ISSN 1642-2457

nr 4

Drodzy Czytelnicy!
Polska jesieƒ nie bez powodu nazywana jest najbardziej kolorowà porà roku, korzystajmy zatem
w pe∏ni z jej uroków. Warto znaleêç czas na spacery, jazd´ na rowerze i odpoczynek. Postarajmy
si´ jak najwi´cej przebywaç na Êwie˝ym powietrzu – to bardzo wzmacnia organizm i uodparnia go
na tak cz´ste o tej porze roku przezi´bienia.
W bie˝àcym numerze „Naszej Troski” zach´cam Paƒstwa w szczególnoÊci do przeczytania
drugiej cz´Êci artyku∏u poÊwi´conego rehabilitacji osób ze stomià oraz lektury rozmowy z p∏etwonurkiem, Panem Ryszardem Âramà. Z pewnoÊcià zaciekawià Paƒstwa równie˝ reporta˝ z turnusu
sanatoryjnego w Ustce oraz odpowiedzi na pytania najcz´Êciej zadawane przez naszych Czytelników zainteresowanych problematykà leczenia przewlek∏ych ran. Polecam tak˝e odwiedzenie
Kàcika matrymonialno-towarzyskiego, który na sta∏e zagoÊci∏ na naszych ∏amach.
Pragn´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e poczàwszy od kolejnego wydania „Nasza Troska” b´dzie
grubsza o 4 strony. MyÊl´, ˝e to bardzo dobra wiadomoÊç dla wszystkich naszych Czytelników,
a w szczególnoÊci tych, którzy wielokrotnie prosili o to w swoich listach. Wraz ze Êwiàtecznym
wydaniem planujemy równie˝ wys∏aç specjalnà ankiet´ do wszystkich prenumeratorów „Naszej
Troski”. Jej wyniki, tak jak w poprzednim roku, opublikujemy. To, czego si´ z niej dowiemy, postaramy si´ wykorzystaç tak, by nasze czasopismo by∏o jeszcze lepsze. Wszystkich, którzy jeszcze nie
zdecydowali si´ na prenumerat´ magazynu, serdecznie do tego zach´cam.
Z serdecznymi pozdrowieniami,

lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

(11), paêdziernik 2003
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Nasza kuchnia

B´dziemy si´ cz´sto spotykaç!

Sa∏atka
dziennikarska

W przysz∏ym roku rusza nowy program firmy
ConvaTec, dzi´ki któremu b´dziemy mogli spotykaç
si´ z Paƒstwem du˝o cz´Êciej. Ârednio co 3-4
miesiàce w ka˝dym województwie odbywaç si´
b´dà spotkania ze wszystkimi pacjentami stomijnymi z danego rejonu. Na ka˝dym b´dzie podejmowany inny temat – problemów ˝ycia ze stomià,
prawid∏owej diety, rekonwalescencji, doborusprz´tu,
powik∏aƒ stomijnych, ˝ycia seksualnego... B´dà
Paƒstwo mogli wys∏uchaç wyk∏adów, obejrzeç
filmy, porozmawiaç z lekarzami-specjalistami i piel´gniarkami, a co najwa˝niejsze, spotkaç si´ tak˝e
z innymi, którzy majà podobne problemy. W kolejnym numerze „Naszej Troski” podamy dok∏adny
kalendarz tych spotkaƒ. Ale ju˝ dziÊ serdecznie na
nie Paƒstwa zapraszamy!

Sk∏adniki: Kukurydza z puszki,
4 krà˝ki ananasa z puszki, ugotowana pierÊ kurczaka, 4-5 twardych
pomidorów, natka pietruszki. Sos: 2-3 ∏y˝ki majonezu, ∏y˝ka soku z cytryny, sól, curry.
Sposób przyrzàdzania: Mi´so pokroiç w paseczki lub w kostk´, dodaç dok∏adnie osàczonà
kukurydz´ oraz pokrojony ananas. Aby przyrzàdziç
sos, nale˝y po∏àczyç majonez z sokiem cytrynowym, przyprawiç solà i curry. Gotowym sosem
polaç sa∏atk´, wymieszaç i wstawiç na godzin´ do
lodówki. Przed podaniem brzegi pó∏miska
udekorowaç plasterkami pomidora, a wierzch
sa∏atki posypaç natkà pietruszki.

Niech ˝yje pomidor!
Pomidory sà lekko strawne i majà ma∏o kalorii.
Sà te˝ bardzo zdrowe. Zawierajà potas, sód,
magnez, wapƒ, mangan, ˝elazo, kobalt, miedê,
cynk, fosfor, fluor, jod i prowitamin´ A oraz
witaminy: C, K, D oraz z grupy B. Pomidory sà
równie˝ cennym êród∏em likopenu, czyli przeciwutleniacza, któremu zawdzi´czajà czerwony kolor.
Likopen zmniejsza ryzyko zachorowania na raka
i choroby serca. Wi´kszych jego iloÊci dostarczajà
organizmowi przetworzone ni˝ Êwie˝e pomidory –
warto wi´c si´gnàç równie˝ po szklank´ soku
pomidorowego.

0-800 120-093
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Jak w Hollywood...
Seler to warzywo hollywoodzkich gwiazd. Dostarcza niezb´dnych witamin z grupy B i u∏atwia
odstresowanie. Dodawajmy go do surówek i sa∏atek.
Codziennie schrupmy ∏odyg´ liÊciastego selera dla
poprawienia nastroju i obni˝enia ciÊnienia krwi.

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 stomijne: sprz´t dwucz´Êciowy (Combihesive
2 S), sprz´t jednocz´Êciowy (Esteem) oraz
sprz´t synergiczny (Esteem synergy). Wierzymy, ˝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 stosujà sprz´tu ConvaTec i nie majà mo˝liwoÊci
jego wypróbowania w sklepach medycznych.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem
próbek sprz´tu ConvaTec zapraszamy do kontaktu pod bezp∏atnym numerem infolinii:

Prenumerata
Bezp∏atnà prenumerat´ mo˝na zamawiaç
przesy∏ajàc wype∏niony kupon znajdujàcy si´
wewnàtrz numeru.

Budynek Focus, w którym znajduje si´ siedziba firmy ConvaTec
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Projekt i opracowanie graficzne
Medical Communications
ul. Ojcowska 11, 02-918 Warszawa

Spotkanie z...

...Ryszardem Âramà,
który pod wodà czuje si´ najbardziej szcz´Êliwy
Dorota Anna Bronisz

Co takiego ciekawego jest na dnie jezior
i mórz?
Pod wodà jest po prostu pi´knie. Kolory
roÊlin i zwierzàt nie majà sobie równych, a ryby
w wodzie prezentujà si´ zdecydowanie lepiej ni˝
na patelni. A mo˝e chodzi te˝ o ten wyjàtkowy
stan, gdy cz∏owiek jest naprawd´ swobodny
i wolny. Mo˝na to porównaç do stanu niewa˝koÊci. Za ka˝dym razem, gdy nurkuj´, jest to na
nowo niesamowite wra˝enie.
Jak d∏ugo Pan nurkuje?
Siedem lat. Gdy zaczyna∏em, by∏em ju˝
czterdziestoletnim facetem, ale postanowi∏em
zrealizowaç swoje marzenia. Podwodny Êwiat
zawsze mnie fascynowa∏, ale nie by∏o takich
mo˝liwoÊci, jak dziÊ, by ten sport uprawiaç. Gdy
tylko pojawi∏a si´ taka sposobnoÊç, nie zastanawia∏em si´ ani chwili. Poszed∏em na kurs,
gdzie by∏em „dziadkiem” wÊród m∏odzie˝y.
Potem wstàpi∏em do klubu.
W jakich zbiornikach Pan nurkowa∏?
Niedaleko Poznania, gdzie mieszkam, jest
doÊç du˝e jezioro – Kierskie. Mo˝e i nie jest za
ciekawe, ale mo˝na tam trenowaç. Natomiast
troch´ dalej – oko∏o 100 km od Poznania – jest
jezioro Powidzkie. Gdy latem zakwitnie, jest co
oglàdaç pod wodà. Ale oczywiÊcie nie da si´
porównaç tych akwenów np. z wodami u wybrze˝y Chorwacji. WidocznoÊç jest tam niezwyk∏a.
Zszed∏em tam na g∏´bokoÊç 44 metrów,
a jeszcze g∏´boko w dó∏ widaç by∏o czystà
przestrzeƒ. Spotka∏em wtedy gorgonie – niesamowity, mi´kki koral. W Êwietle latarki
zmienia∏y swojà barw´. W to moje nurkowanie
wciàgnà∏em te˝ córki – siedemnastoletnià
Karolin´ i o rok m∏odszà Ani´. StworzyliÊmy
niez∏y zespó∏. Razem nurkowaliÊmy w Polsce
i w Chorwacji. Potem, latem 2001 roku, chcieliÊmy zobaczyç rafy koralowe w Egipcie. Ju˝
mieliÊmy wykupione bilety lotnicze i zaczynaliÊmy pakowaç nasze baga˝e, ale niestety,
zamiast wylàdowaç w Kairze, wylàdowa∏em
na... szpitalnym ∏ó˝ku.

Zachorowa∏ Pan nagle?
Nie. To ciàgn´∏o si´ kilka lat.
Najpierw dokucza∏y mi zwyk∏e
wrzody ˝o∏àdka, a potem okaza∏o si´, ˝e mam wrzodziejàce
zapalenie jelita grubego. Stale
leczono mnie farmakologicznie,
ale mój stan si´ pogarsza∏.
Wychodzi∏em ze szpitala i wraca∏em. I tak kilka razy. W koƒcu
pojawi∏y si´ powik∏ania – zaczà∏
si´ obrz´k kolana, nie mo˝na
ju˝ by∏o czekaç. Trafi∏em na
stó∏ operacyjny. Lekarze wyci´li
mi prawie ca∏e jelito grube.
Ju˝ zupe∏nie nie by∏o w stanie
funkcjonowaç. Wy∏oniono mi
stomi´. To by∏ maj 2002 roku.
Po jakim czasie od
operacji zszed∏ Pan pod
wod´?
Gdy dowiedzia∏em si´,
˝e b´d´ mia∏ stomi´, nie mog∏em spaç spokojnie. Wtedy po
g∏owie chodzi tysiàc myÊli. Ja zastanawia∏em
si´, czy ze stomià b´d´ móg∏ nurkowaç. Lekarze
i psychologowie zapewniali mnie, ˝e b´d´ móg∏
normalnie funkcjonowaç, a wi´c i nurkowaç. To
mnie uspokoi∏o. I ju˝ po trzech miesiàcach od
operacji zszed∏em pod wod´. Tylko w koszulce
i spodenkach, poniewa˝ kombinezon piankowy
by∏ zbyt obcis∏y. By∏o ogromnie zimno. DziÊ
mam specjalny skafander wodoszczelny, do
którego nie dostaje si´ woda, a jednoczeÊnie,
w przeciwieƒstwie do pianki, nie uciska mnie.
Dodatkowo mam specjalny pas balastowy na
szelkach, który nie uwiera, a wi´c nie „dra˝ni”
stomii.

Pan Ryszard z córkami

jeÊç, nie chcia∏o mi si´ pracowaç, nie chcia∏o
mi si´ ˝yç. Ale najbli˝si zaciàgn´li mnie do
psychologa i to pomog∏o. Oni sami te˝ byli najwi´kszym wsparciem, za co im ogromnie dzi´kuj´.
Tak po prostu?
Nie ma co si´ nad sobà u˝alaç. Ja jestem
bardzo aktywny, wcià˝ pracuj´ zawodowo, wi´c
nie mam czasu, by myÊleç o chorobie. Ciesz´
si´, ˝e w ogóle ˝yj´, ˝e ju˝ nie cierpi´. Ale
przede wszystkim mam pasj´ – nurkowanie
– którà w dodatku mog´ dzieliç z córkami.
Jakie podró˝e sà przed Wami?

Wszystko by∏o takie proste? Nie
prze˝ywa∏ Pan tego, ˝e „coÊ” pojawi∏o
si´ Panu na brzuchu?
OczywiÊcie, ˝e prze˝ywa∏em. Powiem wi´cej
– wpad∏em w depresj´ – nie chcia∏o mi si´
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ChcielibyÊmy w koƒcu pojechaç do Egiptu,
dokàd nie dotarliÊmy z powodu mojej choroby.
A potem mo˝e na Kub´, która jest rajem dla
p∏etwonurków. Wody oceanu sà tam wyjàtkowe,
bardzo czyste i bardzo kolorowe.

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

Rehabilitacja pacjentów
z wy∏onionà stomià (cz´Êç II)
Jak sprostaç wymogom codziennego ˝ycia?
Nale˝y dbaç o sprawnoÊç fizycznà, która zale˝y
od wielu czynników. Od stanu naszego zdrowia,
si∏ fizycznych, wytrzyma∏oÊci, wytrenowania organizmu, przebytych chorób i aktualnych dolegliwoÊci, ale przede wszystkim od nas samych.
To w∏aÊnie od nas zale˝y, czy dbamy o siebie,
czy regularnie çwiczymy i spacerujemy, jak si´
od˝ywiamy. Poni˝szy artyku∏ przedstawia zestaw
prostych çwiczeƒ, które nale˝y wykonywaç
codziennie, aby poprawiç sprawnoÊç fizycznà.

Oto przyk∏adowy zestaw çwiczeƒ, które powinno
wykonywaç si´ codziennie:

Dobra sprawnoÊç fizyczna przynosi wiele
korzyÊci dla naszego organizmu:
• Zwi´ksza si∏y ˝yciowe – systematyczny ruch
(spacery, marsz, çwiczenia fizyczne, jazda na
rowerze, p∏ywanie) poprawia wydolnoÊç
uk∏adu sercowo-naczyniowego i sprawnoÊç
uk∏adu oddechowego,
• Odm∏adza – wysi∏ek fizyczny powoduje, ˝e krew
jest lepiej wysycona tlenem, a co za tym idzie,
lepiej od˝ywia wszystkie tkanki i narzàdy
naszego organizmu,
• Poprawia nastrój – systematycznie wykonywane çwiczenia powodujà wydzielanie
endorfin, czyli tzw. „hormonów szcz´Êcia”,
które w naturalny sposób chronià nas przed
przygn´bieniem i stanami depresyjnymi,
• ¸agodzi napi´cia – çwiczenia fizyczne rozluêniajà napi´te pod wp∏ywem codziennych
zaj´ç i stresu mi´Ênie,
• Wyszczupla – regularny ruch chroni przed
oty∏oÊcià, która mo˝e utrudniaç poruszanie
si´ i jest wa˝nym czynnikiem ryzyka wielu
chorób, takich jak np. cukrzyca, choroba
wieƒcowa i nadciÊnienie.

Pozycja wyjÊciowa: stoimy w niewielkim
rozkroku, ramiona opuszczone swobodnie
wzd∏u˝ tu∏owia. Ruch: (1) wznosimy przed
sobà oba wyprostowane ramiona w gór´
– ruchowi temu towarzyszy wdech powietrza
ustami; (2) przenosimy ramiona na boki
i opuszczamy je swobodnie w dó∏ – ruchowi
temu towarzyszy wydech. Uwaga: wydech
powinien byç wolny – 3 razy d∏u˝szy ni˝ wdech.
åwiczenie nale˝y powtórzyç 3-4 razy.

åwiczenia fizyczne nale˝y ka˝dorazowo, indywidualnie dobieraç w zale˝noÊci od stanu
naszego zdrowia i wieku. Nie mogà byç za
trudne, ale zawsze powinny stanowiç dla nas
pewne wyzwanie. Tylko systematycznie wykonywana gimnastyka pozwala na popraw´
sprawnoÊci fizycznej i wydolnoÊci organizmu.
W codziennych çwiczeniach nale˝y przeplataç çwiczenia ogólnokondycyjne, specjalistyczne (np. dla pacjentów ze stomià) i çwiczenia oddechowe, których celem jest lepsze
dotlenienie organizmu.

åwiczenie 1.

1

Ruch: (1) przenosimy wyprostowane ramiona
przodem za g∏ow´, wciàgajàc jednoczeÊnie
brzuch – ruchowi temu towarzyszy wdech; (2)
przenosimy wyprostowane ramiona przodem
na kolana, z lekkim podniesieniem g∏owy
i górnej cz´Êci klatki piersiowej – opieramy
d∏onie z naciskiem na kolanach – ruchowi temu
towarzyszy d∏ugi wydech.
åwiczenie nale˝y powtórzyç 3-4 razy.
åwiczenie 4.
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åwiczenie 2.

1

2

Pozycja wyjÊciowa: (1) le˝ymy na plecach
z nogami ugi´tymi w kolanach, stopy oparte
o pod∏og´, ramiona splecione za g∏owà. Ruch:
(2) naprzemiennie podciàgamy zgi´tà nog´ do
przeciwleg∏ej r´ki, próbujàc dotknàç kolanem
∏okcia; nast´pnie powtarzamy ten sam ruch
drugà nogà i drugà r´kà.
åwiczenie nale˝y powtórzyç 3-4 razy.
åwiczenie 5.

1

2

Pozycja wyjÊciowa: stoimy w niewielkim
rozkroku, ramiona wyprostowane i wyciàgni´te
przed siebie (pod kàtem 90º w stosunku do
tu∏owia). Ruch: (1) przesuwamy ramiona w p∏aszczyênie poziomej na boki – ruchowi temu towarzyszy wdech; (2) krzy˝ujemy ramiona na klatce
piersiowej – ruchowi temu towarzyszy wydech.
åwiczenie nale˝y powtórzyç 3-4 razy.
åwiczenie 3.

1

2

Pozycja wyjÊciowa: le˝ymy na plecach
z nogami ugi´tymi w kolanach, stopy oparte
o pod∏og´, ramiona splecione za g∏owà. Ruch:
(1) unosimy biodra z jednoczesnym napi´ciem
poÊladków i mi´Êni krocza – ruchowi temu
towarzyszy wdech (liczymy: 1-2); (2)
powracamy do pozycji wyjÊciowej – ruchowi
temu towarzyszy wydech (liczymy: 3-4-5 ).
åwiczenie nale˝y powtórzyç 3-4 razy.
åwiczenie 6.

1

2

Pozycja wyjÊciowa: le˝ymy na plecach
z nogami ugi´tymi w kolanach, stopy oparte
o pod∏og´, ramiona le˝à luêno wzd∏u˝ tu∏owia.
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1

2

Pozycja wyjÊciowa: le˝ymy na prawym
boku z wyprostowanymi nogami. Ruch: (1)
podciàgamy kolana do klatki piersiowej
(liczymy: 1-2-3); (2) powracamy do pozycji
wyjÊciowej (liczymy: 4).
åwiczenie nale˝y powtórzyç 4-5 razy, a nast´pnie wykonaç na drugim boku, równie˝
powtarzajàc 4-5 razy.
åwiczenie 7.

Pozycja wyjÊciowa: le˝ymy na plecach
z nogami wyprostowanymi, r´ce wyprostowane,
wyciàgni´te za g∏owà. Ruch: (1) „naciàgamy”
jednoczeÊnie lewà r´k´ i prawà nog´ (próbujàc
je jak najdalej wyciàgnàç) – w czasie wdechu
(liczymy: 1-2); rozluênienie – wydech (liczymy:
3-4-5); nast´pnie „naciàgamy” prawà r´k´
i lewà nog´ (próbujàc je jak najdalej
wyciàgnàç) – w czasie wdechu (liczymy: 1-2),
rozluênienie – wydech (liczymy: 3-4-5).
åwiczenie nale˝y powtórzyç 6 razy.
åwiczenie 8.

åwiczenie 12.

åwiczenie 9.

1
Pozycja wyjÊciowa: le˝ymy na plecach
z nogami zgi´tymi w kolanach, r´ce splecione
za g∏owà. Ruch: (1) unosimy ugi´te nogi
i próbujemy przyciàgnàç je do klatki piersiowej,
Êciàgamy poÊladki i napinamy mi´Ênie brzucha
(liczymy: 1-2-3). (2) Powracamy do pozycji
wyjÊciowej (liczymy: 4-5).
åwiczenie nale˝y powtórzyç 5-6 razy.

åwiczenie 13.

1

2

Pozycja wyjÊciowa: le˝ymy na plecach
z nogami zgi´tymi w kolanach, r´ce splecione
za g∏owà. Ruch: unosimy ugi´te w kolanach
nogi i przenosimy je na lewà stron´ (1), próbujàc po∏o˝yç je na ziemi, a nast´pnie zgi´te
przenosimy na drugà stron´ tu∏owia (2) i te˝
próbujemy po∏o˝yç na ziemi.
åwiczenie nale˝y powtórzyç 4-5 razy.
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Pozycja wyjÊciowa: (1) le˝ymy na plecach
z nogami zgi´tymi – kolana przyciàgni´te
r´kami do klatki piersiowej. Ruch: (2) wdychamy powietrze nosem z jednoczesnym, silnym
obj´ciem kolan r´kami i napi´ciem („wciàgni´ciem”) mi´Êni krocza (liczymy: 1-2); wydychamy powietrze, jednoczeÊnie napierajàc
kolanami na r´ce (próbujàc postawiç stopy na
ziemi) (liczymy: 3-4-5).
åwiczenie nale˝y powtórzyç 6 razy.

Pozycja wyjÊciowa: (1) siadamy na
krzeÊle, r´ce opieramy na biodrach. Ruch: (2)
Êciàgamy ramiona w ty∏, z jednoczesnym
napi´ciem poÊladków i g∏´bokim wdechem
(liczymy: 1-2); wydychajàc powietrze rozluêniamy mi´Ênie (liczymy: 3-4-5).
åwiczenie nale˝y powtórzyç 3-4 razy.

åwiczenie 10.

åwiczenie 11.
1

2

Pozycja wyjÊciowa: siadamy na krzeÊle.
Ruch: opieramy mocno stopy o pod∏og´,
jednoczeÊnie napinajàc poÊladki, próbujemy
unieÊç si´ na krzeÊle (liczymy: 1-2-3),
nast´pnie rozluêniamy mi´Ênie, przechodzàc
do siadu swobodnego (liczymy: 4).
åwiczenie nale˝y powtórzyç 3-4 razy.

1

2

Pozycja wyjÊciowa: siadamy na krzeÊle.
Ruch: (1) unosimy wyprostowane ramiona
w gór´, na skos – z wdechem nosem (liczymy:
1-2), (2) nast´pnie opuszczamy ramiona
z wydechem (liczymy 3-4-5).
åwiczenie nale˝y powtórzyç 3-4 razy.
åwiczenia fizyczne mogà, szczególnie
poczàtkowo, sprawiaç pewne trudnoÊci. Jest to
zjawisko normalne i powinno motywowaç nas
do pracy. JeÊli çwiczenia nie sprawiajà trudnoÊci, nale˝y zwi´kszaç iloÊç ich powtórzeƒ
– poprawia to wydolnoÊç organizmu. Tylko
systematyczna gimnastyka prowadzi do osiàgni´cia celu, czyli poprawy sprawnoÊci fizycznej.
˚ycz´ powodzenia i wytrwa∏oÊci!
dr Hanna Tchórzewska

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. 0 22 546 25 86) lub z pracownikami Dzia∏u Pomocy ConvaTec (bezp∏atna
linia informacyjna 0800 120-093).
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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

Dobór sprz´tu stomijnego
bez dylematu
Dobór sprz´tu stomijnego ma decydujàcy
wp∏yw na komfort i jakoÊç ˝ycia pacjentów ze
stomià. Jest to wi´c decyzja niezwykle istotna.
Dotyczy nie tylko osób bezpoÊrednio po zabiegu wy∏onienia stomii, ale tak˝e pacjentów
z d∏u˝szym „sta˝em”.
Decyzj´ o wyborze sprz´tu podejmuje pacjent,
pomocne sà tu równie˝ opiekujàce si´ nim
osoby: lekarz i piel´gniarka.
Jaki sprz´t wybraç? Jakimi kryteriami si´
kierowaç?
To, jakiego sprz´tu b´dzie u˝ywaç pacjent,
zale˝y nie tylko od rodzaju posiadanej stomii,
ale tak˝e od jego potrzeb i preferencji.
Przy kolostomii najlepszym rozwiàzaniem jest
worek zamkni´ty z filtrem. Przy ileostomii – worek
otwarty. Dla pacjentów z urostomià – worek
z kranikiem umo˝liwiajàcym swobodny odp∏yw moczu (Ryc. 1.).

Ryc. 1. Worek urostomijny systemu dwucz´Êciowego
Combihesive® 2S

Prawid∏owo dobrany sprz´t do zaopatrzenia
stomii zapewnia komfort, wygod´ i dyskrecj´.
Umo˝liwia prowadzenie normalnego, aktywnego
˝ycia rodzinnego i towarzyskiego.
Po wy∏onieniu stomii, ze wzgl´du na ból, jaki
towarzyszy pacjentowi w pierwszych dniach po
operacji, niezwykle wa˝ne jest, aby nacisk podczas
zak∏adania worka na brzuch by∏ jak najmniejszy.
U pacjentów po operacji szczególnie wskazane
jest stosowanie systemu synergicznego
Esteem synergy™ lub systemu dwucz´Êciowego Combihesive® 2S, w sk∏ad którego
wchodzà p∏ytki akordeonowe. W obu przypadkach wystarczy tylko minimalny nacisk, aby
worek prawid∏owo przymocowaç do p∏ytki.
Pacjent w okresie pooperacyjnym wymaga
szczególnej opieki, a fakt, ˝e mo˝e od samego
poczàtku stosowaç sprz´t najwy˝szej jakoÊci,

przyspiesza rekonwalescencj´ i szybciej pozwala oswoiç si´ mu ze zmianami.
Wa˝ne jest, aby p∏ytki u˝ywanego sprz´tu wykonane by∏y z materia∏u Stomahesive®. Materia∏
ten ma w∏aÊciwoÊci gojàce, absorbuje wilgoç
i zapobiega podra˝nieniom skóry wokó∏ stomii.
P∏ytki wykonane z materia∏u Stomahesive®
szczelnie i d∏ugotrwale przylegajà do skóry
oraz doskonale dopasowujà si´ do powierzchni
cia∏a.
Po wyjÊciu ze szpitala cz´sto pojawia si´
pytanie: czy u˝ywaç sprz´tu dwu- czy jednocz´Êciowego?
Ka˝dy z pacjentów ma swoje w∏asne preferencje i wybierajàc sprz´t powinien kierowaç
si´ wygodà, komfortem oraz w∏asnym punktem widzenia.
Sprz´t do zaopatrzenia stomii nale˝y ka˝dorazowo, indywidualnie dopasowaç do kszta∏tu
i wielkoÊci stomii. Pacjenci mogà przycinaç
sprz´t sami lub korzystaç z gotowych, fabrycznie
przyci´tych worków.
Zaletà sprz´tu dwucz´Êciowego jest bezpieczeƒstwo i skuteczna ochrona skóry wokó∏ stomii. Wykonana z materia∏u Stomahesive® p∏ytka
systemu dwucz´Êciowego pozostaje na skórze
przez kilka dni, co chroni przed podra˝nieniami. W tym wypadku pacjent zmienia tylko worki.
Przyk∏adem sprz´tu dwucz´Êciowego jest system Combihesive® 2S (Ryc. 2-4.).

dwucz´Êciowego gwarantuje pacjentom poczucie pewnoÊci i bezpieczeƒstwa oraz chroni
skór´ przed podra˝nieniami.

Ryc. 3. P∏ytka podstawowa systemu Combihesive® 2S

Osoby bardzo szczup∏e, a tak˝e pacjenci z przepuklinà wokó∏ stomii powinni zastosowaç p∏ytk´
elastycznà i mi´kkà – np. p∏ytk´ Flexible. Je˝eli
stomia jest wkl´s∏a lub znajduje si´ w fa∏dzie
brzusznym, wskazane jest stosowanie p∏ytek
typu Convex (Ryc. 4.).

Ryc. 4. P∏ytka typu Convex systemu Combihesive® 2S

Sprz´t jednocz´Êciowy, np. Esteem® lub
Stomadress®, jest cienki, niewyczuwalny przez
ubranie i bardzo dyskretny (Ryc. 5.). Worki
kolostomijne zaopatrzone sà w filtry wykonane

Ryc. 2. System dwucz´Êciowy Combihesive® 2S
– worek kolostomijny i ileostomijny z zapinkà

Worki systemu Combihesive® 2S mocowane sà do p∏ytki przy pomocy pierÊcienia. Po∏àczenie to jest szczelne i wytrzyma∏e. Pacjenci stosujàcy sprz´t dwucz´Êciowy mogà byç pewni
trwa∏oÊci po∏àczenia worka z p∏ytkà. Wymiana
worków na nowe jest ∏atwa i szybka, podobnie
jak piel´gnacja samej stomii. Stosowanie sprz´tu
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Ryc. 5. System Esteem® – jednocz´Êciowy worek
kolostomijny i ileostomijny

ze specjalnego materia∏u. Filtry sà skuteczne
i bardzo wydajne, co znaczàco podnosi komfort
u˝ytkowania oraz gwarantuje dyskrecj´. Sprz´t
jednocz´Êciowy wybierajà przewa˝nie osoby,
które cenià dyskrecj´ oraz nie majà problemów
ze skórà wokó∏ stomii.
Od niedawna polscy pacjenci mogà stosowaç
równie˝ nowy, synergiczny sprz´t do zaopatrzenia stomii – Esteem synergyTM (Ryc. 6.).
Sprz´t synergiczny ∏àczy w sobie zalety sprz´tu
jedno- i dwucz´Êciowego. System Esteem
synergyTM jest bardzo cienki, co gwarantuje
komfort u˝ytkowania oraz dyskrecj´ – takie jak
w przypadku sprz´tu jednocz´Êciowego. Dzi´ki

Ryc. 6. Esteem synergy™ – sposób mocowania worka
do p∏ytki (technologia po∏àczeƒ adhezyjnych)

temu, ˝e p∏ytka sytemu Esteem synergyTM pozostaje na skórze przez kilka dni, skóra wokó∏ stomii jest chroniona w taki sam sposób, jak to ma
miejsce w przypadku sprz´tu dwucz´Êciowego.
Po∏àczenie p∏ytka-worek wykonano w nowoczesnej technologii po∏àczeƒ adhezyjnych. Zast´puje ono dotychczas stosowane, plastikowe
pierÊcienie ∏àczàce p∏ytk´ z workiem, znane z tradycyjnych systemów dwucz´Êciowych. Po∏àczenie to jest bardzo szczelne, trwa∏e i wytrzyma∏e,
a jednoczeÊnie elastyczne i dyskretne. Stwarza
niespotykane dotàd mo˝liwoÊci i korzyÊci dla pacjentów ze stomià. Pozwala np. na wielokrotne, a˝
do 25 razy, odklejanie i przyklejanie worka, bez
wp∏ywu na szczelnoÊç i wytrzyma∏oÊç po∏àczenia.
Kluczowà zaletà systemu Esteem synergyTM
dla nowo operowanych pacjentów jest fakt, ˝e do
przyklejenia i odklejenia worków nie trzeba u˝ywaç du˝o si∏y, dzi´ki temu pow∏oki brzuszne po
operacji nie sà nara˝one na zb´dny nacisk, a pacjenci na ból. Si∏a potrzebna do za∏o˝enia worka na p∏ytk´ w systemie Esteem synergyTM jest
bardzo ma∏a w porównaniu z si∏à, jakiej nale˝y
u˝yç, aby zmieniç worek w tradycyjnych systemach dwucz´Êciowych. To powoduje, ˝e Esteem
synergyTM mo˝e byç stosowany u wszystkich pacjentów po operacji wy∏onienia stomii.

Ryc. 7. System Esteem synergy™– worek kolostomijny
i ileostomijny

Nowy system jest bardzo wygodny w u˝yciu
– równie˝ dla pacjentów w podesz∏ym wieku.
Wymiana worków przebiega szybko i ∏atwo,
a w∏aÊciwoÊci ca∏ego systemu (elastycznoÊç,
ma∏y ci´˝ar, dopasowywanie si´ do cia∏a, nowoczesny filtr gazów, wysoka jakoÊç worków,
p∏ytki z materia∏u Stomahesive®) sprawiajà, ˝e
pacjenci ze stomià szybko doceniajà jego zalety (Ryc. 7.).
Podsumowujàc: dobry sprz´t gwarantuje bezpieczeƒstwo i daje poczucie komfortu, nawet gdy
wystàpià powik∏ania stomii lub pewne ograniczenia zwiàzane z jej posiadaniem.

Spotkania z pacjentami...
Spotkanie w katowickim sklepie

„Medica Humana”

Serdecznie zapraszamy pacjentów z Katowic
i okolic na spotkanie poÊwi´cone piel´gnacji
stomii. W sobot´, 18 paêdziernika, odb´dzie
si´ spotkanie z piel´gniarkà stomijnà, która
odpowie na Paƒstwa pytania. Zaprezentujemy
te˝ filmy na temat piel´gnacji stomii.
Na spotkanie zapraszamy do sklepu Medica
Humana w Katowicach, przy ul. Warszawskiej
36. Jak Paƒstwo wiecie, pomieszczenie to nie
jest du˝e. Spotkanie chcemy wi´c zorganizowaç w kilku grupach, o ró˝nych godzinach.
Prosimy koniecznie o kontakt telefoniczny pod
numerem (32) 256 82 35 i zapisanie si´ na
godzin´, która Paƒstwu najbardziej odpowiada.
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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
sobota w godz.: 9-14

skuteczny opatrunek na przewlek∏e rany
Przewlek∏e rany
mo˝na szybko
wygoiç!
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!

OPATRUNEK
REFUNDOWANY**

* 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
bezp∏atna infolinia:

0-800 120 093

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

Pytania i odpowiedzi
Barbara Szulecka
piel´gniarka dyplomowana
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

O co najcz´Êciej pytajà pacjenci?
Cz´sto s∏yszy si´ o „ranach przewlek∏ych”, ale
poza tà groênie brzmiàcà nazwà, nie mówi si´
wiele o schorzeniu, w przeciwieƒstwie np. do
chorób serca.
Przewlek∏e rany – np. owrzodzenia podudzi,
odle˝yny, stopa cukrzycowa – to problem, który
dotyka blisko pó∏ miliona Polaków. Tylko cz´Êç z nich
leczy swoje rany prawid∏owo. Bardzo wiele osób
nie jest Êwiadomych, ˝e istniejà nowoczesne,
skuteczne opatrunki, których powinny u˝ywaç. Dzisiaj
nie trzeba ju˝ cierpieç z powodu nie zagojonych,
stale odnawiajàcych si´ ran.
1. Czy d∏ugo, ci´˝ko gojàce si´ rany mo˝na
trwale i skutecznie wyleczyç?
Tak, takie rany, jak owrzodzenia podudzi i odle˝yny, mo˝na w wi´kszoÊci przypadków trwale
i skutecznie wyleczyç.
2. Co powinien zrobiç pacjent, który cierpi
z powodu przewlek∏ych ran?
Przede wszystkim, pacjent powinien aktywnie
poszukaç pomocy u swojego lekarza. Leczenie
powa˝nych ran „domowymi metodami” zwi´ksza
tylko ból i przysparza niepotrzebnych cierpieƒ.
Co najwa˝niejsze, rzadko prowadzi do wyleczenia,
a jedynie mo˝e pogorszyç spraw´. Skuteczne
leczenie przewlek∏ych ran opiera si´ na stosowaniu nowoczesnych opatrunków aktywnych,
a w przypadku owrzodzeƒ podudzi równie˝
terapii uciskowej.
3. Dlaczego leczenie gazà i banda˝ami jest
ma∏o skuteczne w przypadku przewlek∏ych ran?
Gaza i banda˝ sà dobrymi materia∏ami opatrunkowymi, ale nie nadajà si´ do leczenia owrzodzeƒ podudzi i odle˝yn.
Opatrunki z gazy ch∏onà wysi´k z rany, ale
gdy wysychajà, mocno si´ do niej przyklejajà.
Podczas zmiany opatrunku wyschni´tà i przyklejonà do rany gaz´ musimy usunàç. Nawet
po zwil˝eniu gaza odrywa si´ od rany, powodujàc ból i zrywajàc przy okazji warstw´, która
dopiero co zdà˝y∏a si´ zagoiç. Co wi´cej, mokra
gaza przylega do skóry wokó∏ rany, uszkadza jà,
co prowadzi w krótkim czasie do powi´kszenia
si´ rany.

4. Jak w takim razie mo˝na wyleczyç
przewlek∏e, nie gojàce si´ i przysparzajàce bólu rany?
Takie rany powinny byç leczone przy pomocy
nowoczesnych opatrunków aktywnych, takich
jak np. Granuflex lub Aquacel.
Leczenie przewlek∏ych ran, aby by∏o skuteczne,
nale˝y prowadziç konsekwentnie. Osoby cierpiàce na niewydolnoÊç ˝ylnà nóg w trakcie
leczenia i po jego zakoƒczeniu muszà stosowaç
oprócz opatrunków tak˝e terapi´ uciskowà.
Stosowanie ucisku pomaga przep∏ywaç krwi we
w∏aÊciwy sposób. Zmniejsza tak˝e obrz´ki
nóg – nie sà one tak bardzo oci´˝a∏e, a pacjent
mo˝e normalnie chodziç.
5. Czy leczenie opatrunkami aktywnymi
jest lepsze dla pacjenta ni˝ leczenie
gazà i banda˝ami?
Opatrunki aktywne sà lepsze pod ka˝dym
wzgl´dem. Na∏o˝enie opatrunku Granuflex na
ran´ powoduje, ˝e po kilku dniach ból wyraênie
si´ zmniejsza, rana nie doskwiera ju˝ tak bardzo
i zaczyna si´ szybko goiç.
6. Jak wyglàda zmiana opatrunku
Granuflex?
W zale˝noÊci od iloÊci wydzieliny, która wydobywa si´ z rany, opatrunek Granuflex nale˝y zmieniaç co 2 do 7 dni. W odró˝nieniu od opatrunków
z gazy, które trzeba zmieniaç czasem kilkakrotnie w ciàgu dnia.
Zmiana opatrunku Granuflex na nowy jest
bardzo prosta i bezbolesna. Po zdj´ciu opatrunku ran´ nale˝y przemyç delikatnie roztworem
soli fizjologicznej, skór´ wokó∏ rany osuszyç
i na∏o˝yç nowy opatrunek. Wa˝ne jest, aby
prawid∏owo dobraç rozmiar stosowanego
opatrunku. Powinien on, po za∏o˝eniu na ran´,
wystawaç ok. 1-2 cm poza jej obr´b, przykrywajàc zdrowà skór´.
7. Czy opatrunki aktywne mo˝na kupiç
w ka˝dej aptece?
Przewa˝nie tak. Czasem mo˝e si´ zdarzyç,
˝e mniejsze apteki nie b´dà mia∏y ich w swojej
ofercie. Wtedy mo˝na poprosiç o ich spro-

9

wadzenie i kupiç nast´pnego dnia.
8. Czy nowoczesne opatrunki sà refundowane?
Tak – w 50%, z tzw. limitem. Refundacja
obejmuje wi´kszoÊç najpopularniejszych
opatrunków i wi´kszoÊç ich rozmiarów. Po∏owa
ceny jest refundowana, o ile pacjent posiada
recept´ wystawionà przez lekarza.
9. Czy leczenie przewlek∏ych ran przy
pomocy nowoczesnych opatrunków jest
rzeczywiÊcie taƒsze ni˝ leczenie „tradycyjnymi” metodami?
Na pierwszy rzut oka – nie. Jeden nowoczesny
opatrunek kosztuje przewa˝nie kilka z∏otych.
W rzeczywistoÊci, bioràc pod uwag´ fakt,
˝e opatrunki aktywne zmienia si´ kilka razy
rzadziej ni˝ opatrunki wykonane z gazy oraz to,
˝e sà znacznie skuteczniejsze – koszty leczenia
sà ni˝sze. I do tego ran´ mo˝na wyleczyç
w kilkanaÊcie tygodni! Wyliczenia i praktyka
wskazujà, ˝e cena, jakà pacjent musi zap∏aciç
za wyleczenie Êredniej wielkoÊci owrzodzenia,
jest dwa razy mniejsza w porównaniu z gazà,
je˝eli stosuje on opatrunek Granuflex .
Opatrunki aktywne pozwalajà zaoszcz´dziç
nie tylko pieniàdze, ale tak˝e uniknàç niepotrzebnego bólu i niedogodnoÊci zwiàzanych
z chorobà.
10. Co nale˝y zrobiç, aby raz na zawsze
pozbyç si´ problemów towarzyszàcych przewlek∏ej ranie?
Przede wszystkim trzeba koniecznie udaç si´
do lekarza. Mo˝e to byç lekarz pierwszego
kontaktu lub lekarz-specjalista, najlepiej chirurg
lub dermatolog. Na poczàtku lekarz przeprowadzi odpowiednie badanie i ustali rozpoznanie. Nast´pnie wypisze recept´, którà nale˝y
zrealizowaç w aptece. Koniecznie trzeba
przestrzegaç wszystkich zaleceƒ lekarskich
i ka˝dorazowo prosiç, aby dok∏adnie wyt∏umaczono nam, jak nale˝y post´powaç z ranà
i jak zmieniaç opatrunki. Bardzo cz´sto prawdziwymi ekspertami w tej kwestii sà piel´gniarki
– bezcenne êród∏o informacji na temat prawid∏owej piel´gnacji ran. Warto zapytaç je o rad´.

Tam byliÊmy...

Wakacje dzi´ki „Wymarzonym wakacjom”
Magda, Mateusz, Konrad oraz bliêniacy Piotr i Pawe∏. Taka silna ekipa
pojawi∏a si´ w sanatorium w Ustce. Dzieci pojecha∏y tam na dziesi´ç dni
razem ze swoimi mamami, w nagrod´ za zwyci´stwo w konkursie plastycznym „Moje wymarzone wakacje”. Te wakacje nad morzem by∏y jak
najbardziej prawdziwe.
Siedmioletnia Magda nie doÊç ˝e najm∏odsza, to jeszcze jedyna w ca∏ym
tym m´skim towarzystwie. Jednak nie pozwoli∏a si´ zdominowaç przez
panów. O nie, ch∏opcy niebawem si´ przekonali, ˝e ta m∏oda dama ma
charakter. Szybko wi´c stworzyli zgranà grup´. Razem chodzili na plac
zabaw, razem grali w bilard, razem dokazywali na pla˝y. Bez wzgl´du na

pogod´, trudno ich by∏o wyciàgnàç z wody.
A to, ˝e pod strojem kàpielowym, spodenkami czy koszulkà widaç by∏o worek stomijny,
zupe∏nie im nie przeszkadza∏o.
Magda od pi´ciu lat ma przetok´ ˝ó∏ciowà
z powodu genetycznie uwarunkowanej choroby
Bylera. ˚yje normalnie, choç gdy sz∏a rok temu
do szko∏y, bardzo to prze˝ywa∏a. DziÊ wspólnie
z rówieÊnikami biega, jeêdzi na rowerze, p∏ywa
na basenie. Cieszy si´, ˝e przyjecha∏a do Ustki
i pozna∏a inne dzieci ze stomià. – Magdzie
wydawa∏o si´, ˝e tylko ona ma przetok´, tu
okaza∏o si´, ˝e jest inaczej – opowiada mama, Dorota Cymbalak.
Przetoki ˝ó∏ciowe, z tego samego powodu, majà równie˝ Piotr i Pawe∏,
znani Paƒstwu ju˝ z poprzedniego numeru „Naszej Troski”. Oni w najwi´kszy nawet ziàb wskakiwali do wody. Wakacje nad morzem to by∏o
ich wielkie marzenie, które wyrysowali na swoich pracach konkursowych.
– To wspania∏e, ˝e wszystkie mamy mog∏y spotkaç si´ razem. Mo˝emy
si´ wygadaç, pou˝alaç, pocieszyç, wymieniç doÊwiadczenia, to dla nas
bardzowa˝ne– podkreÊla Gabriela Szpruta, mama bliêniaków Piotrka i Paw∏a.
Wiecznie uÊmiechni´ty Mateusz nie sprawia wra˝enia, ˝e w swoim
dziesi´cioletnim ˝yciu wycierpia∏ wi´cej ni˝ niejeden doros∏y. Po urodzeniu wy∏oniono mu stomi´, którà po roku zlikwidowano. Niestety, po
kilku latach pojawi∏y si´ komplikacje i znów trzeba by∏o zrobiç przetok´.
„Przy okazji” wda∏o si´ jakieÊ zaka˝enie i za∏o˝ono mu cewnik. Cewnik
od czasu do czasu si´ zapycha i wtedy Mateusz zwija si´ z bólu.
– Jest ambitny, gra w siatkówk´, w koszykówk´, biega... Nie chce

odstawaç od innych dzieci.
Nie skar˝y si´, ale czasami
wyrwie mu si´, ˝e los nie do
koƒca jest sprawiedliwy
– opowiada Zofia Domaga∏a.
Jedenastoletni Konrad na
konkurs przys∏a∏ rysunek
„Wakacje w kosmosie, na
Marsie, bo tam sztuczny
odbyt by∏by niewa˝ny”. Ale
wydaje si´, ˝e i na Ziemi nie
jest on dla niego du˝ym problemem. Konrad gra w pi∏k´
no˝nà, stoi na bramce,
jeêdzi na rolkach, na nartach,
gra w tenisa, co roku w´druje z rodzicami po górach.
Ju˝ jako oÊmiomiesi´czne
niemowl´ pop∏ynà∏ w pierwszy rejs, bo tata jest zapalonym ˝eglarzem.
– Konrad ma kolostomi´ prawie od urodzenia, z powodu choroby
Hirszprunga, ale za∏o˝yliÊmy z m´˝em, ˝e to absolutnie nie zmieni naszego
˝ycia. Bardzo du˝o podró˝ujemy, bo co to za problem wrzuciç wi´cej
gazików, p∏ytek i worków do walizki – przekonuje Anna Kawczyƒska.
Przez ca∏y turnus do
dyspozycji ma∏ych pacjentów by∏a Ewa Kie∏b,
piel´gniarka stomijna.
Nie ukrywa, ˝e obawia∏a
si´ pierwszego spotkania
z dzieçmi, na co dzieƒ
pracuje bowiem z pacjentami doros∏ymi. Ale
od razu si´ zaprzyjaênili.
– Gdy zmienia∏am im
p∏ytk´, stara∏am si´ to
robiç bardzo delikatnie,
pyta∏am, czy boli. A one
nie kaza∏y mi si´ przejmowaç i pokazywa∏y, jak jednym ruchem r´ki jà odrywajà. Jestem pe∏na
podziwu dla tych dzieci. Niezwykle naturalnie traktujà swojà stomi´, majà
jà przecie˝ „od zawsze”, zupe∏nie inaczej ni˝ doroÊli, którzy czujà, ˝e nagle
zostali okaleczeni – t∏umaczy. – Potrafià te˝ o niej spokojnie i otwarcie
mówiç, choç na pewno po swojemu to prze˝ywajà – dodaje.
Dzieci wyjecha∏y z Ustki szcz´Êliwe i radosne. – Takie spotkanie by∏o
im potrzebne. Zaprzyjaênili si´, czujà, ˝e ∏àczy ich coÊ wi´cej, ni˝ ze
„zdrowymi” rówieÊnikami. To taka wyjàtkowa, „stomijna wi´ê” – Êmiejà
si´ mamy. Oprócz pi´ciorga dzieci wraz z opiekunami, w Ustce
odpoczywa∏o dziesi´ciu pacjentów – posiadaczy Z∏otej Karty ConvaTec.
Dzieci wypoczywa∏y w Ustce razem z doros∏ymi pacjentami, którzy byli
zdziwieni i zaskoczeni, ˝e obok nich ˝yjà dzieci ze stomià. ZazdroÊcili im
beztroski i spontanicznoÊci. – My ju˝ prze˝yliÊmy swoje ˝ycie bez stomii,
wiemy, jak to jest. A te dzieci wchodzà w ˝ycie ju˝ ze stomià – mówili.
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Pasta Stomahesive uszczelniajàco-gojàca

 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
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 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

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.

Nr 4(11), 2003

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.



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

Imi´:

Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Telefon z numerem kierunkowym:

Nr domu:

Nr lok.:

MiejscowoÊç:

Data:

Czytelny podpis:

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.

Listy od Czytelników
Dzieƒ Dobry!
Na wst´pie mojego listu pozdrawiam i serdecznie
dzi´kuj´ za mi∏e wakacje w Ustce. Nasze dzieci
sà zachwycone pobytem nad morzem. Warunki
w hotelu „Per∏a” by∏y bardzo dobre, z jedzeniem
w∏àcznie. Piel´gniarka, Pani Ewa, wykaza∏a
ogromnà cierpliwoÊç wobec naszych wywodów
zwiàzanych z ˝yciem ze stomià. Moja córka
Magdalena by∏a zainteresowana ma∏ymi woreczkami systemu Esteem synergy™. Wprawdzie ma
7 lat, ale jej zdaniem najbardziej si´ liczy wygoda.
My, jako rodzice, b´dziemy zamawiaç to, co Ona
uwa˝a za wygodne. Serdeczne, goràce podzi´kowania dla Pani Barbary Szuleckiej za grzecznoÊç
i umo˝liwienie pobytu w Ustce naszemu synowi –
Przemkowi. Ze wzgl´du na problemy zdrowotne
Magdy nie mamy mo˝liwoÊci korzystania z takich
przyjemnoÊci jak wczasy. JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e
nasze dzieci jako rodzeƒstwo sp´dzi∏y pierwsze
wakacje razem, gdy˝ zawsze sà rozdzielane przez
przeciwieƒstwa losu. Zwracamy si´ z proÊbà o sta∏y
kontakt, a tak˝e o regularne wysy∏anie magazynu
„Nasza Troska”. Spotkanie, takie jak to w Ustce,
da∏o nam wiele wsparcia duchowego, spotkaliÊmy
si´ z ludêmi, którzy chcà rozmawiaç, s∏uchaç o problemach stomii i rozumiejà to, co czujà inni. ˚yczymy
aby firma ConvaTec dzia∏a∏a tak sprawnie jak dotychczas i pomaga∏a w ulepszaniu sprz´tu. Widaç,
˝e stale do tego dà˝y. Jeszcze raz dzi´kujemy.
Bardzo wdzi´czni,
Dorota, Les∏aw, Przemys∏aw,
Magdalena Cymbalakowie

dzielne dzieciaki, których los nie oszcz´dzi∏. Dla
tych dzieci pobyt nad morzem by∏ wspania∏ym
prze˝yciem, a matki mog∏y podzieliç si´ swoimi
troskami i doÊwiadczeniami.
Dla nas, doros∏ych, by∏ czas na wymian´
doÊwiadczeƒ, wsparcie innych, za∏amanych osób,
które w chwili wyjazdu by∏y ju˝ bardziej spokojne
i nabra∏y pewnoÊci oraz wiary w siebie.
Chcia∏abym podkreÊliç, jak wspania∏à osobà
jest Pani Ewa Kie∏b – piel´gniarka, która nam
wszystkim matkowa∏a i dla ka˝dego mia∏a czas, rad´
i uÊmiech. By∏y wieczorne spotkania przy kawie,
wspólne spacery, grillowanie, a wszystko w mi∏ej
i przyjaznej atmosferze.
Smutno by∏o si´ rozstawaç.
Dzi´kuj´ z ca∏ego serca oraz pozdrawiam organizatorów i ca∏à Redakcj´ „Naszej Troski”.
Regina Kuszmider

Szanowni Paƒstwo!
Pragn´ podzi´kowaç za wspania∏y pobyt na
turnusie w Ustce. By∏ to wspania∏y wypoczynek,
oprócz nas, doros∏ych, by∏y z nami kochane,

Szanowni Paƒstwo!
Dzi´kuj´ w imieniu bliêniaków i swoim za dziesi´ciodniowy pobyt w Ustce. Dla nich to by∏ pierwszy
wyjazd nad morze, dni s∏onecznego i beztroskiego
˝ycia. Poznali ludzi z przetokà, starszych od siebie.
Mamy te same problemy, mo˝emy sobie
wzajemnie pomóc, wymieniç si´ doÊwiadczeniami.
Mo˝na ˝yç ze stomià, nie kr´pujàc si´. MieliÊmy
pomoc medycznà przez ca∏à dob´. Du˝à pomoc
w piel´gnacji stomii otrzyma∏am od piel´gniarki
– pani Ewy, która z nami by∏a. S∏u˝y∏a pomocà
w dzieƒ i w nocy. W ramach codziennych wyk∏adów otrzyma∏am odpowiedê na pytanie, które
mnie nurtowa∏o – co b´dzie z moimi bliêniakami,
kiedy dorosnà? Jeszcze raz dzi´kujemy za mi∏e
wakacje sp´dzone w grupie ludzi z tak du˝ym
doÊwiadczeniem. Piotr i Pawe∏ wspominajà, ˝e
drugi raz nie uda im si´ wyjechaç nad morze, ˝e

Droga Redakcjo
Dzi´kuj´ za zaproszenie do nowego sklepu Medica
Humana w Katowicach.
Ze stomià ˝yj´ od 2 lat. ˚yj´, co nie znaczy,
˝e jà do koƒca zaakceptowa∏am. Nadal jest to dla
mnie bardzo wstydliwa sprawa. Staram si´, ˝eby
jak najmniej osób wiedzia∏o o mojej chorobie.
Zawsze z przera˝eniem myÊl´ o dniu, w którym
b´d´ musia∏a znowu odebraç sprz´t. Dzieje si´
to co prawda tylko raz na kwarta∏, ale zawsze wiele
mnie kosztuje. Najgorsze jest stanie w kolejce
w sklepie medycznym. Osoby przede mnà kupujà
poƒczochy na ˝ylaki, aparaty do ciÊnienia, jakieÊ
wk∏adki, a ja musz´ zapytaç o worki stomijne.
Poniewa˝ nikt raczej nie wie, co ja w∏aÊciwie

odbieram, to czuj´ si´ bacznie obserwowana
przez osoby stojàce za mnà w kolejce. Próbowa∏am ju˝ na wszelkie sposoby znaleêç taki moment, kiedy nie ma w sklepie ruchu, ale zawsze
po chwili pojawiali si´ inni ludzie.
Pe∏na obaw, ale wiedziona ciekawoÊcià, sz∏am
do nowego sklepu w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 36. To, co tam zasta∏am, by∏o mi∏ym zaskoczeniem. Sklep Medica Humana jest sklepem
tylko ze sprz´tem stomijnym!
Czyli – mam nadziej´, ˝e powiem to te˝ w imieniu
innych osób ze stomià – jest to NASZ sklep.
Mo˝na tam spokojnie usiàÊç (nie trzeba staç przy
ladzie), przemi∏e panie o wszystkim spokojnie opowiadajà, pokazujà ró˝ne rodzaje sprz´tu (o niektó-
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takiego szcz´Êcia nikt nie ma dwa razy. ˚yczymy
pogodnych dni.
Kuracjusze – Piotr i Pawe∏ z mamà

Szanowni Paƒstwo!
By∏am uczestniczkà turnusu w sanatorium
w Ustce. Pobyt w takim uzdrowisku, to najlepsza
rzecz, jaka mo˝e si´ przydarzyç chorym z naszym
schorzeniem. Ja osobiÊcie nie mia∏am i nie mam
˝adnych problemów, jednak wróci∏am stamtàd
bardzo podbudowana psychicznie.
Atmosfera by∏a wspania∏a, dzieci i ich rodzice
godni podziwu. Pani Ewa – piel´gniarka, która si´
nami opiekowa∏a – to osoba pe∏na ciep∏a, dobroci,
ze wspania∏ym podejÊciem do chorych.
Obs∏uga sanatorium by∏a równie˝ bardzo mi∏a
i pozytywnie do nas nastawiona. Bardzo dzi´kuj´
za umo˝liwienie mi skorzystania z pobytu w sanatorium. Przesy∏am serdeczne pozdrowienia.
Z powa˝aniem,
Ewa Zakrzewska

Od redakcji
Dzi´kujemy wszystkim za mi∏e s∏owa i podzi´kowania. Cieszymy si´, ˝e mogliÊmy sprawiç
wszystkim uczestnikom turnusu w Ustce tyle
radoÊci. DoroÊli uczestnicy mogli si´ przekonaç, ˝e problem stomii dotyczy tak˝e naszych
milusiƒskich. Pozwoli∏o to spojrzeç na w∏asnà
stomi´ w zupe∏nie inny sposób. WyjechaliÊmy z Ustki podbudowani duchowo. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników
turnusu i ˝yczymy du˝o zdrowia.

rych rzeczach dopiero teraz si´ dowiedzia∏am).
Mo˝na o wszystko zapytaç, wszystkiego dotknàç,
a co najwa˝niejsze dla mnie, je˝eli ktoÊ inny jest w sklepie, to wiadomo, ˝e te˝ cierpi na to samo schorzenie.
Nie wiem, komu mam dzi´kowaç za ten sklep,
wi´c pisz´ do redakcji.
DZI¢KUJ¢!
Zachwycona Krystyna z Katowic

Od redakcji
Szanowna Pani Krystyno! Serdecznie dzi´kujemy za mi∏y list. Cieszymy si´, ˝e odbiór sprz´tu
nie b´dzie ju˝ dla Pani stresem. Pragniemy, aby
w naszych firmowych sklepach Medica Humana
czuli si´ Paƒstwo komfortowo i swobodnie.

Kàcik matrymonialno-towarzyski
Zapraszamy do lektury „Kàcika matrymonialno-towarzyskiego” – sta∏ej, 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.

Wspania∏a Redakcjo!
Napisz´ szczerze, ale... od czego zaczàç? Mo˝e tak: jestem piel´gniarkà
i matkà, która straci∏a w 1984 roku pi´cioletniego syneczka z powodu
ch∏oniaka. Córkà, która zawioz∏a swà ukochanà Mateczk´ na sal´ operacyjnà
z powodu kamicy ˝ó∏ciowej. Mama odesz∏a tam na skutek zawa∏u. ˚onà, ju˝
wdowà od 1995 roku, która straci∏a swojego wspania∏ego, 47-letniego m´˝a
z powodu raka p∏uc. Siostrà, której jedyne rodzeƒstwo odesz∏o z powodu
zakrzepicy i zatoru. A ˝eby dope∏niç czar´ goryczy – od 1998 roku jestem
po mastektomii. Wystarczy??? Zawsze mówi´ tak: to wszystko ju˝ by∏o,
wiem, co i jak, ale boj´ si´ tego, co przede mnà, bo tego nie znam...
Pierwszy raz przeczyta∏am Wasze pismo i od razu chwyci∏o mnie za serce,
poniewa˝ trafia do przeci´tnego cz∏owieka. Chcia∏oby si´ w nim zaistnieç,
m.in. w Kàciku towarzyskim. Wiem, jak trudno jest ˝yç, majàc problemy
zdrowotne. Po tym wszystkim, co przesz∏am, potrafi´ zrozumieç ka˝dego.
Chcia∏abym poznaç cz∏owieka wartoÊciowego, czu∏ego, inteligentnego.
Razem moglibyÊmy si´ wspieraç i tolerowaç siebie.
Mam 54 lata, 165 cm wzrostu, wa˝´ 60 kg, mam szpakowate w∏osy, od
1996 roku jestem na rencie, ale jeszcze pracuj´ zawodowo. Baran – to mój
znak zodiaku. Interesuj´ si´ przyrodà, ch´tnie czytam biografie, s∏ucham
muzyki.
Mam nadziej´, ˝e nie odrzucicie mnie, mimo innej choroby. Czy mog´
liczyç na zrozumienie?
Teresa z Torunia
Droga Redakcjo!
Bardzo si´ ucieszy∏em, gdy powsta∏ Kàcik matrymonialno-towarzyski. Od
pi´ciu lat mam kolostomi´. Ludzie s∏yszeli o czymÊ takim, ale, niestety, nie
akceptujà takiej osoby. Chcia∏bym wi´c znaleêç odpowiednià partnerk´. Od
trzech lat jestem samotny. Chcia∏bym u∏o˝yç sobie ˝ycie we dwoje. Jestem
na rencie, ale nadal pracuj´.
Mam 48 lat, 172 cm wzrostu, 76 kg wagi. Jestem wolny, materialnie
niezale˝ny, zmotoryzowany. Lubi´ spokój domowego ogniska, dobry film,
teatr, spacer we dwoje. Jestem „z∏otà ràczkà”.
Ch´tnie poznam Panià w odpowiednim wieku, najch´tniej z Gdaƒska. Nie
szukam przygody, lecz sta∏ego zwiàzku na dobre i z∏e, byÊmy si´ mogli
wzajemnie rozumieç.
Witek z Gdaƒska

Szanowni Paƒstwo!
Od wielu lat ˝yj´ „solo” i znam bardzo dobrze smak samotnoÊci. Choç
daj´ sobie rad´, nie mijajà jednak marzenia o kimÊ, przed kim chcia∏bym
si´ otworzyç i czuç, ˝e ten ktoÊ równie˝ mi zaufa. Jestem cz∏owiekiem
uczuciowym i nienawidz´ hipokryzji, manipulowania i k∏amstwa.
Mam 69 lat i jestem jeszcze w pe∏ni sprawny. Kolostomi´ mam od 10
miesi´cy i ju˝ chyba si´ pogodzi∏em z tym stanem rzeczy, bez uciekania si´
do dzia∏aƒ terapeutycznych. Mieszkam w niewielkim miasteczku na Mazurach
i takich mo˝liwoÊci nie mia∏em. Oby choroba nie wygrywa∏a – a mam takà
nadziej´ – wtedy marzenia si´ spe∏nià.
Odpisz´ na ka˝dy list.
Stanis∏aw ze Szczytna
Droga Redakcjo!
Dopiero we wrzeÊniu mog∏em przeczytaç numer 3 (10) „Naszej Troski”
z lipca 2003 r. Bardzo spodoba∏ mi si´ Wasz pomys∏, myÊl´, ˝e dzi´ki tej
rubryce uda mi si´ poznaç kogoÊ, z kim móg∏bym si´ zaprzyjaêniç, nawiàzaç
korespondencj´ lub te˝ mo˝e coÊ wi´cej. Jestem stomikiem od 3 lat, czuj´
si´ bardzo samotny. Mieszkam sam, w ma∏ej miejscowoÊci bardzo blisko
morza (oko∏o 20 km). Ludzie z mojego otoczenia starajà si´ traktowaç mnie
podobnie, jak to by∏o przed operacjà, ale to tylko pozory. Wyczuwam w ich
zachowaniu litoÊç i wspó∏czucie. I chocia˝ nikt nie powiedzia∏ mi tego wprost,
ja to wiem i odczuwam, ˝e chcieliby, ˝ebym owszem ˝y∏ sobie, ale gdzieÊ
na uboczu, ˝e ich towarzystwo jest ju˝ nie dla mnie. Jestem domatorem, lubi´
przyrod´, ceni´ prawdomównoÊç i szczeroÊç. Mam 48 lat, pragn´ nawiàzaç
znajomoÊç z panià, która równie˝ jest samotna, czuje si´ odrzucona i izolowana przez otoczenie, która podobnie jak ja chce, ˝eby traktowano jà
normalnie. KtoÊ kiedyÊ powiedzia∏, ˝e litoÊç jest gorsza od zbrodni. Pisz´
ten list w jeden z samotnych wieczorów z nadziejà, ˝e mo˝e choç odrobin´
odmieni si´ moje szare i monotonne ˝ycie.
Droga Redakcjo, z listów osób do was piszàcych wiem, ˝e bardzo wielu
ludziom przywróciliÊcie nadziej´ i wiar´ w sens ˝ycia. Wielu ludzi uwierzy∏o,
˝e jutro b´dzie lepsze, ˝e mo˝e byç lepiej.
Ja te˝ chc´ w to wierzyç. Bardzo bym chcia∏, ˝eby ktoÊ do mnie napisa∏.
Odpisz´ na ka˝dy list. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam, ˝yczàc ca∏emu
Zespo∏owi uÊmiechu na co dzieƒ. Oby troski i zmartwienia by∏y wam obce.
Kazik

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

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

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

Województwo Kujawsko-Pomorskie

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

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

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

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

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

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

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

Radom 26-604
ZTM STYMAT
ul. Giserska 4
tel.: (48) 365 11 88

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

Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a, tel.: (22) 890 03 01
medica.humana@bms.com

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

Województwo Opolskie

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lista
sklepów medycznych
oferujàcych
sprz´t stomijny
ConvaTec znajduje si´
tak˝e w Internecie
na stronach:
www.convatec.pl

Adresy poradni stomijnych
Limity na sprz´t stomijny
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 (Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003)
wprowadzi∏o jednolite miesi´czne limity cen na sprz´t stomijny:

• kolostomia: 300 z∏ • ileostomia: 400 z∏ • urostomia: 480 z∏

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 problematyce piel´gnacji stomii.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poÊwi´cona kolostomii.

Stowarzyszenia stomijne
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

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià (Pol-Ilko)
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¸YSTOK — 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)
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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
Kujawsko-Pomorskie
Poradnia Stomijna
ul. Koszaliƒska 7,
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szcz´sny
tel.: (52) 375 87 25
Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 371 16 00 w. 375
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 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 ¸ódzkie
Poradnia Stomijna
Al. KoÊciuszki 48, ¸ódê
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 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 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 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 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 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
Warmiƒsko-Mazurskie
Specjalistyczny Zespó∏
Onkologii i Pulmunologii
ul. Jagielloƒska 78,
10-357 Olsztyn
tel.: (89) 526 43 75
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

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
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www.convatec.pl

