilitacja psychospo∏eczna

Leczenie operacyjne zakoƒczone wytwo-
rzeniem sztucznego odbytu nale˝y do najbar-
dziej obcià˝ajàcych psychicznie. Pacjent wy-
chodzàcy ze szpitala jest cz´sto sprawny
fizycznie, a mimo to niezdolny do radzenia
sobie samodzielnie w swoim otoczeniu.

Obok podstawowego problemu zwiàzanego
z l´kiem z powodu choroby i leczenia, mogà
pojawiç si´ k∏opoty z adaptacjà do zmian
zachodzàcych w ciele oraz sytuacji ˝yciowej
chorego. Z wielu badaƒ dotyczàcych akceptacji

i adaptacji pacjentów do stomii wynika, ˝e
naruszenie fizycznoÊci ma swoje negatywne
odbicie w samoocenie i samoakceptacji.
Dotyczy to nie tylko sfery sprawnoÊci czy
wyglàdu chorego. Pacjenci ze stomià gorzej
oceniajà swoje mo˝liwoÊci spo∏eczne oraz
funkcjonowanie w wielu sferach ̋ ycia spo∏ecz-
nego i osobistego. Dlatego te˝ bardzo wa˝ne sà
odpowiednie wsparcie, rzetelna informacja
i pomoc (szczególnie rodziny i najbli˝szych) na
ka˝dym etapie leczenia i rekonwalescencji. 

Bardzo du˝e znaczenie majà tu grupy wsparcia
– towarzystwa i kluby stomijne. W interesie
samych pacjentów jest organizowanie si´
w grupy, w których uczestnicy dzi´ki podobnym
problemom mogà wzajemnie nieÊç sobie
pomoc i zrozumienie.

Wa˝na jest tak˝e mo˝liwoÊç odreagowywania
– rekonwalescenci nie powinni obawiaç si´

rozmowy o nurtujàcych ich problemach zarówno
z bliskimi, jak i personelem medycznym.
Cz´sto mo˝e si´ zdarzyç, ˝e nie otrzymajà oni
oczekiwanej pomocy. Nie powinni jednak si´
tym irytowaç, obra˝aç na ca∏y Êwiat i rezygno-
waç z poszukiwania wsparcia. Choroba nie
mo˝e oznaczaç wycofania si´ z ˝ycia. Pacjenci
muszà umieç znaleêç wÊród bliskich i znajo-
mych tych, na których mogà naprawd´
polegaç. Rekonwalescenci, którzy obawiajà si´
korzystaç z pomocy swoich przyjació∏, powinni
zastanowiç si´ nad odwrotnà sytuacjà – czy
zostawiliby kogoÊ bliskiego czy znajomego
z podobnym problemem? Na pewno nie. Dlatego
powinni korzystaç z pomocy, a nie jej unikaç.

W nast´pnym wydaniu „Naszej Troski” zapre-
zentuj´ Paƒstwu konkretne przyk∏ady çwiczeƒ
fizycznych, które mo˝na samodzielnie wykony-
waç w domu.

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç kolejne, bezp∏atne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie
prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami oraz odes∏anie go na adres:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26
(DZIA¸ POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firm. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

Nr domu: Nr lok.:

TAK, PROSZ¢ O BEZP¸ATNE PRZESY¸ANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

�

�

Wszystkich Paƒstwa, którzy nie sà naszymi prenumeratorami, a chcieliby otrzymywaç kolejne numery „Naszej Troski”, prosimy o czytelne wype∏nienie
kuponu i odes∏anie go na nasz nowy adres: 

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Tym z Paƒstwa, którzy ju˝ wczeÊniej odes∏ali do nas wype∏niony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymujà kwartalnik pocztà do domu,
˝yczymy mi∏ej lektury i prosimy o nieprzesy∏anie kolejnych kuponów.

UWAGA! Wszystkich pacjentów po zabiegu wy∏onienia stomii, którzy sà zainteresowani bezp∏atnà rehabilitacjà,

zapraszamy do Zak∏adu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie, przy ulicy Roentgena 5. Przypominamy, ˝e

wymogiem bezp∏atnego skorzystania z tego Êwiadczenia jest posiadanie odpowiedniego skierowania wystawionego

przez lekarza. W celu wczeÊniejszej rejestracji i ustalenia terminów zaj´ç prosimy o kontakt telefoniczny

z sekretariatem Zak∏adu Rehabilitacji (tel. 022 546 25 86) lub z pracownikami Dzia∏u Pomocy ConvaTec (bezp∏atna

linia informacyjna 0800 120-093). 

Nr 3(10), 2003



Rozwiàzanie konkursu plastycznego

Drogie dzieci!

Dzi´kujemy za wszystkie prace plastyczne, które nades∏a∏yÊcie na konkurs „Moje wymarzone wakacje”. Ju˝ dawno
z takà niecierpliwoÊcià nie czekaliÊmy na listonosza. A codziennie przynosi∏ nam coraz wi´cej przesy∏ek. W ka˝dej
znajdowaliÊmy prace tak pi´kne, tak kolorowe i oryginalne, ˝e mo˝emy Wam tylko pozazdroÊciç talentu i fantazji. 

Potem, niestety, zrobi∏o nam si´ smutno. Z ponad kilkudziesi´ciu prac musieliÊmy wybraç tylko 15 zwyci´zców. Wierzcie nam,
nasze jury konkursowe mia∏o nie lada k∏opot. Jego cz∏onkowie obradowali d∏ugo, a nawet, przyznajemy szczerze, czasem si´
k∏ócili. W koƒcu jednak doszliÊmy do porozumienia i wybraliÊmy najlepsze prace. Taki by∏ po prostu regulamin konkursu. Ale i tak
wszyscy jesteÊcie zwyci´zcami.

Obok prezentujemy pi´ç najlepszych prac, których autorzy zostali nagrodzeni wyjazdem na 10-dniowy turnus do sanatorium
w Ustce. O tym, jak sp´dzali tam czas, napiszemy w nast´pnym numerze „Naszej Troski”. Autorom wszystkich nades∏anych
prac bardzo dzi´kujemy!

A oto laureaci konkursu:

Nagrody g∏ówne

(wyjazd do sanatorium w Ustce):

Magdalena Cymbalak z Ostaszowa
Mateusz Domaga∏a ze Starachowic
Konrad Kawczyƒski z Warszawy
Pawe∏ Szpruta z Jutrosina
Piotr Szpruta z Jutrosina

Wyró˝nienia

(aparaty fotograficzne):

Bart∏omiej Adamski z Krzy˝a Wielkopolskiego
Marcin Ha∏oƒ z Rzeszowa
Robert Krzy˝ak z Legnicy
Zuzanna Micha∏ek ze Szczecina
Magdalena Piekutowska z Dàbrowy Cherubiny
Eliza Pionek z Wa∏brzycha
Anna Uchta z Lublina
Adrian Zuch z Bydgoszczy
Piotr ˚ukowski z Warszawy
Sebastian ˚uraw z Gdaƒska

Piotr Szpruta z Jutrosina, lat 9
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Pawe∏ Szpruta z Jutrosina, lat 9

Konrad Kawczyƒski z Warszawy, lat 11 „Wakacje w kosmosie, na Marsie, bo tam sztuczny odbyt by∏by niewa˝ny”

Mateusz Domaga∏a ze Starachowic, lat 10

Magdalena Cymbalak z Ostaszowa, lat 7



Moja ˝ona od lat uskar˝a∏a si´
na rany spowodowane ˝ylakami na

∏ydce. MyÊleliÊmy, ˝e takich ran nie
mo˝na wygoiç i ˝e trzeba z nimi ˝yç.
Podczas wizyty u lekarza dostaliÊmy
recept´ na opatrunki Granuflex

®
*. 

Rany wygoi∏y si´ po kilku
tygodniach. Szkoda ˝ycia

na przewlek∏e rany. Nie czekaj, Ty
te˝ mo˝esz zapytaç swojego

lekarza!

Przewlek∏e rany
mo˝na szybko

wygoiç!

OPATRUNEK 
REFUNDOWANY**

skuteczny opatrunek na przewlek∏e rany

Wytwórca: ConvaTec Ltd, UK; Dystrybutor w Polsce: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

bezp∏atna infolinia:   0-800 120 093

* Opatrunek hydrokoloidowy Granuflex® jest wyrobem medycznym zalecanym w ˝ylakowatych
owrzodzeniach podudzi, odle˝ynach i innych trudno gojàcych si´ ranach

**Odp∏atnoÊç 50% na recept´ w przewlek∏ym owrzodzeniu

www.convatec.pl



Kàcik medyczny

Przewlek∏e rany to problem, który dotyczy
bardzo wielu osób w Polsce. Jest jednak wcià˝
pomijany i bagatelizowany. W wielu krajach rzecz
ma si´ inaczej. Pacjenci cierpiàcy na owrzodzenia
podudzi, odle˝yny lub stop´ cukrzycowà majà
szans´ na uzyskanie skutecznego leczenia.

Co rozumiemy pod poj´ciem „rana prze-
wlek∏a”? 

Rana przewlek∏a to oczywiÊcie bardzo
szerokie okreÊlenie. W∏aÊciwie ka˝dà ran´, która
nie goi si´ prawid∏owo – najcz´Êciej w ciàgu
kilku do kilkunastu dni, zale˝nie od wielkoÊci
– mo˝emy uznaç za ran´ przewlek∏à. Dlaczego
w ogóle zajmowaç si´ tak trudnym i przykrym
zagadnieniem? Choçby dlatego, ˝e od tego te-
matu nie mo˝na uciec. Warto podkreÊliç, ̋ e jest
to problem du˝ej grupy ludzi – dotyka on rocznie
oko∏o 500 tysi´cy osób w Polsce.

Do najcz´stszych ran przewlek∏ych na-
le˝à ˝ylakowate owrzodzenia podudzi
oraz odle˝yny. 

Owrzodzenia podudzi powstajà najcz´Êciej
u osób z niewydolnoÊcià ˝y∏ koƒczyn dolnych
i nie leczonymi ˝ylakami. Cz´sto na poczàtku
pacjenci skar˝à si´ na obrz´ki nóg i uczucie
ci´˝koÊci. Je˝eli choroba post´puje, dochodzi
do zmian w tkankach i skórze. W takich przy-
padkach nawet ma∏y uraz lub skaleczenie, które
u osoby zdrowej goi si´ szybko, mo˝e spowo-
dowaç powstanie trudno gojàcej si´ rany. Nie-
prawid∏owo leczona mo˝e rozwijaç si´ do du-
˝ego, czasami nawet opasujàcego ca∏à nog´
owrzodzenia. NiewydolnoÊç ̋ ylna to schorzenie
dotyczàce kilku milionów osób w Polsce, dla-
tego owrzodzenia pojawiajà si´ tak cz´sto.

Inny problem stanowià odle˝yny. Powstajà
one w wyniku d∏ugotrwa∏ego ucisku na t´ samà
okolic´ cia∏a. Dotyczà najcz´Êciej osób chorych
i d∏ugo przebywajàcych w ∏ó˝ku. Odle˝yny sà
równie˝ problemem ludzi m∏odych, unierucho-
mionych na skutek ró˝nego typu urazów.

Co zatem robiç?

Czy osoba z owrzodzeniem na nodze musi
pozostawaç w domu, skazana na samotnoÊç?
Czy odle˝yny muszà towarzyszyç przewlekle
chorym a˝ do ich ostatnich dni? Aby odpowie-
dzieç na te pytania, zastanówmy si´ najpierw czy
wÊród naszych bliskich, znajomych nie wyst´-
pujà takie problemy. Mo˝e sami mamy owrzo-
dzenia na kostce i nie wiemy, gdzie szukaç
pomocy? Trzeba uÊwiadomiç sobie ten problem
i nie ukrywaç go.

Obecnie istniejà nowoczesne i skuteczne
metody leczenia ran.

Opierajà si´ one na stosowaniu nowocze-
snych opatrunków aktywnych, takich jak np.
Granuflex lub Aquacel. Ich dzia∏anie ró˝ni si´ za-
sadniczo od powszechnie stosowanych opa-
trunków wykonanych z gazy lub banda˝a.
Granuflex i Aquacel tworzà w ranie tzw. wilgotne
Êrodowisko gojenia, które znacznie przyspiesza
rekonwalescencj´. Zmniejsza tak˝e towarzyszà-
cy temu ból w ranie. Granuflex i Aquacel
zaczynajà byç coraz bardziej znane równie˝
w Polsce. Niestety, wielu lekarzy wcià˝ nie
decyduje si´ od razu na ich stosowanie. Próbujà
najpierw starych, ma∏o skutecznych i rzekomo
taƒszych metod. Dopiero kiedy one zawodzà,
si´gajà po nowoczesne opatrunki.

Je˝eli mamy trudno gojàce si´ rany, zg∏oÊmy
si´ do lekarza i poproÊmy go o leczenie za
pomocà nowoczesnych opatrunków Granuflex
i Aquacel. Je˝eli nasi bliscy bàdê znajomi majà
taki problem, pomó˝my im. Podpowiedzmy, ˝e
warto pójÊç do lekarza i poprosiç o nowocze-
sne i skuteczne leczenie.

Aby wyleczyç przewlek∏e rany, trzeba tego
chcieç i dzia∏aç zdecydowanie. Nie warto sie-
dzieç w domu i izolowaç si´ ze swojà chorobà.

Obok prezentujemy pe∏nà gam´ nowocze-
snych opatrunków firmy ConvaTec, które sà nie-
zastàpione w leczeniu przewlek∏ych ran. O tym,
który z nich mo˝e znaleêç zastosowanie w Paƒ-
stwa przypadku, najlepiej zadecyduje lekarz.

Aquacel® – nowoczesny opatrunek do ran
z obfitym wysi´kiem, zbudowany z w∏ókien,
które zamykajà w swoim wn´trzu wysi´k oraz
bakterie. Nie jest opatrunkiem samoprzylep-
nym i wymaga pokrycia go dodatkowym opa-
trunkiem, mocujàcym Aquacel® na ranie (najle-
piej Granuflex Extra Thin®). 

10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm

6 x 6 cm
10 x 10 cm
10 x 13 cm
15 x 15 cm

7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm

15 g tuba
(odp∏atnoÊç 100%)

5 x 5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm

Do najpopularniejszych 
opatrunków hydrokoloidowych

stosowanych w leczeniu odle˝yn
i owrzodzeƒ podudzi nale˝à:

Granuflex® – opatrunek hydrokoloidowy przezna-
czony do leczenia owrzodzeƒ podudzi i odle˝yn
z ma∏ym i Êrednim wysi´kiem. Jest samoprzy-
lepny i ∏atwy w u˝yciu. Zapewnia idealne wa-
runki gojenia rany.

Granuflex Bordered® – opatrunek hydrokolo-
idowy z dodatkowym, cienkim, samoprzylepnym
brzegiem, przeznaczony do leczenia owrzodzeƒ
podudzi i odle˝yn z ma∏ym i Êrednim wysí kiem.
Stosuje si´ go w okolicach, w których opatru-
nek jest szczególnie nara˝ony na odklejanie. 

Granuflex Extra Thin® – opatrunek hydroko-
loidowy przeznaczony do leczenia ran z ma∏ym
wysi´kiem. Doskona∏y do stosowania w odle˝y-
nach pierwszego stopnia. Podobnie jak dwa po-
przednie, jest opatrunkiem samoprzylepnym. 

GranuGel® – ˝el hydrokoloidowy przeznaczony
do usuwania martwych tkanek z rany. Uwad-
nia suche tkanki martwicze i stymuluje w ranie
aktywnoÊç enzymów odcinajàcych martwe,
bezwartoÊciowe komórki, które sà przeszkodà
dla gojenia si´ rany. Nale˝y stosowaç go do
wn´trza rany, pokrywajàc nast´pnie którymÊ
z opatrunków Granuflex®. 

lek. med. Wojciech StraÊ

Refundowane rozmiary*:

Refundowane rozmiary*:

Refundowane rozmiary*:

Refundowane rozmiary*:

*odp∏atnoÊç 50% (na recept´)

Pomó˝my osobom
z przewlek∏ymi ranami



Wydarzenia...

Otwarcie nowego sklepu „Medica Humana” w Katowicach

Be˝owy, morelowy, niebieski – barwy te znane sà wszystkim
pacjentom odwiedzajàcym sklepy „Medica Humana”. W sklepach tych
zaopatrujà si´ oni w sprz´t stomijny. Obs∏ugujàce pacjentów, mi∏e
i uÊmiechni´te Panie, ch´tnie s∏u˝à ka˝demu radà i pomocà. 

Od lipca tak˝e pacjenci z województwa Êlàskiego mogà otrzymaç
sprz´t stomijny w nowo otwartym sklepie „Medica Humana” w Ka-
towicach, przy ulicy Warszawskiej 36. W sklepie tym w bardzo przy-
jemnej, prawie rodzinnej atmosferze mo˝na odebraç sprz´t do zaopa-
trzenia kolo-, ileo- i urostomii, zasi´gnàç porady dotyczàcej
prawid∏owego jego doboru, poradziç si´ w sprawach piel´gnacji stomii
oraz spotkaç z mi∏à i profesjonalnà obs∏ugà – paniami Aleksandrà i Teresà,
które s∏u˝à pomocà ka˝demu, kto tam zawita.

W katowickim sklepie „Medica Humana” mo˝na równie˝ wypo˝yczyç
instrukta˝owà kaset´ video „Piel´gnacja i sposoby zaopatrzenia stomii”,
dowiedzieç si´ wi´cej na temat najnowszego systemu stomijnego Esteem
synergy, jak równie˝ otrzymaç kolejny numer magazynu „Nasza Troska”. 

Dla wszystkich pacjentów odwiedzajàcych po raz pierwszy katowicki
sklep „Medica Humana” zosta∏y przygotowane niespodzianki.

Zapraszamy!

Reaktywacja
Mazowieckiego Oddzia∏u Pol-Ilko

Dziesiàtego kwietnia 2003 r. odby∏o si´ w Warszawie Walne Zgroma-
dzenie Mazowieckiego Oddzia∏u Pol-Ilko, na którym nastàpi∏a jego
reaktywacja. Podczas spotkania udzielono absolutorium poprzedniemu
Zarzàdowi oraz wybrano nowe w∏adze (przewodniczàca – Dorota
Kaniewska, zast´pca – Marek Szczepkowski, skarbnik – Tadeusz Nogaj,
sekretarz – Witold Szelàg, cz∏onkowie – Ewa Budzyƒska i Wies∏aw
Maciejewski). Jednà z najwa˝niejszych spraw, którà oddzia∏ chce si´

zajàç w najbli˝szym czasie, jest kwestia wolontariatu. W kwietniu zaczà∏
równie˝ dzia∏aç Klub Pacjentów ze Stomià przy Mazowieckim Oddziale
Pol-Ilko. Spotkania Klubu odbywajà si´ w ka˝dà ostatnià Êrod´ miesiàca
w godzinach od 12.15 do 15.00, w sali 109 (pawilon H) Szpitala
Bielaƒskiego przy ul. Ceg∏owskiej 80 w Warszawie. 

W imieniu Klubu zapraszamy wszystkich pacjentów ze stomià na
comiesi´czne spotkania.

Sklep medyczny 
Medica Humana
ul. Warszawska 36, 40-008 Katowice
tel.: (32) 256-82-35, 259-85-31
czynny od poniedzia∏ku do piàtku w godz.: 9-17
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Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120-093
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel.: (22) 579 66 66

� Wykonana z materia∏u Stomahesive®, który posiada w∏aÊciwoÊci gojàce

� S∏u˝y do wype∏niania i uszczelniania nierównoÊci skórnych wokó∏ stomii (fa∏dy, blizny)

� Stosowana pod p∏ytk´ zwi´ksza jej przyleganie do skóry i przed∏u˝a czas noszenia

� Zabezpiecza przed przedostaniem si´ treÊci jelitowej pod p∏ytk´

� Chroni i leczy skór´ wokó∏ stomii

� ¸atwa i wygodna w u˝yciu

� Polecana do stosowania we wszystkich rodzajach przetok

� Wykonana z materia∏u Stomahesive®, który posiada w∏aÊciwoÊci gojàce

� Stosowana jest na zmienionà chorobowo skór´ w okolicy przetoki

� Przeznaczona jest g∏ównie do piel´gnacji kolostomii

� ¸atwa i wygodna w u˝yciu

� Ma t∏ustà konsystencj´ i dlatego wymaga dok∏adnego usuni´cia przed za∏o˝eniem

sprz´tu stomijnego (najlepiej ciep∏à wodà i gazikiem ochronnym ConvaCare) 

Pasta Stomahesive uszczelniajàco-gojàca

Pasta Stomahesive gojàca

Zasady stosowania
obu past 

prezentowaliÊmy obszernie 

na ∏amach „Naszej Troski”

[nr 1(8), styczeƒ 2003]*    *    *
Oba rodzaje past dost´pne sà

w ramach limitów na sprz´t

stomijny ustalonych przez

Ministerstwo Zdrowia



Listy od Czytelników

Droga Redakcjo!
Pragn´ wyraziç swà wdzi´cznoÊç osobom,

które podj´∏y inicjatyw´ redagowania magazynu
„Nasza Troska”. Jestem pacjentem ju˝ 16 lat. Ale
nie zapomn´ chwili, gdy okaza∏o si´, ˝e grozi mi
operacja wy∏onienia stomii. Powa˝nie myÊla∏em
o samobójstwie. Gdy ju˝ mia∏em stomi´, a w latach
osiemdziesiàtych sprz´t by∏ fatalny, poskar˝y∏em
si´ prof. Noszczykowi, ˝e takich ludzi jak ja,
powinno si´ uÊmiercaç. Wtedy Pan Profesor
z∏apa∏ mnie za r´k´, zaprowadzi∏ do swojego
gabinetu i dosta∏em porzàdny wygawor. Powie-

dzia∏ mi, ˝e tylko ode mnie zale˝y, jakie b´dzie
moje dalsze ˝ycie. I efekt by∏ taki, ˝e wróci∏em do
pracy. Jeszcze cztery lata pracowa∏em jako zawo-
dowy kierowca.

Chcia∏bym ustosunkowaç si´ równie˝ do listu
pana Micha∏a z Gniezna, którego porzuci∏a ˝ona.
Panie Michale, moim zdaniem by∏ Pan 19 lat
oszukiwany przez swojà ˝on´. To ona wystawi∏a
Êwiadectwo swojej mi∏oÊci do Pana.

Bardzo pozytywnie ustosunkowuj´ si´ równie˝
do propozycji pana Marka w sprawie kàcika towa-
rzyskiego. Dzi´ki niemu wiele osób samotnych

b´dzie mog∏o si´ przekonaç, ̋ e ̋ ycie ma swój smak.
Przecie˝ niczemu nie zawinili. Serdecznie pozdrawiam,

wdzi´czny pacjent,
Józef

OOdd  rreeddaakkccjjii::
SSzzaannoowwnnyy  PPaanniiee  JJóózzeeffiiee!!  DDrruukkuujjeemmyy  PPaaƒƒsskkii  lliisstt,,
bbyy  ii  iinnnnii  ppaaccjjeennccii  pprrzzeekkoonnaallii  ssii´́,,  jjaakk  wwiieellee  zzaallee˝̋yy
oodd  nnaass  ssaammyycchh..  PPaann  jjeesstt  tteeggoo  pprrzzyykk∏∏aaddeemm..
WWssppaanniiaa∏∏ee  jjeesstt  rróówwnniiee˝̋  ttoo,,  ̋̋ ee  ww  nnaajjttrruuddnniieejjsszzyymm
ddllaa  PPaannaa  mmoommeenncciiee  ˝̋yycciiaa  oobbookk  ssttaannàà∏∏  kkttooÊÊ,,  kkttoo
ppoottrraaffii∏∏  sskkuutteecczznniiee  PPaannaa  wweesspprrzzeeçç..  ˚̊yycczzyymmyy
ppoommyyÊÊllnnooÊÊccii  ii  ppooggooddyy  dduucchhaa..

Szanowni Paƒstwo!
Magazyn, który redagujecie jest wspania∏ym

pismem. Daje chorym ze stomià nadziej´, otuch´
i mobilizuje do normalnego ˝ycia i pracy. Jestem
pacjentem od ponad 3 lat, przeszed∏em wielkie
za∏amanie. Ch´ç do dalszego ˝ycia odzyska∏em
po spotkaniu z lekarzem i piel´gniarkami, które
z wielkim oddaniem i poÊwi´ceniem pomagajà
pacjentom. Ich doÊwiadczenie, wyjaÊnienia,
sposób rozmowy obudzi∏y we mnie nowà nadziej´.

Sk∏adam im serdeczne podzi´kowania.
Szanowna Redakcjo, b´d´ chyba wyrazicielem

wielu chorych, proszàc o teksty dotyczàce prawid∏o-
wego ˝ywienia. To sprawy dla nas bardzo wa˝ne.
Niech w ka˝dym numerze b´dzie zamieszczony
choç jeden ma∏y artyku∏ na ten temat. 

Serdecznie pozdrawiam i ̋ ycz´ lekarzom i piel´g-
niarkom du˝o zdrowia dla dobra chorych.

Boles∏aw K.

OOdd  rreeddaakkccjjii::
PPaanniiee  BBoolleess∏∏aawwiiee!!  BBaarrddzzoo  ddzzii´́kkuujjeemmyy  zzaa  mmii∏∏ee
ss∏∏oowwaa  ii  ssuuggeessttiiee  ddoottyycczzààccee  zzaawwaarrttooÊÊccii  nnaasszzeeggoo
mmaaggaazzyynnuu.. WW  ppoopprrzzeeddnniicchh  nnuummeerraacchh  „„NNaasszzeejj
TTrroosskkii””  iinnffoorrmmoowwaalliiÊÊmmyy  oo  ddiieecciiee  ddllaa  ppaaccjjeennttóóww
zzee  ssttoommiiàà.. JJeeddnnaakk  ww zzwwiiààzzkkuu  zz lliicczznnyymmii  ppyyttaanniiaa--
mmii  oommóówwiimmyy  tteenn  tteemmaatt  sszzcczzeeggóó∏∏oowwoo  ww nnaajjbbllii˝̋--
sszzyycchh  wwyyddaanniiaacchh  „„NNaasszzeejj  TTrroosskkii””..  
SSeerrddeecczznniiee  ppoozzddrraawwiiaammyy..

Szanowni Paƒstwo!
Pragn´ podzi´kowaç Wam za dotychczasowe

numery „Naszej Troski” oraz za otrzymane ostat-
nio zaproszenie na spotkanie dla pacjentów w na-
szym legnickim szpitalu. 

Prosz´ jednak nie wysy∏aç gazet, poniewa˝ mój
Tato, Stanis∏aw Potwora, zmar∏ 10.04.2003 r. po
dwuipó∏letniej chorobie. Przez okres choroby by-
liÊcie Paƒstwo du˝ym wsparciem zarówno dla
Ojca, jak i dla mnie. ̧ atwiej by∏o mi si´ opiekowaç

Tatà, gdy korzysta∏am ze sprz´tu ConvaTec
i fachowych informacji zawartych w czasopiÊmie.

˚ycz´ Wam wielu sukcesów w dalszej pracy
nad udoskonalaniem produktów.

Jestem przekonana, ˝e bez Waszego udzia∏u
wielu chorym ze stomià oraz ich rodzinom by∏oby
naprawd´ trudno walczyç z chorobà.

Z powa˝aniem,
Renata Potwora

OOdd  rreeddaakkccjjii::
PPaannii  RReennaattoo!!  DDzzii´́kkuujjeemmyy  PPaannii  zzaa lliisstt  ii zzaawwaarrttee
ww nniimm  cciieepp∏∏ee  ss∏∏oowwaa..  PPrraaggnniieemmyy  zz∏∏oo˝̋yyçç  PPaannii
wwyyrraazzyy  wwssppóó∏∏cczzuucciiaa  zz ppoowwoodduu  ÊÊmmiieerrccii  oojjccaa..
JJeesstteeÊÊmmyy  zzaasszzcczzyycceennii  ffaakktteemm,,  ˝̋ee  mmoogglliiÊÊmmyy
ss∏∏uu˝̋yyçç  PPaannii  ii  PPaannii  OOjjccuu  wwssppaarrcciieemm  ii ppoommooccàà..
PPrraaggnniieemmyy  ppooiinnffoorrmmoowwaaçç,,  ˝̋ee  zzggooddnniiee  zz PPaannii
pprrooÊÊbbàà  bbiiee˝̋ààccyy  nnuummeerr  jjeesstt  oossttaattnniimm  eeggzzeemmppllaa--
rrzzeemm,,  kkttóórryy  ddoo  PPaannii  wwyyssyy∏∏aammyy..

Szanowni Paƒstwo!
Po trzech latach staraƒ, zabiegów, dyskusji,

m.in. na posiedzeniu Zarzàdu G∏ównego Towarzy-
stwa Opieki nad Chorymi ze Stomià, które odby∏o
si´ 23 listopada 2000 r. w Katowicach, wesz∏a
w ˝ycie Ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku publiczne-
go i wolontariacie (Dziennik Ustaw nr 96 z 29
maja 2003 r.).

Ustawa reguluje zasady:
– prowadzenia dzia∏alnoÊci po˝ytku publiczne-

go przez organizacje pozarzàdowe, w tym
fundacje i stowarzyszenia, do których nale˝y m.in.
nasze POL-ILKO;

– wykonywania Êwiadczeƒ przez wolontariuszy
oraz korzystania z tych Êwiadczeƒ.

Ustawa obejmuje m.in. zadania w zakresie:
– dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych;
– promocji i organizacji wolontariatu.

Powstanie Rada Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicz-
nego, organ b´dàcy ∏àcznikiem pomi´dzy admi-
nistracjà publicznà a Êrodowiskiem organizacji
pozarzàdowych. W radzie tej winna znaleêç si´
nasza przewodniczàca POL-ILKO.

Ustawa pozwala ka˝demu podatnikowi przekazaç
1% ze swojego podatku na konto wybranej przez
niego organizacji; uregulowano sytuacj´ wolonta-
riuszy, którzy nie b´dà musieli dop∏acaç do swej
dzia∏alnoÊci – otrzymajà zwrot kosztów podró˝y
i diety oraz b´dà mogli korzystaç ze Êwiadczeƒ
zdrowotnych. Organizacje i instytucje, na rzecz któ-
rych b´dà pracowaç, op∏acà im te Êwiadczenia.

Organizacji po˝ytku publicznego przys∏uguje
zwolnienie od podatku, op∏aty skarbowej oraz
op∏at sàdowych w odniesieniu do prowadzonej
przez nià dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego.

Te nowe uregulowania dajà wielkà nadziej´ uak-

tywnienia spo∏eczeƒstwa, zmniejszenia bezrobocia.
Zwracam si´ do wszystkich Zarzàdów Oddzia-

∏ów Regionalnych POL-ILKO z apelem o zapozna-
nie si´ z ustawà na najbli˝szym swoim posiedze-
niu, a Redakcj´ „Naszej Troski” o zamieszczenie
mojego listu w najbli˝szym jej wydaniu.

Dionizy Chodorowski
Cz∏onek Zarzàdu G∏ównego POL-ILKO

OOdd  rreeddaakkccjjii::
PPaanniiee  DDiioonniizzyy!!  PPoorruusszzyy∏∏  PPaann  nniieezzmmiieerrnniiee  iissttoottnnyy
pprroobblleemm..  MMaammyy  nnaaddzziieejj´́,,  ̋̋ ee  nnoowwaa  uussttaawwaa  uu∏∏aattwwii
pprraacc´́  ffuunnddaaccjjii  ii  ssttoowwaarrzzyysszzeeƒƒ,,  aa  ttaakk˝̋ee  sspprrzzyyjjaaçç
bb´́ddzziiee  rroozzwwoojjoowwii  wwoolloonnttaarriiaattuu..  WWiieellee  lliissttóóww
nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  wwsskkaazzuujjee  bboowwiieemm  nnaa  ttoo,,  ̋̋ ee
oobbyyddwwiiee  wwssppoommnniiaannee  ffoorrmmyy  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ssppoo--
∏∏eecczznneejj  ssttaannoowwiiàà  nniieeoocceenniioonnàà  ppoommoocc  ddllaa  ppaa--
ccjjeennttóóww  ssttoommiijjnnyycchh..
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Spe∏niajàc obietnice, dane Paƒstwu w ostatnim numerze „Naszej Troski”, zapraszamy do lektury „Kàcika matrymonialno-towarzyskiego”
– nowej rubryki naszego magazynu. Kàcik ten powsta∏ w odpowiedzi na proÊby Czytelników, którzy w listach do Redakcji wielokrotnie wspominali
o samotnoÊci i braku zrozumienia, z którymi zmagajà si´ po operacji wy∏onienia stomii. Mamy nadziej´, ˝e za naszym poÊrednictwem wielu
z Paƒstwa znajdzie bratnià dusz´, nawià˝à si´ korespondencyjne przyjaênie i sympatie. Zach´camy do nadsy∏ania listów, w których mo˝ecie
opowiedzieç, w jaki sposób choroba wp∏yn´∏a na Wasze ˝ycie, a tak˝e opisaç w∏asne pasje i zainteresowania. 
Pami´tajcie, aby w listach zamieszczaç dok∏adny adres, na który nale˝y kierowaç korespondencj´! Listy zamieszczone w „Naszej Trosce”
b´dà podpisane tylko imieniem, co pozwoli Paƒstwu zachowaç anonimowoÊç – adres pozostanie do wiadomoÊci Redakcji, która b´dzie
poÊredniczyç w przesy∏aniu autorowi odpowiedzi na jego anons.
Osoby, które zechcà si´ skontaktowaç lub odpisaç na anons umieszczony w „Kàciku matrymonialno-towarzyskim”, powinny kierowaç
korespondencj´ na adres Redakcji:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Prosimy tak˝e o dopisek na kopercie, do kogo list jest kierowany, oraz zaznaczenie numeru „Naszej Troski”, z którego dana oferta pochodzi,
np.: Pan Jan, „Nasza Troska” kwiecieƒ 2003.

Droga Redakcjo!
Pisz´ do Paƒstwa w celu matrymonialno-towarzyskim. Popieram pomys∏

utworzenia takiego kàcika na ∏amach „Naszej Troski”. Jest to wyjÊcie z naszej
trudnej sytuacji. Jestem stomikiem od 2000 roku (kolostomia), mam 40 lat
i pi´tnaÊcie lat ma∏˝eƒstwa za sobà. Teraz ju˝ stomi´ zaakceptowa∏am,
staram si´, na ile to mo˝liwe, normalnie funkcjonowaç. Jestem osobà ra-
dzàcà sobie w ˝yciu, optymistycznie nastawionà. Nie lubi´ narzekania, wol´
koncentrowaç si´ na tym, co robiç, ˝eby by∏o dobrze. 

Lubi´ jazd´ samochodem, na rowerze. Lubi´ spacery. Mam wykszta∏cenie
Êrednie. Jestem uczuciowa, zadbana, uczciwa. Chcia∏abym poznaç swojà
drugà po∏ow´, osob´ wartoÊciowà, szczerà, ch´tnie bez zobowiàzaƒ, która
by∏aby mi oddana. Bardzo prosz´ o podanie kilku adresów panów.

Z powa˝aniem, Jadwiga z ¸odzi
OOdd  rreeddaakkccjjii::
PPaannii  JJaaddwwiiggoo!!  LLiissttyy  oodd  PPaaƒƒssttwwaa,,  aa  ttaakk˝̋ee  bbeezzppooÊÊrreeddnnii  kkoonnttaakktt  zz  ppaaccjjeennttaammii
ssttoommiijjnnyymmii,,  uuÊÊwwiiaaddaammiiaajjàà  nnaamm,,  jjaakk  cczz´́ssttoo  cczzuujjeecciiee  ssii´́  ssaammoottnnii,,  nniieerroo--
zzuummiiaannii,,  ppoozzoossttaawwiieennii  ssaammyymm  ssoobbiiee..  CCzzaasseemm  ttrruuddnnyy  ddoo  ppookkoonnaanniiaa
ddyyssttaannss  ssttwwaarrzzaajjàà  ssaammii  ssttoommiiccyy,,  ppoopprrzzeezz  iizzoolloowwaanniiee  ssii´́  ii  uunniikkaanniiee
kkoonnttaakkttuu  zz lluuddêêmmii..  JJeeddnnoocczzeeÊÊnniiee  ookkaazzuujjee  ssii´́,,  ˝̋ee  oossoobbyy,,  kkttóórree  ppoo  ooppeerraaccjjii
ppoowwrróóccii∏∏yy  ddoo  nnoorrmmaallnneeggoo  ˝̋yycciiaa,,  ddoo  pprraaccyy  zzaawwooddoowweejj,,  sswwooiicchh  zzaaiinntteerree--
ssoowwaaƒƒ,,  nnaaddaall  mmooggàà  cciieesszzyyçç  ssii´́  ˝̋yycciieemm  ii  ooppttyymmiissttyycczznniiee  ppaattrrzzeeçç
ww pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç..  DDoo  ppee∏∏nnii  sszzcczz´́ÊÊcciiaa  bbrraakkuujjee  iimm  jjeeddyynniiee  bbrraattnniieejj  dduusszzyy
–– aakkcceeppttuujjààcceejj  ppaarrttnneerraa  zzee  ssttoommiiàà,,  bbyyçç  mmoo˝̋ee  ttaakk˝̋ee  ppoossiiaaddaajjààcceejj  pprrzzeettookk´́..
MMaammyy  nnaaddzziieejj´́,,  ˝̋ee  ddzzii´́kkii  nnaasszzeemmuu  kkààcciikkoowwii  wwiieelluu  CCzzyytteellnniikkóóww  zznnaajjddzziiee
kkoorreessppoonnddeennccyyjjnnyycchh  pprrzzyyjjaacciióó∏∏,,  aa  bbyyçç  mmoo˝̋ee  kkttooÊÊ  ooddnnaajjddzziiee  nnaawweett  sswwoojjàà
ddrruuggàà  ppoo∏∏óówwkk´́..  JJeeÊÊllii  oottrrzzyymmaammyy  lliissttyy  oodd  PPaannóóww  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh
nnaawwiiààzzaanniieemm  zz PPaanniiàà  kkoonnttaakkttuu,,  nnaattyycchhmmiiaasstt  jjee  pprrzzeekkaa˝̋eemmyy..

Droga Redakcjo!
Bardzo si´ ucieszy∏am, ˝e byç mo˝e za Waszym poÊrednictwem b´d´

mog∏a nawiàzaç kontakt z kimÊ bardzo do mnie podobnym. ˚yj´ ze stomià
od 7 lat, równie˝ od tylu lat nie mog´ normalnie wspó∏˝yç. Sta∏o si´ to
w wyniku naÊwietleƒ. Bardzo brakuje mi kogoÊ bliskiego, bo wiadomo, ˝e
w tej sytuacji skazana jestem na samotnoÊç. Gdyby by∏ taki Pan, który ma
ten sam problem, niech si´ do mnie odezwie. Na pewno b´dziemy si´
wzajemnie rozumieç.

Z góry dzi´kuj´, serdecznie pozdrawiam.
„M∏oda” 54-latka

Droga Redakcjo!
Nawiàzujàc do poruszonego tematu odnoÊnie utworzenia Kàcika

matrymonialno-towarzyskiego, zgodnie z propozycjà Szanownej Redakcji,
prosz´ o zamieszczenie mojego anonsu. Jestem osobà samotnà bez
˝adnych zobowiàzaƒ. Mam 47 lat, wykszta∏cenie ekonomiczne, obecnie
przebywam na rencie. Stomi´ mam od 2 lat. Jestem zadbanà domatorkà,
choç bardzo lubi´ spacery. Posiadam zainteresowania ogólnokulturalne.

Zaprzyjaêni´ si´ z Panem, któremu tak jak mi doskwiera samotnoÊç.
¸àcz´ serdeczne pozdrowienia.

Z powa˝aniem,
Ela

Dzieƒ Dobry!
Przeczyta∏am w gazecie „Nasza Troska”, ˝e Redakcja zak∏ada Kàcik

matrymonialno-towarzyski. Posiadam wykszta∏cenie podstawowe. Mam 64
lata. 

Chcia∏abym poznaç Pana, którego mog∏abym przyjàç pod swój dach,
któremu by∏abym podporà i dobrà opiekunkà.

Jestem bardzo samotna, brak mi wra˝liwej, ciep∏ej, bratniej duszy. Lubi´
spacery, kino. Je˝d˝´ rowerem. Posiadam dzia∏k´, ale nie mam tam z kim
posiedzieç i porozmawiaç. 

Pan móg∏by mieç oko∏o 67 lat, powinien byç uczciwy, wra˝liwy. Dobrze,
gdyby by∏ zmotoryzowany.

Z powa˝aniem dla Redakcji, 
Irena

Jestem 43-letnià zadbanà kobietà, która nie poddaje si´ ˝yciu.
Mieszkam w malowniczo po∏o˝onej wsi w lubelskiem. Posiadam du˝e
mieszkanie, ale kogoÊ mi w nim brakuje.

Barbara

Mam 78 lat, a stomi´ od dwóch lat. Po operacji zostawi∏a mnie druga
˝ona. Czuj´ si´ bardzo samotny. Ch´tnie nawiàza∏bym znajomoÊç z ˝yczliwà
duszà. Mieszkam w cichej i ∏adnej okolicy pod ¸odzià.

Jan

Kàcik matrymonialno-towarzyski



Informacje

Sklepy medyczne oferujàce sprz´t stomijny ConvaTec

Województwo DolnoÊlàskie

Boles∏awiec 59-700
Sklep Medyczny MIR-MED
ul. Grunwaldzka 4
tel.: (75) 735 10 80

Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Armii Krajowej 16
tel.: (75) 764 61 55

Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35
tel.: (76) 854 21 13

Lubin 59-300 
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel.: (76) 724 96 16

Wa∏brzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Limanowskiego 3
tel.: (74) 842 33 63

Wroc∏aw 50-034
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Ba∏uckiego 4
tel.: (71) 343 83 29

Wroc∏aw 50-136
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
pl. 1 Maja 8
Szpital Wojewódzki
budynek przychodni, pok. 305
tel.: (71) 341 00 00, w. 580

Zgorzelec 59-900
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Langiewicza 20/1E
tel.: (75) 775 00 62

Województwo Kujawsko-Pomorskie

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

Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (52) 344 09 90

Toruƒ 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17
pok. 3 (parter)
tel.: (56) 611 99 40

W∏oc∏awek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81

Województwo Lubelskie

Bia∏a Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Brzeska 32
tel.: (83) 342 62 30

Che∏m 22-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Reformacka 28
tel.: (82) 565 07 53

Lublin 20-089
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Biernackiego 9 
tel.: (81) 748 38 77

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

Pu∏awy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Pi∏sudskiego 25
tel.: (81) 887 70 42

W∏odawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel.: (82) 572 53 79

ZamoÊç 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Gen. Bo∏tucia 26
tel.: (84) 639 08 79

Województwo Lubuskie

˚ary 68-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Moniuszki 2
tel.: (68) 470 65 72

Województwo ¸ódzkie

¸ódê 90-427
Niepubliczny ZOZ PRIMUS
Al. KoÊciuszki 48
tel.: (42) 636 98 11, 636 98 12

Województwo Ma∏opolskie

Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Rynek 9

Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Soko∏a 10
tel.: (32) 623 42 73

Dàbrowa Tarnowska 33-200
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Szpitalna 1

Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9A
tel.: (48) 353 79 40

Kraków 30-034
Sklep Medyczny FARMED
pl. Gen. Sikorskiego 13
tel.: (12) 422 87 00

Kraków 31-564
Sklep PROMEDICO
Al. Pokoju 4
tel.: (12) 294 21 81

Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/11
tel.: (12) 422 99 00, w. 239

Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Osiedle S∏oneczne 8
tel.: (12) 643 65 70

Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Pràdnicka 35/37

Limanowa 34-600
Sklep Medyczny MEGA-MED
ul. Pi∏sudskiego 62
tel.: (18) 337 20 25

MyÊlenice 32-400
Sklep Medyczny
ul. Kazimierza Wielkiego 7
tel.: (12) 274 07 00

Nowy Sàcz 33-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. D∏ugosza 31
tel.: (18) 443 87 77

Nowy Targ 34-400
Sklep Medyczny
ul. D∏uga 116, tel.: (18) 264 64 98

Olkusz 32-300
Sklep Medyczny MEDIX
ul. Szpitalna 5
tel.: (32) 641 35 95

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Kwiatkowskiego 15
tel.: (14) 633 30 07, w. 162

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Nowy Âwiat 37
tel.: (14) 627-64-24

Tarnów 33-100
Niepubliczny ZOZ MARMED
Al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel.: (14) 627 82 35

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okr´˝na 4a
tel.: (14) 626 98 86

Tuchów 33-170
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Szpitalna 1
tel.: (14) 653 52 98

Województwo Mazowieckie

Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel.: (23) 268 91 51

Ostro∏´ka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Artyleryjska 120
tel.: 0 505 122 627

P∏ock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
tel.: (24) 625 52 61

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
medica.humana@bms.com

Województwo Opolskie

Opole 45-368
Sklep Medyczny REHA-MED
ul. Ozimska 53
tel.: (77) 441 11 12

Opole 44-005
Sklep Medyczny REHMED
ul. Ksià˝àt Opolskich 33
tel.: (77) 453 22 44

Województwo Podkarpackie

Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 14 40

Jas∏o 38-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Kraszewskiego 15
tel.: (13) 443 31 22

Rzeszów 35-201
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Kochanowskiego 15
tel.: (17) 852 92 60

Województwo Podlaskie

Bia∏ystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
MEDICA HUMANA
ul. Radzymiƒska 2
tel.: (85) 651 11 44

Województwo Pomorskie

Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX 
ul. Niepodleg∏oÊci 7
tel.: (52) 395 67 41

Gdaƒsk 80-21
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. D´binki 7
tel.: (58) 344 38 94

Gdynia 81-319
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Âlàska 36
tel.: (58) 621 98 61

S∏upsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel.: (59) 842 27 28

S∏upsk 76-200
Sklep Medyczny
POD S¸OWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel.: (59) 840 05 76

Województwo Âlàskie

Bielsko-Bia∏a 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. M∏yƒska 20
tel.: (33) 812 31 79

Bielsko-Bia∏a 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel.: (33) 816 40 61, w. 208

Cz´stochowa 42-200
Sklep Medyczny ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel.: (34) 324 73 01

Cz´stochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel.: (34) 325 53 35

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

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

Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel.: (32) 253 75 74

Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4
tel.: (32) 414 90 26

Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51
tel.: (32) 417 84 85

Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11, 
tel.: (32) 423 54 90

Zabrze 41-800
Sklep Medyczny PLAST-MED
ul. WolnoÊci 312
tel.: (32) 373 32 22

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

˚ory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne PrzedmieÊcie 5
tel.: (32) 435 14 39

Województwo Warmiƒsko-Mazurskie

Elblàg 82-300
Zaopatrzenie Ortopedyczne
ul. Komeƒskiego 42
tel.: (55) 233 58 49

E∏k 19-300
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Kajki 12
tel.: (87) 610 64 18

E∏k 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3
tel.: (87) 621 16 51

Olsztyn 10-357
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 37
Szpital MSWiA-Poliklinika, 1p.
tel.: (89) 535 89 07

Województwo Wielkopolskie

Pi∏a 64-920
Sklep Medyczny LUBA
ul. Batalionów Ch∏opskich 9
tel.: (67) 213 20 21

Poznaƒ 60-371
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Mi´dzychodzka 10/39
tel.: (61) 867 96 50

Rawicz 63-900
Sklep medyczny ALTEA
ul. Grunwaldzka 44
tel.: (65) 546 10 17

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Ko∏obrzeg 78-010
Punkt Sprzeda˝y K-ORT
ul. ¸opuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43

Koszalin 75-414
Zak∏ad Sprz´tu Ortopedycznego
K-ORT Sp. z o.o.
ul. LeÊna 1
tel.: (94) 345 65 50, w. 365

Szczecin 70-592
Sklep Medyczny JOLA-MED
ul. Harcerzy 3/5
tel.: (91) 452 83 13

Lista 
sklepów medycznych

oferujàcych
sprz´t stomijny

ConvaTec znajduje si´
tak˝e w Internecie 

na stronach:
www.convatec.pl
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⊕⊕ posiada kontrakt 
� nie posiada kontraktu

Województwo Âlàskie
⊕⊕ Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna 
ul. Powstaƒców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Leszek Sedlak
tel.: (32) 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.: (32) 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.: (32) 36 82 733

� Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dàbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16

⊕⊕   Przyszpitalna Poradnia Stomijna 
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Bia∏a
kierownik poradni:
dr Stanis∏aw Hrapkowicz
tel.: (33) 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.: (71) 784 21 99

⊕⊕   OÊrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17

⊕⊕   Poradnia dla Chorych ze Stomià
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Ogiƒskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27

Województwo Opolskie
⊕⊕   Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Wojewódzkim OÊrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 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.: (95) 733 17 32

Województwo Mazowieckie
⊕⊕   Szpital Bielaƒski – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Ceg∏owska 80, 01-809 Warszawa
kierownik  poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 834 48 52

⊕⊕   SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony,
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 P∏ock
kierownik poradni: dr Mariusz Obr´bski
tel.: (24) 268 64 76

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.: (61) 869 15 69

⊕⊕   Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszew 7/19, 60-479 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiƒski
tel.: (61) 821 22 43

⊕⊕   Wielkopolskie Centrum Onkologii 
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 854 05 79

⊕⊕   Wojewódzki Szpital Zespolony 
Poradnia dla Chorych ze Stomià
ul. Kardyna∏a S. Wyszyƒskiego 1,
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jaros∏aw D∏ugosz
tel.: (62) 245 44 89

Województwo Ma∏opolskie
⊕⊕   Poradnia Chirurgii Proktologicznej 
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza 
ul. Pràdnicka 35-37, 31-202 Kraków 
Kier. poradni: dr Adam Korczyƒski 
tel.: (12) 416 22 66

⊕⊕   CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeƒ Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
tel.: (12) 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.: (41) 367 41 65

Województwo Lubelskie
⊕⊕   Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
kierownik poradni:
dr Andrzej Andrzejewski
tel.: (81) 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.: (85) 74 68 573

⊕⊕   SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymiƒska 2,
15-863 Bia∏ystok
kierownik  poradni:
dr Romuald Kowalczuk 
tel.: (85) 651 11 44

Województwo Pomorskie
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (58) 622 00 51

Województwo 
Kujawsko-Pomorskie
Poradnia Stomijna
ul. Koszaliƒska 7,
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szcz´sny
tel.: (52) 342 68 08

Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 371 16 00 w. 375

Województwo
Warmiƒsko-Mazurskie
Specjalistyczny Zespó∏
Onkologii i Pulmunologii
ul. Jagielloƒska 78,
10-357 Olsztyn
tel.: (89) 526 43 75

Adresy poradni stomijnych

Stowarzyszenia stomijne

Zarzàd G∏ówny Pol-Ilko:
Prezydium: Alina Matysiak – przewodniczàca (61-642 Poznaƒ, Osiedle Kosmonautów 23/33, tel.: (61) 821 93 01);
Jerzy Kasprzak – wiceprzewodniczàcy (Czarnków); Anna Hebdowska – sekretarz (¸ódê); Wojciech Ratajczak
– skarbnik (Oborniki); Cz∏onkowie: Stanis∏aw Majewski (¸´czna); Wies∏awa Piaszczyk (¸ódê); Dionizy
Chodorowski (Konin); Ryszard Jankowski (Moƒki); Jan Kalinowski (Ró˝anystok)
Oddzia∏y regionalne: 
1. BIA Y̧STOK — dr Jadwiga Snarska, 15-274 Bia∏ystok, ul.Waszyngtona 15 A, tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ — dr Danuta Karwacka, 85-183 Bydgoszcz, ul. Wieniawskiego 3, tel.: (52) 371 11 66 
3. GORZÓW — Miros∏awa P´kosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00 
4. KATOWICE — Bo˝ena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 604 11 33 20 
5. KIELCE — Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137/3, tel.: (41) 331 87 06 
6. KONIN — Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. W∏adys∏awa Jagie∏∏y 13, tel.: (63) 245 05 65 
7. KRAKÓW — Leszek Tylko, 30-020 Kraków, ul. Wójtowska 9/33, tel.: (12) 633 33 85 
8. LIPNO — Wanda Ciepliƒska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/7, tel.: (54) 280 53 96 
9. LUBIN — Bogdan Szko∏a, 59-300 Lubin, ul. Sportowa 32/6, tel.: (76) 749 73 49 
10. LUBLIN — Anna Gromadka-K´ska, 20-130 Lublin, ul. Krzemieniecka 1/25, tel.: (81) 747 29 61 
11. ¸ÓDè — Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 
12. OLSZTYN — Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08
13. P¸OCK — Lechos∏aw Or∏owski, 09-400 P∏ock, ul. Ga∏czyƒskiego 4/13, tel.: (24) 263 82 98 
14. POZNA¡ — Zdzis∏aw Matuszak, 60-658 Poznaƒ, ul. Bonin 12/8, tel.: (61) 823 34 05
15. RZESZÓW — Janina Or∏owska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 862 95 97 
16. SZCZECIN — Jan WiÊniewski, 73-110 Stargard Szczeciƒski, oÊ. Hallera 12B/12 m H3, tel.: (91) 573 23 67
17. TARNOBRZEG — Jerzy Mazurek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dàbrowskiej 7/59, tel.: (15) 822 71 96
18. WARSZAWA — Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 137/141 m 38, tel.: (22) 646 27 05
19. ZIELONA GÓRA — Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39
Kluby ludzi ze stomià:
1. NOWY SÑCZ — Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93 
2. PI¸A — Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a, ul. Jagielloƒska 11, tel.: (67) 214 16 54 
3. TARNÓW — Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
4. WARSZAWA — Dorota Kaniewska, Szpital Bielaƒski, Pawilon H (sala 109), 01-809 Warszawa,

ul. Ceg∏owska 80 (spotkania w ka˝dà ostatnià Êrod´ miesiàca, w godz. 12.15-15.00)

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià (Pol-Ilko)

Stomia w Internecie

www.convatec.pl
Profesjonalny serwis internetowy w j´zyku polskim
poÊwi´cony stomii. Przeznaczony dla osób ze
stomià, lekarzy i piel´gniarek. Zawiera obszerne
informacje dotyczàce piel´gnacji i zaopatrzenia
ró˝nych rodzajów przetok. Cz´Êç serwisu dotyczy
leczenia odle˝yn i przewlek∏ych owrzodzeƒ  podudzi.
polilko.w.interia.pl
Strona g∏ówna Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomià POL-ILKO. Zawiera praktyczne
wskazówki dotyczàce zasad piel´gnacji stomii.

www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszajàca najwa˝niejsze
problemy z nià zwiàzane.
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 proble-
matyce piel´gnacji stomii.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poÊwi´cona kolostomii.

Limity na sprz´t stomijny

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 wprowadzi∏o jednolite miesi´czne
limity cen na sprz´t stomijny. Obowiàzujà one w ca∏ej Polsce od 1 czerwca 2003 r.

• kolostomia: 300 z∏ • ileostomia: 400 z∏ • urostomia: 480 z∏
(Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003)

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Anna Bo˝ek, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2/84, tel.: (58) 624 21 39, Telefon zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45
DolnoÊlàskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wroc∏aw, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià „˚ycie”
Rozalia Bàba, 58-100 Âwidnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0 693 069 430
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Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
(Dzia∏ Pomocy ConvaTec)
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 
tel.: (22) 579 66 66, fax: (22) 579 66 44

e-mail: dzial.pomocy@bms.com
www.convatec.pl


