
Zgodnie z obietnicà z∏o˝onà trzy miesiàce temu, z ogromnà przyjemnoÊcià przekazu-
jemy na Paƒstwa r´ce kolejne, „grubsze” – bo a˝ 20-stronicowe – wydanie „Naszej Tro-
ski”. Redakcja przygotowa∏a dla Paƒstwa równie˝ Êwiàteczny prezent – spotkanie z Panià
Annà Dymnà, która doskonale rozumie problemy osób dotkni´tych przez los i mimo ˝e
sama nie ma stomii, znalaz∏a czas, aby wzmocniç Paƒstwa swoim optymizmem i zach´-
ciç do cieszenia si´ ka˝dà chwilà ˝ycia. 

Dla prenumeratorów, podobnie jak w zesz∏ym roku, przygotowaliÊmy ankiet´, której
wyniki opracujemy i przedstawimy w kwietniowym wydaniu „Naszej Troski”. Serdecznie
prosimy o jej wype∏nienie i odes∏anie na adres Redakcji. Ankieta pomo˝e nam zoriento-
waç si´ w Paƒstwa oczekiwaniach i coraz lepiej redagowaç nasze pismo. 

Ca∏y czas nie wiadomo, jakie b´dà zasady zaopatrzenia w sprz´t stomijny w 2004 ro-
ku. Najprawdopodobniej w ca∏ej Polsce od stycznia trzeba b´dzie ka˝dorazowo potwier-
dzaç otrzymane od lekarza wnioski na sprz´t stomijny w oddziale Narodowego Funduszu
Zdrowia. Niekorzystnà zmianà wprowadzanà w 2004 roku przez NFZ jest równie˝ brak kon-
traktów dla poradni stomijnych, co na pewno utrudni kontakt ze specjalistami stomijny-
mi. O wszystkich zmianach w tym zakresie b´dziemy Paƒstwa na bie˝àco informowaç. Za-
praszamy równie˝ do korzystania z bezp∏atnej linii informacyjnej 0-800 120-093.  

W 2004 roku firma ConvaTec planuje zorganizowanie cyklu du˝ych spotkaƒ dla
wszystkich pacjentów ze stomià. Jest to wielkie przedsi´wzi´cie, ale chcemy podjàç ta-
kie wyzwanie. Szczegó∏y naszego nowego programu „Spotkajmy si´” znajdujà si´ na
dziewiàtej stronie „Naszej Troski”. Umieszczony w Êrodku numeru kalendarz z terminami

spotkaƒ przygotowaliÊmy tak, aby móg∏ s∏u˝yç jako ca∏oroczny
kalendarz do powieszenia w domu. Na ka˝dym z trzech

spotkaƒ w danym województwie, poza wyk∏adami
lekarzy i piel´gniarek, czekaç na Paƒstwa b´-

dzie wiele atrakcji i niespodzianek. Ser-
decznie zapraszamy na spotkania i do

zobaczenia! 
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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: 

Âwiàteczne doniesienia
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0-800 120-093

Bo˝e Narodzenie... Pok∏on Trzech Króli,
stajenka, ˝∏óbek, wigilijna kolacja, choin-
ka, prezenty... Te Êwi´ta, wa˝ne zarówno
dla osób wierzàcych, jak i niewierzàcych,
tak wros∏y w naszà tradycj´, ˝e po prostu
trudno sobie bez nich wyobraziç zim´
i koniec roku. Jest wokó∏ Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia jakaÊ aura niezwyk∏oÊci, któ-
ra sprawia, ˝e przez tych kilka Êwiàtecz-
nych dni czujemy si´ naprawd´ wy-
jàtkowo. Przez wieki podczas Êwiàt
bo˝onarodzeniowych tradycja pogaƒska
splata∏a si´ z chrzeÊcijaƒskà. Nie wiado-
mo ju˝ tak naprawd´, skàd si´ wywodzi
ka˝dy ze zwyczajów. Jest to chyba naj-
mniej istotne – wa˝ne, ˝e sà.

Op∏atek 
Chocia˝ op∏atek znany by∏ w Rzymie ju˝

w 800 roku, za panowania cesarza rzymskie-
go Karola Wielkiego, to do Polski przyw´dro-
wa∏ dopiero w XV wieku. Op∏atki, którymi ∏a-
mali si´ nasi pradziadowie, dzielono na bia∏e
i kolorowe; bia∏e – dla ludzi, barwione dla
zwierzàt. Po wieczerzy gospodarz dzieli∏ si´
bowiem op∏atkiem równie˝ ze swojà trzodà. 

Dzisiaj ∏amanie si´ op∏atkiem to typowo pol-
ski zwyczaj, którego najwa˝niejszym przes∏a-
niem jest pojednanie. Dzielàc si´ op∏atkiem,
sk∏adamy sobie ˝yczenia wszelakiego dobra,
zapominamy o urazach, wybaczamy winy.

Wieczerza wigilijna
Wieczerzà wigilijnà zawsze rzàdzi∏a magia

liczb. Liczba ucztujàcych goÊci musia∏a byç
parzysta, bowiem nieparzysta wró˝y∏a które-
muÊ z nich rych∏à Êmierç. Nieparzysta po-
winna byç natomiast liczba potraw. W daw-
nych czasach wieczerza ch∏opska sk∏ada∏a
si´ z siedmiu potraw, szlachecka – z dzie-
wi´ciu, a magnacka z jedenastu. Jednak in-
ne przekazy podajà, ˝e potraw musia∏o byç
dwanaÊcie, bo tylu by∏o aposto∏ów i miesi´-
cy w roku.

Jeszcze do niedawna kolacja wigilijna mu-
sia∏a sk∏adaç si´ wy∏àcznie z potraw postnych.
Najwa˝niejszà z nich by∏a ryba. Spo˝ywano jà
nie tylko dlatego, ˝e jest daniem postnym.
W tradycji chrzeÊcijaƒskiej ryba symbolizuje
Jezusa i w∏aÊnie jako Jego symbol znalaz∏a
miejsce na wigilijnym stole. 

Podczas Wigilii nale˝y koniecznie spróbo-
waç wszystkich potraw, aby domownikom nie
doskwiera∏ w przysz∏ym roku g∏ód. 

Choinka
Choinka zdobi domy ludzi bez wzgl´du na

ich wyznanie. Jej przyozdabianie ma niewie-
le wspólnego z chrzeÊcijaƒstwem. èróde∏ te-
go obyczaju upatruje si´ w antycznej tradycji
strojenia ga∏´zi, która by∏a obwieszona ∏ako-
ciami i innymi ozdobami. Ju˝ w staro˝ytnych
Atenach podczas uroczystoÊci ku czci Apolli-
na strojono ga∏àê lauru i wieszano jà na
drzwiach. Zwyczaj ten kultywowa∏a równie˝
i s∏owiaƒska Europa, w której ga∏àê przystra-
jano jab∏kami, orzechami i wypiekanymi z cia-
sta figurkami. 

Do Polski choinka przysz∏a z Niemiec. Naj-
pierw stawiali jà w domach mieszczanie nie-
mieckiego pochodzenia, póêniej rdzenni Po-
lacy. Na Êwiecie moda na choink´ zapanowa∏a
od roku 1840, czyli od Êlubu brytyjskiej kró-
lowej Wiktorii z ksi´ciem niemieckim Alber-
tem Sachsen-Coburq-Gothem. 

Kol´dy 
Pierwsze pastora∏ki nuci∏ Êw. Franciszek 

z Asy˝u. Potem tworzyli je zarówno twórcy lu-
dowi, jak i wielcy kompozytorzy. Kol´dy opo-
wiadajà o narodzinach Chrystusa. Najs∏ynniej-
szà z nich jest „Cicha noc, Êwi´ta noc”, która
zosta∏a przet∏umaczona na ponad 100 j´zy-
ków. Kol´da ta powsta∏a w Wigili´ 1818 roku
w Oberndorfie, maleƒkiej wiosce austriackiej
niedaleko Salzburga.



Prowadzi Pani w telewizji program
„Spotkajmy si´”, rozmawia Pani tam
z osobami niepe∏nosprawnymi. Czy to
jest du˝e wyzwanie? 

Ogromne. Ca∏y czas si´ ucz´ i cz´sto wàtpi´
w to, ̋ e robi´ to dobrze. Gdybym by∏a lekarzem
lub psychologiem, wiedzia∏abym lepiej, jak z ta-
kimi ludêmi rozmawiaç, ale wtedy program nie
spe∏nia∏by swojej roli. A to z za∏o˝enia mia∏ byç
program, w którym niepe∏nosprawnych b´dzie
si´ traktowaç zupe∏nie normalnie. Miejsce,
w którym opowiadajà o swoich marzeniach, pra-
gnieniach, snach, bólu, z∏oÊci. O tym, co czujà.
Chcia∏am, ˝eby widzowie zobaczyli, jacy to
wspaniali ludzie i jak du˝o my, sprawni, mo˝e-
my si´ od nich nauczyç. Pragn´∏am pokazaç, jak
innoÊç i choroba wyzwalajà w cz∏owieku si∏y.
Wiedzia∏am tylko, ˝e nie mog´ si´ màdrzyç. 

To bardzo trudne rozmowy. Czasem si´ wzru-
szam, czasem chce mi si´ p∏akaç, ale kierujà
mnà wy∏àcznie ludzkie uczucia. I wcale nie uwa-
˝am, ˝e to êle. Gdy ktoÊ mówi: „By∏aÊ niepro-
fesjonalna, bo mia∏aÊ ∏zy w oczach”, nie przej-
muj´ si´ tym. Bo nasze kontakty z ludêmi
niepe∏nosprawnymi nie majà byç profesjonal-
ne, a po prostu normalne, ludzkie. Rok 2003
jest obchodzony jako Europejski Rok Osób Nie-
pe∏nosprawnych, dlatego Telewizja Polska po-
stanowi∏a stworzyç program, w którym w pro-
sty sposób da si´ przybli˝yç dwa Êwiaty
– niepe∏nosprawnych i sprawnych.

Na szcz´Êcie mam u swego boku Mateusza
Dzieduszyckiego, który jako wspó∏autor tego
programu wspiera mnie we wszystkim, s∏u˝y do-
Êwiadczeniem, pomocà, a w chwilach s∏aboÊci
i zwàtpienia dodaje mi si∏ swojà pasjà i wiarà
w sens przedsi´wzi´cia. Bez jego pomocy cza-
sem nie da∏abym rady! Te rozmowy sà napraw-
d´ bardzo delikatne i trudne, choç wyglàdajà tak
zwyczajnie. 

Pyta∏a Pani Jol´, sparali˝owanà od lat,
czy jej ˝ycie ma sens. Powiedzia∏a, ˝e
ogromny, bo mo˝e ktoÊ, kto na nià pa-
trzy,  inaczej spojrzy na swoje ˝ycie. 

Zdrowy cz∏owiek nie docenia tego, co ma.
Zauwa˝y∏a Pani, jak moi rozmówcy pi´knie mó-

wià o innych, o Êwiecie,
o wartoÊciach? W∏aÊnie
ci ludzie, którzy majà
utrudnione normalne,
beztroskie ̋ ycie, skupia-
jà si´ na naprawd´  wa˝-
nych rzeczach . A my tak
gnamy, walczymy, ko-
goÊ nienawidzimy, ko-
muÊ innemu przy∏o˝y-
my. Nie widzimy, jaki
pi´kny jest  Êwiat wokó∏,
jacy wspaniali ludzie.

Ja od niepe∏nospra-
wnych dowiaduj´ si´
wiele màdroÊci, powie-
dzianych w sposób pro-
sty, oczywisty. Wcià˝
mnie zadziwiajà. Pami´-
ta Pani rozmow´ z Janu-
szem, który od 27 lat
jest sparali˝owany, bo
jako szesnastolatek sko-
czy∏ do wody na g∏ów-
k´? Rusza tylko g∏owà
i barkami. Jaki to inteli-
gentny, dowcipny i ra-
dosny cz∏owiek. Ma
wspania∏à ˝on´, dwójk´ dzieci, które sà je-
go dumà. On naprawd´ jest szcz´Êliwy, mi-
mo tego wózka. 

Czy mo˝na si´ do takiego programu
przygotowaç? 

Nie mo˝na. Choç oczywiÊcie poÊwi´cam
temu bardzo du˝o czasu. Nie mog´ sobie za-
pisaç pytaƒ, bo musz´ ca∏y czas byç skupio-
na na rozmówcy, musz´ mu patrzeç w oczy.
Umawiam si´ najpierw na spotkanie bez kamer.
Musimy poznaç si´, nabraç do siebie zaufania.
Musz´  pracowaç z sercem i dlatego du˝o mnie
to kosztuje.

Mia∏am i wcià˝ mam du˝e wàtpliwoÊci.
Jednak zacz´∏y nap∏ywaç listy od telewidzów.
Jakie pi´kne. Nie wiem, czy na nie  zas∏uguj´.
Piszà ludzie zdrowi, dla których ten program by∏
wstrzàsem. Zdali sobie spraw´, jak g∏upio ˝y-
li, jakie ich ˝ycie by∏o puste. Zaczynajà poma-

gaç innym, zg∏aszajà si´ w ró˝ne miejsca jako
wolontariusze. Piszà te˝ chorzy, którzy byli za-
∏amani, stracili sens ˝ycia. Jednak gdy zoba-
czyli, jak z tymi swoimi nieszcz´Êciami, cz´-
sto wi´kszymi, radzà sobie moi rozmówcy,
wzi´li si´ w garÊç, zmieniajà swoje dotychcza-
sowe ˝ycie. 

Czy nie czuje si´ Pani zbyt przyt∏oczo-
na tym nadmiarem nieszcz´Êç? W do-
datku w tak niewielkim stopniu mo˝na
tym ludziom pomóc.

Najbardziej jestem przyt∏oczona bezduszno-
Êcià urz´dników. Ania, z którà rozmawia∏am,
jest niewidoma i sparali˝owana po pora˝eniu
mózgowym. Jednak to niesamowicie zdolna
dziewczyna, zna j´zyki, „surfuje” po Internecie.
Jej marzeniem jest zrobienie matury, bowiem
przez chorob´ skoƒczy∏a tylko gimnazjum. Pro-
sz´ sobie wyobraziç, ˝e do tej pory w∏adze

3

Annà Dymnà, aktorkà

Nadzieja mimo wszystko

Rozmowa z...

Dorota Anna Bronisz
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miejscowoÊci, w której mieszka, nie chcia∏y jej
pomóc. Dopiero teraz uda∏o si´ za∏atwiç indy-
widualny tok nauczania.

Zaprzyjaêniam si´ z moimi rozmówcami,
utrzymuj´ kontakt i w miar´ mo˝liwoÊci sta-
ram si´ pomóc. Jestem aktorkà, osobà pu-
blicznà i z premedytacjà to wykorzystuj´. Prze-
de mnà nie zamykajà drzwi, tak jak przed

moimi niepe∏nosprawnymi. Ostatnio uda∏o si´
pomóc Adamowi. Adam jest zdeformowany
z powodu wrodzonej ∏amliwoÊci koÊci, jeêdzi
na takiej deseczce. Studiuje, koƒczy drugi fa-
kultet. Jest tak cudowny, tak radosny, ˝e po
ka˝dym spotkaniu z nim jestem po prostu
uskrzydlona.

Zadzwoni∏a do mnie pewna pani, chcàc
przekazaç du˝à sum´ pieni´dzy komuÊ, ko-
mu si´ przydadzà. Nie chcia∏a ich przekazaç
na ˝adnà fundacj´, tylko mnie. Ustali∏yÊmy,
˝e przeka˝´ je Towarzystwu do Walki z Ka-
lectwem w Opolu, gdzie mieszka Adam.
PFRON doda∏ reszt´. Dzi´ki temu ma ju˝
przebudowanà ∏azienk´, mo˝e wreszcie
kàpaç si´ sam, kiedy chce, nie czekajàc na
czyjàÊ pomoc. Na ukoƒczeniu jest ju˝
specjalna winda, która da Adasiowi wolnoÊç!
Troch´ to trwa, bo trzeba czekaç na jakieÊ
pozwolenia. Ale czy pani wie, jaka to radoÊç?
Dla mnie te˝.

Nieprzypadkowo telewizja w∏aÊnie Pa-
ni zaproponowa∏a taki program. Od lat
wspó∏pracuje Pani z niepe∏nosprawny-
mi umys∏owo. 

Robi´ z nimi teatr, zorganizowa∏am ogólno-
polski festiwal „Albertiana”, je˝d˝´ na elimi-
nacje do ró˝nych województw. Ci ludzie sà
ogromnie szcz´Êliwi, gdy s∏yszà oklaski po
wyst´pie, gdy gramy np. dla bezdomnych al-
bo zbierajàc na wakacje dla dzieci. 

Do Radwanowic, do Domu Brata Alberta,
zaprosi∏ mnie znajomy ksiàdz, Tadeusz Zaleski.

To sprytny Ormianin i wciàgnà∏ mnie tam
„podst´pem”. By∏ to zjazd integracyjny po∏u-
dniowej Polski. By∏am przewodniczàcà jury
przeglàdu twórczoÊci teatralnej ludzi niepe∏-
nosprawnych umys∏owo. Bardzo si´ ba∏am,
dlatego rozumiem ludzi, którzy majà obawy
przed kontaktami z takimi osobami. Nie wie-
dzia∏am, jak z osobami upoÊledzonymi roz-
mawiaç, co czujà, co rozumiejà. Pierwsze
wra˝enie, nie ukrywam, by∏o przera˝ajàce.
Otoczy∏ mnie t∏um dziwnych ludzi, ka˝dy coÊ
do mnie mówi∏, Êciska∏ mnie, przytula∏, ca∏o-
wa∏. By∏am ca∏a posiniaczona, bo niektórzy
byli silni. Ale bariera prys∏a b∏yskawicznie. To
moje najcudowniejsze s∏oneczka. 

KiedyÊ czyta∏am ksià˝k´, w której lekarz neu-
rolog napisa∏, ˝e nagrodà za trudy jego ˝ycia
jest kontakt z niepe∏nosprawnymi umys∏owo.
DziÊ to rozumiem. Ci ludzie sà czyÊci jak ∏zy,
majà niczym niezmàcone uczucia. Sà mili, ser-
deczni, kochani. Nie potrafià kombinowaç, nie
potrafià nienawidziç. Majà naturalne odruchy
– gdy ktoÊ jest szcz´Êliwy, Êmieje si´, gdy mu
smutno, p∏acze. Kiedy jestem w Radwanowi-
cach, to w∏aÊnie tam widz´ normalny Êwiat,
normalnych ludzi. A ten nasz Êwiat... 

...przede wszystkim jest ma∏o toleran-
cyjny w stosunku do „innego”. 

Czym szkodzi cz∏owiek na wózku, garbaty
czy ze stomià? Taki jest los. Musimy si´ uczyç
razem rozmawiaç, razem ze sobà byç. CoÊ da-
waç i coÊ braç. Nie to jest wartoÊcià cz∏owie-
ka, jakà ma sylwetk´, w∏osy, czy jest m∏ody.

Wa˝ne, co myÊli, co ma w sercu, co
robi dla innych, jaki ma stosunek do
Êwiata, do dzieci, ludzi starszych,
jak traktuje zwierz´ta. 

Pani ˝ycie te˝ nie oszcz´dza∏o.
W wieku 27 lat zosta∏a Pani
wdowà, prze˝y∏a kilka ci´˝kich
wypadków, z jednego ocala∏a
cudem... 

Wtedy najbardziej pomogli mi lu-
dzie niepe∏nosprawni. Gdy le˝a∏am
w szpitalach, potem, gdy musia∏am
si´ rehabilitowaç, zaciskaç z´by, ̋ e-
by w ogóle si´ ruszaç, patrzy∏am na
ich walk´. Kiedy widzia∏am, jak ci
ludzie, cz´sto m∏odzi – bez ràk, bez
nóg, sparali˝owani – zawzi´cie çwi-
czyli, nie poddawali si´, zyskiwa∏am
si∏´ do walki. Wcià˝ chodz´ na re-
habilitacj´, mam k∏opoty z kŕ go-
s∏upem. Ze spotkanymi tam niepe∏-
nosprawnymi Êmiej´ si´ cz´Êciej

ni˝ z innymi. Oni wyznajà zasad´: „Je˝eli coÊ
mnie nie zabije, to mnie wzmocni”. 

Skàd braç te si∏y? Tak trudno ˝yç, gdy
los poniewiera cz∏owiekiem. 

Ja te˝ by∏am w takim momencie swojego ̋ y-
cia, gdy myÊla∏am, ˝e wszystko jest mi zabra-
ne. Zmar∏ mà˝ (Wies∏aw Dymny, aktor, poeta
– red.), wczeÊniej spali∏o si´ nam mieszkanie.
MyÊla∏am sobie – mo˝e zrobi´ jeszcze jeden
film, a potem zapewne umŕ . W takim dziw-
nym stanie trwa∏am bardzo d∏ugo. Gdy jecha-
∏am na W´gry, na plan filmowy, mia∏am wypa-
dek samochodowy. To by∏ okropny wypadek,
umiera∏am. Gdy si´ w koƒcu obudzi∏am, nic
nie pami´ta∏am, mia∏am amnezj´. Wiedzia∏am
tylko jedno – Êwiat jest pi´kny i bardzo chce

Rozmowa z...

Fundacja Anny Dymnej
„Mimo wszystko” 

ul. T. KoÊciuszki 43, 30-114 KRAKÓW
tel. (12) 422 69 03
Konto: Bank Âlàski 

70 1050 1445 1000 0022 7599 1459

W studio, podczas nagrywania programu 



mi si´ ˝yç. Czu∏am to instynktownie, nie pa-
mi´tajàc tych z∏ych rzeczy, które prze˝y∏am. Ta-
ka w∏aÊnie jest natura cz∏owieka – pojawi∏ si´
tu po to, by ˝yç. Takie jest jego prawo, obo-
wiàzek i najwi´ksza wartoÊç. Wtedy to zrozu-
mia∏am. 

Z∏y los ju˝ si´ chyba od Pani odwróci∏.
Jest Pani szcz´Êliwa, w nowym zwiàz-
ku, ma pani wspania∏ego syna...

Mój syn Micha∏ w∏aÊnie skoƒczy∏ 18 lat,
mam wi´c ju˝ doros∏ego m´˝czyzn´. Uda∏o mi
si´ z Nim zaprzyjaêniç. Poniewa˝ mamy dla
siebie ma∏o czasu, nie jesteÊmy sobà znudze-
ni i dobrze ten czas wykorzystujemy, du˝o roz-
mawiamy. On rozumie, ̋ e musi si´ dzieliç ma-
mà. Bo jestem bardzo szcz´Êliwa, gdy mog´
byç potrzebna innym. Nie siadam w kàcie i nie
wymyÊlam problemów, bo np. mniej gram i nie
wyglàdam jak Ania Pawlaczka z filmu „Sami
swoi”. W∏aÊnie za∏o˝y∏am fundacj´, którà na-
zwa∏am „Mimo wszystko”. Mamy takie czasy,
˝e robi si´ wszystko, mimo wszystko. „Warto,
mimo wszystko” – taki tekst przynios∏y mi kie-
dyÊ dzieciaki. 

Jestem przera˝ona, bo nie umiem prowadziç
fundacji, ale musz´ uratowaç swoich niepe∏-
nosprawnych umys∏owo. Niektórzy z nich stra-
cili prawo do warsztatów terapeutycznych. A ci

ludzie, je˝eli nie sà aktywni, je˝eli nie sà po-
trzebni, to po prostu umierajà. B´d´ prowadziç
zaj´cia teatralne, tkackie, krawieckie, w przy-
sz∏oÊci myÊl´ o muzycznych. Potrzebuj´ bar-
dzo du˝o pieni´dzy. I je zdob´d´. 

Jak Pani godzi ̋ ycie zawodowe i rodzin-
ne z pracà spo∏ecznà? 

Nie godz´. Ciàgle jestem niedospana. Mam
jeszcze moich studentów, teatr. Prowadz´ tak-
˝e Krakowski Salon Poetycki, gdzie wybitni ak-
torzy czytajà poezj´, a publicznoÊç wchodzi za
darmo. Chc´ robiç jeszcze du˝o innych rze-
czy, mam nadziej´, ˝e mi si´ uda. Wielu ludzi
potrzebuje pomocy, morze samotnoÊci i n´-
dzy zatacza ogromne kr´gi. DziÊ znowu dosta-
∏am oko∏o dziesi´ciu bardzo dramatycznych li-
stów. Dostaj´ je od wielu lat. Czytajàc je,
p∏aka∏am, nie mog∏am spaç, czasami poma-
ga∏am osobiÊcie, ale zawsze to si´ êle dla
mnie koƒczy∏o. Ludziom trzeba màdrze po-
magaç. Razem z Mateuszem Dzieduszyckim
i Ma∏gosià Imielskà walczymy o cykl reporta-
˝y telewizyjnych o inicjatywach ludzi, którzy
pomagajà innym. NazwaliÊmy go „Nadzieja
mimo wszystko”. ZrobiliÊmy dwa pilota˝owe
odcinki. Pierwszy by∏ o sytuacji dzieci i m∏o-
dzie˝y w Choczy, o tym jak niewiele trzeba, by
ich codziennoÊç nie by∏a szara i beznadziej-

na. Drugi – o Banku Chleba, który z inicjaty-
wy emerytowanego mistrza piekarskiego po-
wsta∏ w Bielsku-Bia∏ej. Taki Bank powinien byç
w ka˝dym mieÊcie. Ja zrobi´ za chwil´
podobny w Krakowie. Taki bochenek mo˝e ko-
muÊ uratowaç ˝ycie, daç uÊmiech... 

Jak sp´dzi Pani Âwi´ta Bo˝ego Naro-
dzenia? 

Boj´ si´ o te Êwi´ta, mój tata jest bardzo
chory. Jednak, jak co roku, Wigilia b´dzie
u mnie. Z bratem i bratowà uzgadniamy, co
kto przygotowuje. Na pewno b´dzie barszcz
z bardzo ma∏ymi uszkami, które nauczy∏a mnie
robiç mama. I oczywiÊcie kutia, która jest mo-
jà specjalnoÊcià. Na pasterk´ jad´ w tym ro-
ku do Radwanowic, do moich s∏oneczek. Po-
wsta∏ tam nowy koÊció∏ i b´dzie w nim
pierwsza pasterka. Natomiast w drugi dzieƒ
Êwiàt schodzà si´ do nas znajomi i przyjacie-
le. A ˝e naszymi sàsiadami sà równie˝ cz∏on-
kowie zespo∏u „Pod budà”, to Êpiewamy. Naj-
pierw wszystkie kol´dy, a potem wszystkie
przeboje. W Êwi´ta nikt nie mo˝e byç sam. To
jest najwa˝niejsze. A gdyby tak mia∏o si´ staç,
to trzeba zapukaç do drzwi obok, mo˝e tam te˝
ktoÊ jest samotny. Tego w∏aÊnie ̋ ycz´ wszyst-
kim Czytelnikom „Naszej Troski” – by nie by-
li samotni. Weso∏ych Âwiàt! 

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:

�

Nr 1(12), 2004

Tych z Paƒstwa, którzy nie sà jeszcze naszymi prenumeratorami, a chcieliby systematycznie otrzymywaç kolejne numery „Naszej Troski”,
prosimy o czytelne wype∏nienie zamieszczonego poni˝ej kuponu i odes∏anie go na nasz 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. �
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Piel´gnacja stomii

Urostomia – przetoka
moczowo-skórna (cz´Êç I)

Barbara Jasik
piel´gniarka, Katedra i Klinika Urologii AM  Szpitala im. Dzieciàtka Jezus w Warszawie

Nasi czytelnicy cz´sto proszà nas o informa-
cje na temat urostomii (przetoki moczowo-
-skórnej). Poniewa˝ ten typ przetoki nie by∏
dotychczas szczegó∏owo omawiany na ∏a-
mach naszego magazynu, poni˝ej przedsta-
wiamy pierwszy z trzech artyku∏ów poÊwi´co-
ny temu zagadnieniu. Omawia on istot´ i przy-
czyny wytworzenia urostomii. W nast´pnych
numerach „Naszej Troski” zaprezentujemy
materia∏ zawierajàcy informacje na temat za-
sad piel´gnacji oraz najcz´stszych powik∏aƒ
urostomii i sposobów ich leczenia.

Urostomia (przetoka moczowo-skórna)
jest chirurgicznie wykonanym po∏àczeniem
uk∏adu moczowego ze skórà. Wykonuje si´

jà w celu umo˝liwienia odp∏ywu moczu
z dróg moczowych na zewnàtrz w sytuacjach,
w których z powodu choroby nie jest to mo˝-
liwe w sposób naturalny. 

W prawid∏owo funkcjonujàcym uk∏adzie
moczowym mocz, który jest wydzielany przez
nerki, sp∏ywa przez moczowód do p´cherza
moczowego. Ṕ cherz moczowy to rodzaj wor-
ka stanowiàcego zbiornik moczu. Z p´cherza
mocz odprowadzany jest na zewnàtrz przez
cewk´ moczowà. Je˝eli z pewnych powodów
p´cherz moczowy nie spe∏nia swojej funkcji
lub musi zostaç usuni´ty (np. z powodu no-
wotworu albo urazu), wykonuje si´ rekon-
strukcj´ dróg moczowych, w celu umo˝liwie-
nia odp∏ywu moczu na zewnàtrz. 

Wskazaniami do chirurgicznego wytworze-
nia przetoki moczowej sà najcz´Êciej: 

• nowotwory p´cherza moczowego oraz
guzy nienowotworowe upoÊledzajàce
dro˝noÊç dróg moczowych,

• choroby zapalne p´cherza moczowego, 
• marskoÊç p´cherza moczowego, 
• wady wrodzone p´cherza i dróg moczo-

wych, 
• urazy p´cherza i dróg moczowych. 
Najcz´stszà przyczynà wy∏onienia uro-

stomii sà nowotwory z∏oÊliwe p´cherza
moczowego. Stanowià one 2-3% wszyst-
kich z∏oÊliwych nowotworów wyst´pujà-
cych u cz∏owieka i spotyka si´ je trzykrot-
nie cz´Êciej u m´˝czyzn ni˝ u kobiet.

W krajach, w których pro-
wadzone sà badania epide-
miologiczne, stwierdza si´
sta∏y wzrost zachorowaƒ na
raka p´cherza moczowego,
szczególnie wÊród m´˝-
czyzn. 

Jednym z najbardziej kom-
fortowych i najmniej okalecza-
jàcych dla pacjenta sposobów
nadp´cherzowego odprowa-
dzenia moczu (po wyci´ciu
p´cherza moczowego z powo-
du nowotworu) jest wytworze-
nie przez chirurga p´cherza za-
st´pczego z jelita cienkiego,
z zachowanym zwieraczem
cewki moczowej. Umo˝liwia to
choremu trzymanie moczu.
Oddawanie moczu odbywa si´
przez cewk´ moczowà, cho-
cia˝ pacjent musi regularnie je
wywo∏ywaç celem opró˝nienia
zast´pczego p´cherza – nie
ma jednak  stomii. 

W sytuacji gdy wytwo-
rzenie zast´pczego p´cherza
nie jest mo˝liwe, najcz´Êciej
wy∏ania si´ urostomi´. Ma
ona charakter sta∏y. Oznacza
to, ˝e nie istnieje póêniej
mo˝liwoÊç odtworzenia cià-
g∏oÊci dróg moczowych i za-

Nerki

Moczowody

Otwór
stomii

Koniec
przyszyty do

skóry

Jelito grube

Wyrostek
robaczkowy Jelito cienkieOdbytnica

Dwudziestocentymetrowy
fragment pobranego

jelita cienkiego

Miejsca
przyszycia

moczowodów

Miejsce 
pobrania fragmentu

jelita cienkiego 

Koniec zaszyty
„na g∏ucho” 

Ryc. 1. Schemat dróg moczowych z wy∏onionà urostomià.
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mkni´cia stomii, co jest czasami mo˝liwe
u pacjentów z kolo- oraz ileostomià. 

Wyci´cie p´cherza moczowego wraz z wy∏o-
niem stomii wykonuje si´ podczas jednej ope-
racji – najcz´Êciej tzw. sposobem Brickera.
U m´˝czyzn p´cherz moczowy wycina si´ wraz
ze sterczem, p´cherzykami nasiennymi i za-
otrzewnowymi w´z∏ami ch∏onnymi, a u kobiet –
z cz´Êcià przedniej Êciany pochwy, macicà
i cewkà moczowà. W nast´pnym etapie ope-
racji izoluje si´ i wycina z przewodu pokar-
mowego fragment jelita cienkiego o d∏ugo-
Êci ok. 20 cm (Ryc. 1.). Jeden koniec w for-
mie brodawki przyszywa si´ do skóry, a drugi
zaszywa „na g∏ucho”. Nast´pnie oba moczo-
wody wraz z umieszczonymi w nich cewnika-
mi zeszywa si´ z wyizolowanym fragmentem
jelita. Od tej chwili mocz wyp∏ywajàcy z ne-
rek b´dzie sp∏ywa∏ przez moczowody do te-
go wyizolowanego odcinka jelita cienkiego,
a z niego wydostawa∏ si´ na zewnàtrz, przez
stomi´ (Ryc. 1.). 

Wyglàd i cechy moczu wyp∏ywajàcego ze
stomii sà takie same jak u osób zdrowych.
Jedyna ró˝nica polega na tym, ̋ e mocz u pa-
cjentów z urostomià wyp∏ywa przez moczo-
wody na zewnàtrz przez krótki odcinek jelita
cienkiego, które ca∏y czas produkuje Êluz.
Mocz pacjentów z urostomià mo˝e zawieraç
widocznà domieszk´ Êluzu i jest to zjawisko
zupe∏nie naturalne. 

Mocz z urostomii wyp∏ywa ciàgle i nie
mo˝na kontrolowaç jego wydalania. Jest to
powodem koniecznoÊci stosowania specjal-
nych, plastikowych, zewn´trznych worecz-
ków stomijnych przyklejanych na skór´ wo-
kó∏ stomii, które s∏u˝à do zbiórki moczu. 

Znajdujàca si´ na skórze stomia ma po-
staç du˝ej brodawki o Êrednicy 3-4 cm

(Fot. 1.). Dotykajàc urostomii, dotykamy je-
lita, którego wewn´trzna strona zosta∏a wy-
wini´ta w czasie operacji i kontaktuje si´ ze
skórà. Urostomia, podobnie jak inne typy

stomii, nie posiada zakoƒczeƒ czuciowych,
co oznacza, ˝e jej mycie i dotykanie nie
sprawiajà bólu. 

BezpoÊrednio po operacji wy∏onienia sto-
mii wyprowadzone sà przez nià na zewnàtrz
dwa cewniki moczowodowe, których zada-
nie polega na modelowaniu moczowodów
zeszytych  z wyizolowanym fragmentem je-
lita. Usuwa si´ je po 10-12 dniach od czasu
operacji. Od tego momentu pacjent powi-
nien u˝ywaç sprz´tu stomijnego. 

Wytworzenie urostomii wià˝e si´ ze znacz-
nym upoÊledzeniem jakoÊci ˝ycia pacjenta
i wymaga od niego zmiany dotychczasowe-
go sposobu post´powania. Niezwykle wa˝-
nymi etapami rehabilitacji sà: akceptacja no-
wego obrazu w∏asnego cia∏a, nauczenie si´
podstawowych zasad piel´gnacji przetoki
oraz zak∏adania i prawid∏owego doboru
sprz´tu stomijnego. 

Przygotowanie do ˝ycia ze stomià powin-
no rozpoczàç si´ jeszcze przed zabiegiem jej
wy∏onienia. Ka˝dy pacjent przed operacjà
powinien obowiàzkowo otrzymaç wyczerpu-
jàce informacje na temat: 

• rodzaju choroby i typu planowanego za-
biegu operacyjnego (od lekarza), 

• piel´gnacji urostomii i prawid∏owego
doboru sprz´tu stomijnego (od piel´-
gniarki). 

Korzystne jest równie˝ zapoznanie si´
jeszcze przed operacjà z drukowanymi mate-
ria∏ami informacyjnymi na temat urostomii
i ewentualnie kontakt z innym pacjentem
(wolontariuszem POL-ILKO), który przeszed∏
taki zabieg. 

Ka˝dy pacjent przed zabiegiem powinien
mieç równie˝ wyznaczone przez lekarza lub
piel´gniark´ miejsce przysz∏ej przetoki. Po
ustaleniu lokalizacji, cz´sto przymierza si´
„na sucho” sprz´t stomijny, w celu spraw-
dzenia, czy p∏ytka (w sprz´cie dwucz´Êcio-

wym) lub przylepiec (w sprz´cie jednocz´-
Êciowym) dobrze przylegajà podczas przy-
bierania ró˝nych pozycji cia∏a. Przyklejenie
p∏ytki lub przylepca na skór´ pozwala rów-
nie˝ stwierdziç, czy pacjent nie jest przy-
padkiem uczulony na dany sprz´t stomijny
(Êwiadczy o tym np. zaczerwienienie skóry
pod p∏ytkà). Najlepszym wyborem sà p∏yt-
ki i przylepce wykonane z materia∏u Sto-
mahesive®, który posiada w∏aÊciwoÊci
ochronne i gojàce. Z tego materia∏u wyko-
nane sà p∏ytki systemu dwucz´Êciowego

Combihesive 2S oraz przylepce systemu
jednocz´Êciowego Stomadress Plus firmy
ConvaTec (Fot. 2. i 3.). Równie˝ przylepce
jednocz´Êciowego systemu Esteem, który
b´dzie dost´pny na polskim rynku od lute-
go 2004 r., wykonane sà z materia∏u Sto-
mahesive®. 

W szpitalu przez pierwsze 10-12 dni po
operacji wszystkie czynnoÊci piel´gnacyj-
ne powinny byç wykonywane przez piel´-
gniark´. Pacjenci le˝à wtedy w ∏ó˝ku, aby
zapobiec wysuni´ciu si´ cewników wysta-
jàcych ze stomii. Ju˝ wtedy chorzy mogà
próbowaç nauki prawid∏owej piel´gnacji
skóry wokó∏ urostomii oraz pos∏ugiwania
si´ sprz´tem stomijnym. Pacjenci zawsze
powinni pilnie obserwowaç zabiegi piel´-
gniarskie i w miar´ mo˝liwoÊci pomagaç
w prostych czynnoÊciach, takich jak np.
zapinanie worka. Póêniej pacjent stopnio-
wo mo˝e wykonywaç coraz wi´cej zadaƒ
samodzielnie. Przed wypisaniem ze szpi-
tala nowo operowana osoba powinna po-
trafiç samodzielnie zmieniaç sprz´t sto-
mijny. 

O prawid∏owej piel´gnacji, najcz´stszych
powik∏aniach urostomii oraz sposobach ich
leczenia napiszemy w nast´pnych nume-
rach „Naszej Troski”. 

Fot. 1. Pacjent po operacji wy∏onienia stomii

Fot. 2. Urostomia z przyklejonà p∏ytkà systemu
dwucz´Êciowego Combihesive® 2S

Fot. 3. Przezroczysty worek urostomijny z kranikiem
przypi´ty do p∏ytki
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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 ZAPROSZE¡ NA SPOTKANIA
DLA PACJENTÓW ZE STOMIÑ W RAMACH
PROGRAMU „SPOTKAJMY SI¢”

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç zaproszenia na spotkania dla pacjentów ze stomià w ramach programu „SPOTKAJMY SI¢”, 
prosimy o czytelne wype∏nienie poni˝szego kuponu i odes∏anie go na adres:

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

Uwaga! Ci z Paƒstwa, którzy sà prenumeratorami „Naszej Troski” lub cz∏onkami programu Z∏ota Karta ConvaTec, b´dà otrzymywaç
takie zaproszenia i nie muszà wype∏niaç poni˝szego kuponu.

Spotkania z pacjentami...

Spotkania z pacjentami w Katowicach
W sobot´ 18 paêdziernika w sklepie

Medica Humana w Katowicach przy
ul. Warszawskiej 36 odby∏ si´ cykl spotkaƒ
dla pacjentów ze stomià. 

Na poczàtku ka˝dego z nich zaprezentowano
ró˝ne rodzaje sprz´tu stomijnego, w tym wiele
nowoÊci. Uczestnicy zapoznali si´ z materia∏em
filmowym na temat prawid∏owej piel´gnacji
stomii oraz nowoczesnego sprz´tu synergicz-

nego Esteem synergy. 
Spotkanie by∏o okazjà do wymiany

opini na temat sposobów pieĺ gnacji sto-
mii i stosowanego sprz t́u. Pieĺ gniarka,

pani Danuta Labuda, która od lat zajmuje sí
osobami ze stomià, udzieli∏a pacjentom wielu
cennych porad. Uczestnicy przekazywali sobie
równie  ̋nawzajem rady, których niejednokrotnie
na pró˝no by szukaç w podŕ cznikach i poradni-
kach, a wynikajàce z wieloletniego doÊwiadcze-
nia w radzeniu sobie ze stomià. 

Wiele osób przysz∏o ze swoimi rodzinami; cza-
sami bliscy odwiedzali sklep po raz pierwszy, ale
w kilku przypadkach to w∏aÊnie wspó∏ma∏˝onek
pokazywa∏ nasz sklep osobie ze stomià.

Najcenniejsze by∏o chyba to, czego si´ wszy-
scy nawzajem od siebie nauczyli oraz mo˝li-
woÊç spotkania z innymi pacjentami. 

Mamy nadziej´ na wi´cej takich spotkaƒ.
Na nast´pne zapraszamy ju˝ 17 stycznia. In-
formacje i zapisy pod nr. tel. (32) 256 82 35.
Jak zawsze serdecznie zapraszamy do skle-
pu Medica Humana w Katowicach przy
ul. Warszawskiej 36.
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Od 12 lat zaopatrujemy Paƒstwa w najwy˝szej jakoÊci sprz´t sto-
mijny. Ca∏y czas staramy si´ byç nie tylko „zaopatrzeniowcem” i „do-
stawcà”, ale przede wszystkim partnerem, przyjacielem i opiekunem. 

Bardzo wa˝ne sà dla nas bezpoÊrednie kontakty z Wami. Dzi´ki nim
mo˝emy lepiej zrozumieç Wasze codzienne problemy i troski. To Paƒ-
stwo podpowiadajà nam, jak najlepiej realizowaç misj´ naszej firmy,
którà jest polepszanie jakoÊci ˝ycia pacjentów ze stomià. 

Wiemy te˝, jak wa˝ne te spotkania sà dla Was. Stajà si´ okazjà do
porozmawiania o swoich problemach z osobami, które je najlepiej
rozumiejà – przecie˝ prze˝ywajà to samo. 

W 2004 roku proponujemy Paƒstwu cykl spotkaƒ, które w takiej
samej formie odbywaç si´ b´dà w ca∏ej Polsce. Chcemy dotrzeç do
wszystkich pacjentów ze stomià. Na spotkania zaprosimy specjali-
stów, którzy od lat zajmujà si´ problemem stomii; tak wi´c spotkajà
si´ Paƒstwo z chirurgami, piel´gniarkami stomijnymi, psychologa-
mi, dietetykami i rehabilitantami. 

B´dà te˝ Paƒstwo mogli poznaç osoby pracujàce w Dziale Pomo-
cy ConvaTec. Dla tych, którzy dzwonili kiedykolwiek na naszà infoli-
ni´, b´dzie to doskona∏a okazja do osobistej rozmowy z paniami,
„ukrytymi” z regu∏y za s∏uchawkà telefonu. Mo˝e sà nowe problemy,
z którymi nie mogà sobie Paƒstwo poradziç? Spotkania b´dà dosko-
na∏à okazjà do wymiany doÊwiadczeƒ i uzyskania porady. 

Ca∏e przedsi´wzi´cie organizujemy wspólnie z Polskim Towarzy-
stwem Opieki nad Chorymi ze Stomià POL-ILKO, stowarzyszeniem,

którego g∏ównym celem jest niesienie pomocy osobom ze stomià.
To w∏aÊnie  POL-ILKO reprezentuje Paƒstwa interesy, np. podczas
uzgadniania wysokoÊci limitów na sprz´t stomijny. Spotkanie b´-
dzie najlepszym sposobem na zapoznanie si´ z dzia∏alnoÊcià re-
gionalnego oddzia∏u POL-ILKO, byç mo˝e niektórzy z Paƒstwa na-
wet wstàpià w jego szeregi. Terminy i miejsca wszystkich spotkaƒ
sà przedstawione poni˝ej  oraz  w formie kalendarza na nast´pnych
dwóch stronach. 

Do wszystkich prenumeratorów „Naszej Troski” oraz cz∏onków
programu Z∏ota Karta ConvaTec b´dziemy wysy∏aç pocztà zapro-
szenia na ka˝de spotkanie. Je˝eli nie prenumerujà Paƒstwo „Na-
szej Troski” i nie uczestniczà w programie Z∏ota Karta ConvaTec
prosimy o wype∏nienie specjalnego kuponu programu „Spotkaj-
my si´” (zamieszczonego na sàsiedniej stronie) – wtedy regular-
nie b´dziecie mogli otrzymywaç zaproszenia na spotkania. 

Spotkania b´dà odbywaç si´ we wszystkich miastach wojewódz-
kich, a pacjentom z wi´kszych miast regionu zapewnimy transport
autokarami (szczegó∏owe informacje podamy w zaproszeniach). 

Wszystkie spotkania w danym województwie b´dà si´ odby-
waç w tym samym miejscu. Dok∏adny terminarz zamieszczamy
poni˝ej. 

Spotkania sà nieodp∏atne, towarzyszyç im b´dà niespodzianki
i atrakcje, a jedyne co nale˝y ze sobà zabraç, to odrobina optymi-
zmu, otwartoÊci i dobrego humoru. Serdecznie zapraszamy!

Troska o jakoÊç ˝ycia pacjentów ze stomià

Bia∏ystok 25 marca, 17 czerwca, 30 wrzeÊnia Hotel Go∏´biewski – ul. Pa∏acowa 7 13.00–16.00
Bydgoszcz 19 lutego, 20 maja, 18 listopada Rektorat Akademii Medycznej  – ul. Jagielloƒska 15 12.00–15.00
Gdaƒsk 31 marca, 30 czerwca, 22 wrzeÊnia Sala NOT – ul. Rajska 6 13.00–16.00
Gorzów Wlkp. 26 lutego, 25 listopada Urzàd Wojewódzki – ul. Jagielloƒczyka 10  12.00–16.00
Katowice 23 marca, 15 czerwca, 28 wrzeÊnia Dom Lekarza – ul. M. Gra˝yƒskiego 49a 14.00–17.00
Kielce 22 stycznia, 20 kwietnia, 21 paêdziernika Hotel Kongresowy – ul. Manifestu Lipcowego 34 13.00–17.00
Kraków 21 stycznia, 21 kwietnia, 20 paêdziernika Aula AWF – al. Jana Paw∏a II 78 14.00–18.00
Lublin 4 lutego, 28 kwietnia, 27 paêdziernika Aula Akademii Medycznej – ul. Staszica 16 14.00–17.00
¸ódê 17 lutego, 5 maja, 16 listopada Centrum Zdrowia Matki Polki – ul. Rzgowska 170 15.00–18.00
Olsztyn 29 marca, 28 czerwca, 20 wrzeÊnia Hotel Warmiƒski – ul. Ko∏obrzeska 1 12.00–15.00
Opole 12 lutego, 13 maja, 14 paêdziernika Filharmonia Opolska – ul. Krakowska 24 15.00–18.00
Poznaƒ 30 marca, 29 czerwca, 21 wrzeÊnia Kino Wilda – ul. Wierzbi´cice 36/38 14.00–17.00
Rzeszów 5 lutego, 29 kwietnia, 28 paêdziernika Hotel Rzeszów – ul. Ciepliƒskiego 2 14.00–17.00
Szczecin 24 lutego, 25 maja, 23 listopada ZUS – ul. Matejki 22 14.30–17.30
Warszawa 24 marca, 16 czerwca, 29 wrzeÊnia Kino Wis∏a – pl. Wilsona 2 13.00–16.00
Wroc∏aw 11 lutego, 12 maja, 13 paêdziernika Kino Warszawa – ul. Pi∏sudskiego 64 15.00–18.00
Zielona Góra 27 maja Urzàd Marsza∏kowski – ul. Podgórna 7 12.00–16.00

Szanowni Paƒstwo, 

Miasto Terminy Miejsce Godziny 

• Pierwsze spotkanie: „JAK PIEL¢GNOWAå I PRAWID¸OWO DBAå O SWOJÑ STOMI¢?”
• Drugie spotkanie: „POWIK¸ANIA STOMII: JAK ICH UNIKAå I CO ROBIå W PRZYPADKU, GDY WYSTÑPIÑ?”
• Trzecie spotkanie: „CZY ZE STOMIÑ MO˚NA NORMALNIE ˚Yå?” 

Terminarz spotkaƒ:

Tematy spotkaƒ:
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Choroba nadciÊnieniowa jest jednà z naj-
cz´stszych chorób cywilizacyjnych wspó∏-
czesnego Êwiata. W Polsce z jej powodu le-
czy si´ co piàty doros∏y cz∏owiek. Chorych
jest jednak znacznie wi´cej. Wi´kszoÊç
z nich, z powodu braku typowych objawów
nadciÊnienia, nie wie nawet, ˝e cierpi na t´
chorob´ lub jest tego Êwiadoma, ale si´ nie
leczy. Ryzyko choroby nadciÊnieniowej
wzrasta znacznie u osób po 60. roku ˝ycia –
zmniejsza si´ wtedy sprawnoÊç skurczowo-
-rozkurczowa serca oraz elastycznoÊç Êcian
t´tnic. 

Co to jest ciÊnienie krwi? 

Krew krà˝y w naczyniach krwionoÊnych
(t´tnicach i ˝y∏ach) dzi´ki pracy serca.
Serce jest pompà, która zapewnia ruch
krwi, a poprzez to zaopatrzenie wszystkich
tkanek naszego organizmu w tlen i sk∏adni-
ki od˝ywcze. 

Praca serca oraz naturalne napi´cie Êcia-
nek ˝y∏ i t´tnic powodujà, ˝e krew krà˝y
w uk∏adzie krwionoÊnym pod pewnym ci-
Ênieniem – podobnie jak woda w central-
nym ogrzewaniu. Jest ono wy˝sze w mo-
mencie, kiedy serce si´ kurczy (wyrzut krwi
z serca), a ni˝sze wówczas, kiedy serce si´
rozkurcza (kiedy nap∏ywa do niego krew).
CiÊnienie krwi w t´tnicach podczas skurczu
serca nazywa si´ ciÊnieniem skurczowym,
a ciÊnienie podczas rozkurczu to ciÊnienie
rozkurczowe. 

Jak mierzy si´ ciÊnienie t´tnicze
krwi? 

CiÊnienie t´tnicze krwi mierzy si´ za pomo-
cà ciÊnieniomierza, a jego zapis podaje zawsze
w postaci dwóch liczb. Pierwsza z nich, wy˝-

sza, to ciÊnienie skurczowe, czyli ciÊnienie krwi
podczas skurczu mi´Ênia sercowego. Druga,
ni˝sza, to ciÊnienie rozkurczowe (ciÊnienie
krwi, kiedy mi´sieƒ sercowy si´ rozkurcza). 

Tradycyjne metody pomiaru ciÊnienia krwi
za pomocà ciÊnieniomierza, przeprowadza-
ne przez lekarza, piel´gniark´ lub samo-
dzielnie w domu, sà ciàgle g∏ównym narz´-

Wyniki pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi za pomocà
ciÊnieniomierza podaje si´ zawsze w postaci dwóch liczb

W Kàciku Medycznym by∏y dotychczas poruszane kwestie zwiàzane z przewlek∏ymi ranami (numery 1. i 3. z 2003 r.). W najbli˝szych
wydaniach „Naszej Troski” chcemy omówiç tematy bardzo wa˝ne dla zdrowia, chocia˝ niezwiàzane bezpoÊrednio z problematykà sto-
mii i jej piel´gnacji. Pragniemy zajàç si´ m.in. takimi zagadnieniami, jak: choroba wieƒcowa i zawa∏ serca, mia˝d˝yca, cukrzyca, udar
mózgu (wylew), choroba reumatyczna, choroby wàtroby i p´cherzyka ˝ó∏ciowego, choroba nowotworowa, osteoporoza, choroby pro-
staty, infekcje wirusowe. Poruszymy tak˝e problem znaczenia podstawowych badaƒ krwi i moczu, przybli˝ymy temat „trzecich z´bów”
(protetyka stomatologiczna) oraz zagadnienia zwiàzane z pobytem w sanatoriach uzdrowiskowych. Zaczynamy od omówienia choroby
nadciÊnieniowej – jednego z najcz´Êciej wyst´pujàcych obecnie schorzeƒ, które dotyczy szczególnie osób w starszym wieku. 

Kàcik medyczny

140 / 90   mm Hg

CiÊnienie skurczowe krwi

Milimetry s∏upa rt´ci
to jednostki,

w których wyra˝a si´
wynik pomiaru ciÊnienia krwi

CiÊnienie rozkurczowe krwi

NadciÊnienie t´tnicze (cz. I)

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



dziem w rozpoznaniu nadciÊnienia t´tnicze-
go oraz podstawowym sposobem oceny
skutecznoÊci stosowanego leczenia. 

Domowe pomiary ciÊnienia krwi mogà byç
wykonywane przez samego chorego lub cz∏on-
ka jego rodziny, dowolnie cz´sto w ciàgu dnia.

Zalecenia dotyczàce sposobu ich wykonywa-
nia przedstawione sà w ramce powy˝ej. Zaletà
domowych pomiarów ciÊnienia krwi jest ich
cz´stotliwoÊç oraz to, ̋ e sà wolne od tzw. efek-
tu bia∏ego fartucha. Efekt ten polega na wzro-
Êcie wartoÊci ciÊnienia podczas pomiarów wy-
konywanych przez personel medyczny (Êrednio
o ok. 5 mm Hg). 

CiÊnienie krwi powinno mierzyç si´ profilak-
tycznie przynajmniej co pó∏ roku i mo˝na to ro-
biç samemu w domu lub bezp∏atnie w ka˝dej
przychodni. 

Jakie jest prawid∏owe ciÊnienie krwi? 

CiÊnienie krwi jest ró˝ne w ró˝nych sytu-
acjach. Wzrasta znacznie podczas wysi∏ku fi-
zycznego, gdy si´ denerwujemy lub czegoÊ bo-
imy. Spada natomiast podczas snu lub
poobiedniej drzemki. Na jego wysokoÊç majà
te˝ wp∏yw takie czynniki, jak pora dnia, rodzaj
wykonywanego zaj´cia oraz okolicznoÊci, w ja-
kich wykonuje si´ pomiar. 

Pomiary ciÊnienia, aby by∏y wiarygodne i po-
równywalne ze sobà, powinno si´ zatem prze-
prowadzaç zawsze w tych samych warunkach.
Najlepiej wykonywaç je w pozycji siedzàcej, po
kilkuminutowym odpoczynku, mocujàc aparat
na tym samym ramieniu. 

Nie istnieje jedna, uniwersalna norma ci-
Ênienia t´tniczego mierzonego w spoczyn-
ku. Jego wysokoÊç zale˝y bowiem jeszcze
od wieku i p∏ci. U osób m∏odych za „mode-
lowe” lub „optymalne” ciÊnienie krwi uzna-
je si´ wartoÊci 120/80 mm Hg. U osób star-
szych wartoÊci troch´ wi´ksze sà równie˝
uznawane za prawid∏owe. Za granic´ prawi-
d∏owego ciÊnienia t´tniczego krwi uznaje si´
wartoÊci 140/90 mm Hg. CiÊnienie skurczo-
we krwi mierzone w spoczynku nie powinno
byç zatem nigdy wy˝sze ni˝ 140 mm Hg,
a ciÊnienie rozkurczowe nigdy wy˝sze ni˝ 
90 mm Hg – bez wzgl´du na wiek i p∏eç. Ci-
Ênienie wy˝sze (skurczowe bàdê rozkurczo-
we) uznaje si´ w praktyce za ciÊnienie pod-
wy˝szone. 

Nale˝y pami´taç, ˝e jednorazowy pomiar
wskazujàcy podwy˝szone wartoÊci ciÊnienia
t´tniczego nie mo˝e byç podstawà do
stwierdzenia choroby nadciÊnieniowej. Roz-
poznaje si´ jà dopiero po kilkakrotnym
stwierdzeniu podwy˝szonego ciÊnienia. 

Jak klasyfikuje si´ nadciÊnienie
t´tnicze?

Za graniczne wartoÊci prawid∏owego ci-
Ênienia uznaje si´ 140/90 mm Hg (135/85
mm Hg w pomiarach domowych). O nadci-
Ênieniu ∏agodnym mówi si´ wówczas, kiedy
ciÊnienie skurczowe wynosi 140-159 mm
Hg, a rozkurczowe 90-99 mm Hg. CiÊnienie
skurczowe 160-179 Hg lub rozkurczowe
100-109 mm Hg to nadciÊnienie umiarko-

wane. Gdy ciÊnienie skurczowe przekracza
wartoÊç 180 mm Hg lub rozkurczowe 110
mm Hg, mówimy o nadciÊnieniu ci´˝kim.
W przypadku, gdy wartoÊci skurczowego
i rozkurczowego ciÊnienia krwi nale˝à do ró˝-
nych kategorii, nale˝y przyjàç kategori´ wy˝-
szà. Czasami zdarza si´, ˝e ciÊnienie skur-
czowe ma wartoÊci wy˝sze od normy (>140
mm Hg), a ciÊnienie rozkurczowe jest pra-
wid∏owe (<90 mm Hg). Mówimy wtedy
o izolowanym nadciÊnieniu skurczowym. 

Jakie sà objawy choroby nadciÊnie-
niowej? 

NadciÊnienie t´tnicze bardzo cz´sto nie
daje ˝adnych dolegliwoÊci i nie jest w ogó-
le odczuwane. Zdarza si´, ˝e o swojej cho-
robie dowiadujemy si´ bardzo póêno, po wie-
lu latach jej trwania – przypadkowo, podczas
wizyty kontrolnej lub dopiero wtedy, gdy
ujawniajà si´ powik∏ania, takie jak choroba
wieƒcowa, zawa∏ serca lub udar mózgu. War-
to wiedzieç, ˝e nawet osoby z rozpoznanym
nadciÊnieniem, z powodu braku czytelnych
i przykrych objawów choroby w jej poczàtko-
wym okresie, cz´sto lekcewa˝à zalecenia le-
karzy i nie przyjmujà zapisanych leków. 

Niespecyficznymi objawami, które mogà
sygnalizowaç chorob´ nadciÊnieniowà i po-
winny sk∏oniç do wizyty u lekarza, sà: 

- cz´ste bóle i zawroty g∏owy (szczegól-
nie rano); 

- ko∏atanie serca i bóle w okolicy serca; 
- napady „dusznoÊci”; 
- z∏e samopoczucie, uczucie os∏abienia,

nadmierna potliwoÊç. 

Podzia∏ nadciÊnienia t´tniczego

CiÊnienie krwi mierzone w spoczynku nie
powinno przekraczaç nigdy wartoÊci
140/90 mm Hg. Je˝eli jedna z wartoÊci
ciÊnienia (ciÊnienie skurczowe lub roz-
kurczowe) przekracza tà granic´, mówi
si´ wtedy o nadciÊnieniu. Mo˝e ono byç: 
• ∏agodne: ciÊnienie skurczowe w grani-

cach 140-159 mm Hg, a ciÊnienie roz-
kurczowe w granicach 90-99 mm Hg;

• umiarkowane: ciÊnienie skurczowe
mieÊci sí  w granicach 160-179 mm
Hg, a rozkurczowe – 100-109 mm Hg;

• ci´˝kie – gdy ciÊnienie skurczowe wy-
nosi ponad 180 mm Hg, a rozkurczowe
wi´cej ni˝ 110 mm Hg.

Zalecenia dotyczàce domowych pomiarów ciÊnienia krwi

• nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie dobrych i sprawdzonych ciÊnieniomierzy; lepiej stosowaç  aparaty
pó∏automatyczne ni̋  rt́ ciowe i unikaç aparatów do mierzenia ciÊnienia t́ tniczego na nad-
garstku, które nie sà wystarczajàco dok∏adne i wiarygodne, 

• pomiary powinny byç wykonywane zawsze w pozycji siedzàcej, po kilkuminutowym
(5-10 min) odpoczynku, 

• najlepiej wykonywaç pomiary zawsze na tym samym ramieniu (u osób prawoŕ cznych
na lewym), 

• najlepiej mierzyç ciÊnienie codziennie o tej samej porze (np. rano, przed Êniadaniem), 
• nale˝y unikaç pomiarów ciÊnienia w pierwszej godzinie po posi∏ku, bezpoÊrednio po wypa-

leniu papierosa, po wypiciu alkoholu, 
• warto notowaç wyniki kolejnych pomiarów i pokazaç je lekarzowi, szczególnie je˝eli nadciÊ-

nienie wykryto niedawno, gdy czujemy sí  gorzej ni̋  zwykle lub w ostatnim okresie lekarz
zmieni∏ nam lek lub jego dawk ,́ 

• decyzj́  o zmniejszeniu dawki stosowanego leku, jego zmianie lub odstawieniu zawsze po-
winien podejmowaç lekarz. Zmiana dawki stosowanego leku jest mo l̋iwa jedynie w przy-
padku, kiedy lekarz uzale˝ni∏ jà od wyników naszych pomiarów.
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Co jest powodem nadciÊnienia? 

Tylko w kilku procentach przypadków
udaje si´ ustaliç przyczyn´ nadciÊnienia t´t-
niczego. Mówimy wtedy o tzw. nadciÊnie-
niu wtórnym, czyli takim, które jest obja-
wem innych chorób (najcz´Êciej nerek,
t´tnic nerkowych lub nadnerczy). Nadci-
Ênienie wtórne cofa si´ samoistnie, gdy zo-
staje wyleczona choroba podstawowa, a je-

go leczenie lekami przeciwnadciÊnieniowy-
mi jest bezskuteczne. 

Najcz´Êciej jednak (u ponad 90% chorych)
nadciÊnienie t´tnicze nie jest zwiàzane z konkret-
nà chorobà. Rozwija si´ samoistnie i nie mo˝na
jednoznacznie stwierdziç, co jest jego przyczy-
nà. Ten typ nadciÊnienia, zwanego „pierwotnym”
lub „samoistnym”, rozpoczyna sí  zazwyczaj po-
mi´dzy 30. a 50. rokiem ˝ycia. 

Sk∏onnoÊci do wystàpienia choroby nadci-
Ênieniowej mogà byç dziedziczne. Wp∏yw na jej
rozwój majà równie˝: 

- wiek: ryzyko choroby nadciÊnieniowej wzra-
sta po 60. roku ˝ycia; 

- oty∏oÊç: osoby z nadwagà chorujà na nadci-
Ênienie dwukrotnie cz´Êciej ni˝ osoby z pra-
wid∏owà masà cia∏a; 

- ma∏o aktywny, siedzàcy tryb ˝ycia; 
- nieodpowiednia dieta; 
- wysoki poziom cholesterolu; 
- nadwra˝liwoÊç uk∏adu nerwowego; 
- palenie papierosów i cz´ste picie alkoholu; 
- d∏ugotrwa∏e stosowanie niektórych lekarstw. 

Do czego prowadzi nie leczone nadci-
Ênienie t´tnicze?

Nie leczona choroba nadciÊnieniowa (nazy-
wana cz´sto „cichym zabójcà”) rozwija si´
skrycie, a jej skutki dla zdrowia sà bardzo groê-
ne. Osoby z nie leczonym lub nieodpowiednio

leczonym nadciÊnieniem t´tniczym sà bardziej
zagro˝one chorobà wieƒcowà, zawa∏em serca,
niewydolnoÊcià serca, mia˝d˝ycà i udarem
mózgu. D∏ugo utrzymujàce si´ wysokie ciÊnie-
nie krwi prawie zawsze prowadzi równie˝ do
zmian chorobowych w innych narzàdach. Nad-
ciÊnienie niszczy przede wszystkim naczynia
krwionoÊne ga∏ki ocznej i prowadzi do uszko-
dzenia nerwu wzrokowego. Uszkadza równie˝
ma∏e t´tniczki nerkowe, co w skrajnych wypad-
kach mo˝e prowadziç do post´pujàcej niewy-
dolnoÊci nerek. 

O tym, jak nale˝y zmieniç diet´ i styl ˝ycia,
oraz jak leczyç nadciÊnienie t´tnicze, napisze-
my w nast´pnym numerze „Naszej Troski”. 

Badania, które powinno si´
wykonaç zawsze po wykryciu
nadciÊnienia t´tniczego: 

• badania biochemiczne krwi (st́ ˝enie
glukozy we krwi na czczo, st́ ˝enie cho-
lesterolu ca∏kowitego, LDL, HDL, trójgli-
cerydów, sodu, potasu i kreatyniny); 

• morfologia krwi; 
• badanie ogólne moczu; 
• EKG serca.

Efekt bia∏ego fartucha

Polega na wzroÊcie wartoÊci ciÊnienia
t´tniczego w trakcie pomiarów dokony-
wanych przez personel medyczny i wy-
nika z l´ku pacjenta obawiajàcego si´
o wynik tego pomiaru. Ĺ k ten jest do-
datkowo pot´gowany samà obecnoÊcià
lekarza lub piel´gniarki oraz miejscem
wykonywania badania (najcz´Êciej przy-
chodnia lub szpital). Taka reakcja organi-
zmu, najcz´Êciej niezale˝na od naszej
woli, mo˝e prowadziç do nieuzasadnio-
nego rozpocz´cia leczenia u osób zdro-
wych lub jego intensyfikacji u pacjentów
z ∏agodnym nadciÊnieniem t´tniczym.

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 szczelnoÊç

oraz wyd∏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

Zasady stosowania
pasty Stomahesive

prezentowaliÊmy obszernie 

na ∏amach „Naszej Troski”
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Pasta Stomahesive dost´pna

jest w ramach limitów na sprz´t

stomijny ustalonych przez
MinisterstwoZdrowia



Internet w ciàgu kilku lat sta∏ si´ cz´Êcià na-
szego ˝ycia. Jest dzisiaj noÊnikiem informacji
równie wa˝nym jak telewizja, radio i prasa.
Pod wieloma wzgl´dami przewy˝sza nawet
tradycyjne media, gdy˝ posiada praktycznie
nieograniczone zasoby wiedzy na najró˝niej-
sze tematy. 

Internet cz´sto budzi obawy. Osoby starsze
nie wiedzà, jak z niego korzystaç, a jest to bar-
dzo proste. JeÊli sami nie posiadamy kompute-
ra lub nie bardzo wiemy, jak „wejÊç” do Inter-
netu, poproÊmy
o pomoc kogoÊ
z rodziny. Nasze
dzieci lub wnuki
z pewnoÊcià sà
„skomputeryzo-
wane” i ch´tnie
udzielà nam wska-
zówek lub same
wyszukajà potrze-
bne informacje. 

Wszystkich za-
interesowanych
wiadomoÊciami na temat stomii oraz leczenia
przewlek∏ych ran zapraszamy do odwiedzenia
Serwisu Internetowego ConvaTec, który dost´p-

ny jest w sieci pod adresem www. convatec. pl
Sk∏ada si´ on z kilku dzia∏ów. 

STRONA G¸ÓWNA SERWISU pojawia si´,
gdy w oknie adresowym przeglàdarki interne-
towej wpiszemy adres www.convatec.pl. Na
stronie g∏ównej pojawiajà si´ wszystkie nowe
informacje, które umieszczamy w serwisie.

Mo˝na stàd tak˝e wejÊç do poszczególnych je-
go dzia∏ów. 

W dziale PRODUKTY I REFUNDACJA zna-
leêç mo˝na informacje o produktach do zaopa-

trzenia i piel´gnacji
stomii oraz szeroki
wachlarz informacji
na temat opatrunków
oraz sposobów le-
czenia przewlek∏ych
ran. 

W DZIALE PO-
MOCY, który jest in-
ternetowym odpo-
wiednikiem Dzia∏u
Pomocy Convatec,
dowiedzà si´ Paƒ-

stwo, gdzie mo˝na kupiç sprz´t stomijny, gdzie
znajduje si´ najbli˝szy oddzia∏ POL-ILKO, a tak-
˝e poradnie stomijne.  

Dzia∏ EDUKACJA stanowi êród∏o wiedzy
z zakresu piel´gnacji stomii i rehabilitacji po
zabiegu jej wy∏onienia. Jest to skarbnica wie-

dzy niezb´dnej pacjentom w codziennym ˝y-
ciu. ZamieÊciliÊmy tutaj tak˝e wiele informacji
dla lekarzy i piel´gniarek. W Dziale Edukacja
mogà Paƒstwo równie˝ zapoznaç si´ m.in. ze
wszystkim wydanymi dotychczas numerami
magazynu „Nasza Troska”. Znajdujà si´ tutaj
tak˝e doniesienia z prasy naukowej i konsu-
menckiej na temat stomii oraz leczenia prze-
wlek∏ych ran. 

Nowo wprowadzonym elementem w Dziale
Edukacja jest rozdzia∏ Konferencje. Znajdà tu
Paƒstwo zarówno infomacje na temat spotkaƒ
dla lekarzy i piel´gniarek, jak i dla pacjentów,
a tak˝e wiadomoÊci na temat naszego nowego
programu „Spotkajmy si´”. 

Dzia∏ STRONY WWW zawiera wykaz naj-
ciekawszych stron internetowych, a wÊród
nich: strony o stomii, strony dotyczàce prze-
wlek∏ych ran i opatrunków, ogólnomedyczne
strony dla pacjentów, medyczne strony dla
lekarzy.

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron,
a w szczególnoÊci do naszego Forum Dysku-
syjnego, które znajduje si´ w Dziale Pomocy.
Internet jest anonimowy, a Forum to miejsce,
gdzie mo˝emy si´ Êmia∏o wypowiedzieç na
ró˝ne tematy, nawet te osobiste, i znaleêç
bratnià dusz´, która te problemy zrozumie. 

W Internetowym Serwisie ConvaTec mo˝na
si´ bezp∏atnie zarejestrowaç i otrzymywaç dro-
gà elektronicznà wszystkie nowoÊci pojawiajà-
ce si´ na naszych stronach. 

Serdecznie zapraszamy!
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NowoÊci

Serwis Internetowy ConvaTec

Marcin Andryszczak
Dzia∏ Pomocy ConvaTec
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Szanowni Paƒstwo, 
W zwiàzku z licznymi zapytaniami chorych ze

stomià kierowanymi pod adresem Zarzàdu 
POL-ILKO w Rzeszowie, prosimy o wyjaÊnienie za-
sad dotyczàcych korzystania z bezp∏atnego lecze-
nia sanatoryjnego organizowanego i finansowane-
go przez firm´ ConvaTec. Dlaczego z tej formy
leczenia nie korzystajà wszyscy chorzy ze stomià,
a tylko ci, którzy byli operowani po 2001 r.? Od-
powiedê dotyczàca tej kwestii udzielona przez
przedstawiciela firmy ConvaTec nie satysfakcjonu-
je cz∏onków rzeszowskiego oddzia∏u POL-ILKO. 

Proponujemy i prosimy, aby co najmniej dwie
osoby z ka˝dego oddzia∏u POL-ILKO mog∏y sko-
rzystaç z leczenia sanatoryjnego, bez wzgl´du na
sta˝ pooperacyjny. 

Uwa˝amy, ̋ e stan zdrowia chorych operowanych
przed 2001 r. jak najbardziej kwalifikuje ich do ta-
kiej formy opieki i pomocy. Decyzja umo˝liwiajàca
im opiek´ sanatoryjnà by∏aby dla wszystkich cho-
rych satysfakcjonujàca, sprawiedliwa i obiektywna.
Wzajemna wymiana doÊwiadczeƒ, zw∏aszcza rady
chorych z d∏u˝szym sta˝em, by∏yby cenne dla osób
nowo operowanych. 

Ponadto prosimy o informacj´, w jaki sposób
osoby operowane przed 2001 r. mogà zdobyç
„Z∏otà Kart´ ConvaTec”. 

Janina Or∏owska
Przewodniczàca Zarzàdu POL-ILKO

Oddzia∏ Rzeszów

Szanowna Redakcjo, 
Na poczàtku chcia∏am pozdrowiç wszystkich,

którzy, tak jak ja, majà stomi´. W moim przypad-
ku operacja mia∏a miejsce 9 lat temu. Przez kilka
lat czu∏am si´ odrzucona z powodu swojej fizycz-
nej odmiennoÊci, której si´ po prostu wstydzi∏am. 

Nie by∏o mowy o ˝adnych wyjazdach, pla˝y, wa-
kacjach... Wydawa∏o mi si´, ˝e wszyscy widzà
i „s∏yszà” mojà stomi´. Przesta∏am spotykaç si´
ze znajomymi. Wydawa∏o si´, ˝e pozostanie mi
˝yç w takim odosobnieniu ju˝ do koƒca moich dni. 

Wtedy moja Pani Doktor wspomnia∏a, ̋ e s∏ysza-
∏a o spotkaniach dla stomików, które odbywajà si´
w naszym mieÊcie. Par´ miesi´cy trwa∏o moje
„prze∏amywanie” si´, nim w koƒcu posz∏am na
spotkanie. 

Od tego czasu bardzo du˝o si´ zmieni∏o. Wy-
chodz´ z domu, spotykam si´ z innymi, w tym ro-
ku nawet uda∏o mi si´ wyjechaç na par´ dni
w Bieszczady. Teraz marz´ o wyjeêdzie do sana-
torium, ale niestety nie jestem w stanie sama go
sobie sfinansowaç. S∏ysza∏am, ˝e takà mo˝liwoÊç
majà pacjenci, którzy sà cz∏onkami programu Z∏o-
ta Karta ConvaTec, czyli ci, którzy operacj´ wy∏o-
nienia stomii mieli po maju 2001 r. Goràco po-
pieram takà inicjatyw´, bo bardzo dobrze wiem,
jak trudno po operacji odnaleêç si´ w nowej sy-
tuacji. Ale czy oznacza to, ˝e dla nas, stomików
z d∏u˝szym sta˝em, nie ma ju˝ ˝adnej szansy na
wyjazd do sanatorium? Dla nas to te˝ przecie˝
bardzo wa˝ne. Ciàgle nie poddaj´ si´ i wierz´,
˝e b´dzie to mo˝liwe. Jeszcze raz pozdrawiam
wszystkich stomików i ˝ycz´ im wiele wytrwa∏o-
Êci i optymizmu. 

Maria

Szanowna Redakcjo! 
Lubi´ czytaç „Naszà Trosk´”, sama mam sto-

mi´ – 20 stycznia minie 10 lat od mojej operacji
przeprowadzonej w Akademii Medycznej w Gdaƒ-
sku. Szkoda, ˝e nie mog∏am wówczas skorzystaç
z wczasów rehabilitacyjnych – wtedy nam tego nie
proponowano, choç by∏a taka potrzeba. W szpi-
talu wiele nam wyjaÊniono i opieka by∏a wspania-

∏a, jednak potem du˝o przesz∏am, co wp∏yn´∏o na
mojà wra˝liwà psychik´. Tego ju˝ nic nie zmieni.
Mo˝e ktoÊ zorganizuje kiedyÊ wyjazd do sanato-
rium dla takich ludzi jak ja, b´dàcych kilka lat po
operacji. 

Z powa˝aniem, 
Irena

OOdd  rreeddaakkccjjii
PPrrooggrraamm  ZZ∏∏oottaa  KKaarrttaa  CCoonnvvaaTTeecc  ppoowwssttaa∏∏

ww PPoollssccee  ww mmaajjuu  22000011  rr..  ii jjeesstt  cczz´́ÊÊcciiàà  mmii´́--
ddzzyynnaarrooddoowweeggoo,,  kkoommpplleekkssoowweeggoo  ssyysstteemmuu
ooppiieekkii  ffiirrmmyy  CCoonnvvaaTTeecc  nnaadd  ppaaccjjeennttaammii  zzee  ssttoo--
mmiiàà..  DDoottyycchhcczzaass  pprrooggrraamm  sskkiieerroowwaannyy  bbyy∏∏  ttyyll--
kkoo  ddoo  nnoowwoo  ooppeerroowwaannyycchh  ppaaccjjeennttóóww,,  kkttóórrzzyy
pprrzzeesszzllii  ooppeerraaccjj´́  wwyy∏∏oonniieenniiaa  ssttoommiiii  ppoo  mmaajjuu
22000011  rr..  TToo  oonnii  bboowwiieemm  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppoottrrzzeebbuujjàà
nnaasszzeejj  ppoommooccyy  ii wwssppaarrcciiaa..  

UUddzziiaa∏∏  ww pprrooggrraammiiee  ZZ∏∏oottaa  KKaarrttaa  CCoonnvvaaTTeecc
jjeesstt  ddoobbrroowwoollnnyy  ii ccaa∏∏kkoowwiicciiee  bbeezzpp∏∏aattnnyy..  ZZaa--
ppeewwnniiaa  jjeeggoo  uucczzeessttnniikkoowwii  sszzeerreegg  pprrzzyywwiilleejjóóww
ii kkoorrzzyyÊÊccii,,  zz kkttóórryycchh  nnaajjwwyy˝̋eejj  ddoottyycchhcczzaass  ooccee--
nniioonnee  zzoossttaa∏∏yy  bbeezzpp∏∏aattnnee  wwyyjjaazzddyy  ddoo  ssaannaattoo--
rriióóww  ii mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  oottrrzzyymmaanniiaa  ppoorraaddyy  ppssyycchhoo--
llooggaa..  PPrrooggrraamm  cciieesszzyy  ssii´́  dduu˝̋yymm  uuzznnaanniieemm
zzaarróówwnnoo  wwÊÊrróódd  ppaaccjjeennttóóww,,  jjaakk  ii ppiieell´́ggnniiaarreekk
oorraazz  lleekkaarrzzyy..  

PPoo  ddwwóócchh  llaattaacchh  ddooÊÊwwiiaaddcczzeeƒƒ,,  ww ooddppoowwiieeddzzii
nnaa  PPaaƒƒssttwwaa  lliicczznnee  zzaappyyttaanniiaa  ii pprrooÊÊbbyy,,  ppoossttaannoo--
wwiilliiÊÊmmyy  uuddoosstt´́ppnniiçç  pprrooggrraamm  rróówwnniiee˝̋  ppaaccjjeennttoomm
zz dd∏∏uu˝̋sszzyymm  ssttaa˝̋eemm,,  mm..iinn..  zzee  wwzzggll´́ddóóww  ooppiissaannyycchh
ww PPaaƒƒssttwwaa  lliissttaacchh..  BB´́ddzziiee  ttoo  mmoo˝̋lliiwwee  jjuu˝̋  zzaa  kkiill--
kkaa  mmiieessii´́ccyy..  WW  kkwwiieettnniiuu  22000044  rr..  zzaapprroossiimmyy  ddoo
pprrooggrraammuu  wwsszzyyssttkkiicchh  ppaaccjjeennttóóww  kkoorrzzyyssttaajjààccyycchh
zzee  sspprrzz´́ttuu  CCoonnvvaaTTeecc!!  OO wwaarruunnkkaacchh  rroozzsszzeerrzzeenniiaa
ii sszzcczzeeggóó∏∏aacchh  zzmmooddyyffiikkoowwaanneeggoo  pprrooggrraammuu  ZZ∏∏oottaa
KKaarrttaa  CCoonnvvaaTTeecc  ppooiinnffoorrmmuujjeemmyy  PPaaƒƒssttwwaa  ww nnaajj--
bbllii˝̋sszzyymm  nnuummeerrzzee  „„NNaasszzeejj  TTrroosskkii””..  

Szanowni Paƒstwo! 
W lipcu 2002 r. po operacjach wy∏oniono mi

urostomi´. Poczàtkowo, w okresie radioterapii,
pod wp∏ywem naÊwietlania p∏ytka rozpuszcza∏a
si´ i czu∏am ogromny ból brzucha. Po konsulta-
cji z lekarzem natychmiast po ka˝dym naÊwietle-
niu zmienia∏am p∏ytk´. 

DziÊ, po roku to ju˝ tylko przykre wspomnienie.
Dopiero teraz zacz´∏am logicznie myÊleç – jak
przed zachorowaniem. Ju˝ przyzwyczai∏am si´ do
urostomii. OczywiÊcie codziennie zmieniam wor-
ki i bardzo przestrzegam higieny. Czuj´ si´ do-
brze. Rodzina nie traktuje mnie jak kaleki. WÊród
przyjació∏ nie chwal´ si´ swojà urostomià. ˚yj´,
jakby nic si´ nie zmieni∏o. Mam 70 lat i seks mnie
nie interesuje. W styczniu br. zmar∏ mój mà˝.

Przed Êmiercià bardzo chorowa∏ i nie mia∏am oka-
zji sprawdziç, jak by reagowa∏ przy zbli˝eniu. 

MieliÊmy z m´˝em wieloletniego przyjaciela,
kawalera. Po Êmierci ma∏˝onka odwiedzi∏ mnie.
Akurat czyta∏am „Naszà Trosk´”. Pad∏o pytanie,
dlaczego interesuje mnie urostomia. Kiedy do-
wiedzia∏ si´, ˝e jestem po kobaltach i mam uro-
stomi´, to po prostu uciek∏, nie podajàc nawet
d∏oni na do widzenia. Tak reagujà ludzie na nasze
kalectwo. Co prawda mnie to nie za∏ama∏o – mam
wielu przyjació∏ i ten jeden egoista mo˝e odpaÊç
z naszego grona. 

Rozumiem zwyk∏ych, zdrowych ludzi, którzy sà
uczuleni, szczególnie w przypadkach kolostomii
i ileostomii. Trzeba rozumieç ludzkà wra˝liwoÊç.
Próbuj´ ukryç moje niedociàgni´cia, zniwelowaç

zapach po opró˝nianiu urostomii. Nie mam pro-
blemów, nie narzekam na samotnoÊç. Mam przy-
jació∏. Jestem wÊród ludzi. 

Z powa˝aniem, 
Zofia

OOdd  rreeddaakkccjjii::  
PPaannii  ZZooffiioo,,  cczzyyttaajjààcc  ppiieerrwwsszzàà  cczz´́ÊÊçç  lliissttuu  mmoo˝̋nnaa
bbyy  ppoommyyÊÊlleeçç,,  ˝̋ee  ÊÊwwiiaatt  sskk∏∏aaddaa  ssii´́  zz lluuddzzii,,  kkttóórrzzyy
nniiee  ssàà  ww ssttaanniiee  zzaaaakkcceeppttoowwaaçç  ooddmmiieennnnooÊÊccii  ffiizzyycczz--
nneejj,,  bboo  oo ttaakkiieejj  mmoo˝̋nnaa  mmóówwiiçç  ww pprrzzyyppaaddkkuu  ssttoo--
mmiiii..  NNiieesstteettyy,,  cczzaassaammii  ttrrzzeebbaa  mmiieeçç  ttaakkiiee  ddooÊÊwwiiaadd--
cczzeenniiaa  jjaakk  PPaannii  zz „„wwiieelloolleettnniimm  pprrzzyyjjaacciieelleemm””,,  aabbyy
ddoowwiieeddzziieeçç  ssii´́,,  kkttoo  zz oottaacczzaajjààccyycchh  nnaass  oossóóbb  zzaa--
ss∏∏uugguujjee  nnaa  ttoo  mmiiaannoo..  BBaarrddzzoo  cciieesszzyymmyy  ssii´́,,  ̋̋ ee  oodd--
nnaallaazz∏∏aa  ssii´́  PPaannii  ww nnoowweejj  ssyyttuuaaccjjii,,  ̋̋ ee  mmaa  PPaannii  pprrzzyy--
jjaacciióó∏∏  ii nniiee  jjeesstt  ssaammoottnnaa..  GGrraattuulluujjeemmyy!!



Zapraszamy do lektury „Kàcika matrymonialno-towarzyskiego” – sta∏ej 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∏onie-
nia 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 korespon-
dencj´ 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! 
Jestem czytelniczkà pisma „Nasza Troska”. Chcia∏abym za Waszym poÊred-

nictwem znaleêç bratnià dusz´. Mam 50 lat, 164 cm wzrostu, 64 kg wagi. 
Od oÊmiu lat jestem na rencie i borykam si´ z problemem stomii. 

Jestem osobà wolnà, atrakcyjnà, bez zobowiàzaƒ, optymistycznie nastawionà
do ̋ ycia. Ch´tnie poznam pana w stosownym wieku, bez na∏ogów, który, tak sa-
mo jak ja, czuje si´ samotny. 

Halina z Olsztyna

Od trzech lat mam kolostomi´, od takiego te˝ czasu jestem osobà samotnà.
Swojà chorob´ zaakceptowa∏am i staram si´, na ile to mo˝liwe, normalnie
funkcjonowaç. Jestem na rencie, nie mam ˝adnych zobowiàzaƒ, mieszkam
sama. Chcia∏abym za poÊrednictwem „Naszej Troski” poznaç odpowiedniego
partnera. Mam 40 lat, 157 cm wzrostu, Êrednià budow´ cia∏a. Jestem
niezale˝na, uczciwa, zadbana, zaradna, uczuciowa. Posiadam zainteresowania
ogólnokulturalne, lubi´ spacery we dwoje, jazd´ na rowerze. Mam
wykszta∏cenie Êrednie. Ch´tnie poznam wartoÊciowego pana w odpowiednim
wieku, najch´tniej z ¸odzi. Nie szukam przygody, lecz zrozumienia, sta∏ego
zwiàzku - na dobre i na z∏e. 

Pozdrawiam, Jagoda z ¸odzi

Szanowna Redakcjo! 
Jestem samotny. Po operacji zosta∏em sam ze swojà stomià. Bardzo si´ ba-

∏em tego, co b´dzie potem, ró˝ne myÊli przychodzi∏y mi do g∏owy. Jednak po-
godzi∏em si´ ju˝ ze swoim losem i nie poddaj´ si´ ˝yciu. Rodzina pomog∏a mi
w trudnych chwilach i nadal pomaga, jednak opuÊcili mnie najbli˝si. 

Mam du˝y, nowy dom z ∏adnà dzia∏kà, ma∏ym sadem i ogródkiem. Resz-
ta znajduje si´ w dzier˝awie. Jestem 52-letnim, ciemnym blondynem 
z m∏odym wyglàdem i du˝ym poczuciem humoru. Mam 172 cm wzrostu 
i 65 kg wagi. Skoƒczy∏em technikum budowlane. Posiada∏em firm´, która
obecnie zosta∏a rozwiàzana. Mam sta∏à rent´ i inne dochody. Jestem abs-
tynentem. Poznam mi∏à, samotnà panià w odpowiednim wieku, o szczup∏ej
lub Êredniej budowie cia∏a, ch´tnie stomiczk´, która mog∏aby u mnie za-
mieszkaç. Dobrze, aby posiada∏a w∏asne dochody – by∏oby nam l˝ej. Nie
lubi´ k∏amstwa, braku kultury, pijaƒstwa, cwaniactwa. Odpowiem na ka˝dy
szczery list z opisem, zdj´ciem i domowym adresem.  

Z powa˝aniem, Stomik z centralno-wschodniej Polski

Szanowna Redakcjo! 
Jestem wdowà, mam 62 lata, mieszkam na wsi. Stomi´ mam od 11 lat.

Kocham kwiaty. Lubi´ te˝ czytaç ciekawe ksià˝ki i czasopisma. Chcia∏abym zna-

leêç za Waszym poÊrednictwem przyjació∏k´, z którà bym mog∏a dzieliç si´
swoimi troskami. Czuj´ si´ samotna, poniewa˝ w moich stronach nie ma osób
ze stomià, a zdrowi ludzie nie rozumiejà ˝ycia ludzi chorych. Mam nadziej´, ˝e
napisze do mnie jakaÊ Pani, najch´tniej gdyby by∏a z woj. podkarpackiego, aby-
Êmy mog∏y si´ odwiedzaç. 

Pozdrawiam, El˝bieta S. 

Droga Redakcjo! 
Po pierwszej operacji w 1989 r. moim wsparciem by∏  mà˝. Mia∏am wtedy 30

lat i gdy wy∏oniono mi kolostomi´, by∏ to dla mnie ogromny szok.. D∏ugo do-
chodzi∏am do siebie, ale pomog∏a mi rodzina. Je˝eli chodzi o przyjació∏ i zna-
jomych to przekona∏am si´, ˝e ta sytuacja jest dla nich trudna do zaakceptowa-
nia. Musia∏am te˝ pogodziç si´ z tym, ˝e moje ˝ycie towarzyskie b´dzie ogra-
niczone. Niestety, w 1999 r. przesz∏am kolejnà operacj´. Wtedy ju˝ by∏am sa-
ma, mà˝ zmar∏ niespodziewanie. 

Skutecznie udaje mi si´ ukrywaç stomi´, choç ca∏y czas pracuj´ zawodowo.
Boj´ si´ jednak, ˝e moja tajemnica si´ wyda. Przekona∏am si´ ju˝, ˝e ludzie po-
trafià byç okrutni. Doskonale rozumiem osoby, które napisa∏y, ˝e sà samotne
i ˝e poszukujà bratniej duszy. Ja te˝ chcia∏abym za Waszym poÊrednictwem ko-
goÊ poznaç. Mo˝e wtedy moje ˝ycie b´dzie pe∏niejsze. 

Anna D. 

Droga Redakcjo! 
Jestem z Wami od pierwszego wydania „Naszej Troski”. 

Ciesz´ si´, ̋ e z ogromnym zaanga˝owaniem zadbaliÊcie o nas, troszk´ innych. 
Ze stomià ˝yj´ ju˝ 11 lat, nie jest to dla mnie ˝adna tragedia. Wa˝ne, ˝e ˝yj´
i Êwietnie si´ czuj´. Mam 60 lat. Moim znakiem zodiaku jest Baran. Interesu-
j´ si´ przyrodà, lubi´ w´dkowaç, taƒczyç i bywaç mi´dzy ludêmi. 

Prowadz´ ko∏o emerytów i rencistów. Pragn´ poznaç Pana, wartoÊciowe-
go, czu∏ego, abyÊmy mogli razem przejÊç przez jesieƒ ˝ycia, wspierajàc si´
nawzajem.

Maria z Siedlec

Szanowni Paƒstwo! 
Bardzo ucieszy∏am si´, gdy powsta∏ „Kàcik matrymonialno-towarzyski”. 

Mam 19 lat, od 10 lat ˝yj´ ze stomià. Jestem s∏uchaczkà Policealnego Stu-
dium Medycznego. W wolnych chwilach lubi´ s∏uchaç muzyki i uwielbiam
taƒczyç. Korzystajàc z okazji, chcia∏abym za poÊrednictwem Redakcji za-
wrzeç znajomoÊç z osobami, którym bliskie sà problemy dotyczàce ˝ycia ze
stomià.

Ania z Lubelskiego

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) 269 72 87

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

Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a, tel.: (22) 890 03 01
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 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165
tel.: (58) 622 12 19

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 Zachodniopomorskie

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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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

Przyszpitalna Poradnia Stomijna
Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu
ul. Batorego 17 – 19, 87-100 Toruƒ
tel. (56) 610 02 03, 610 02 59
dr n. med. Z. Michniewicz
piel. stomijna Hanna ¸àczna

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) 864 20 00

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) 699 83 45

Województwo Âlàskie
Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna 
ul. Powstaƒców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Leszek Sedlak
tel.: (32) 255 36 62

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

Województwo Zachodniopomorske
Poradnia Stomijna
109 Szpital Wojskowy 
ul. Piotra Skargi 34/35, 71-422 Szczecin
tel. (91) 445 55 05

Adresy poradni stomijnych

Stowarzyszenia stomijne

Zarzàd G∏ówny Pol-Ilko:
Prezydium: Alina Matysiak – przewodniczàca (61-641 Poznaƒ, Osiedle Kosmonautów 23/33); 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 Pol-Ilko: 
1. BIA Y̧STOK — Zdzis∏aw Masiak, 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.: 0 508 08 25 26, (32) 645 83 45 
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, 87-800 W∏oc∏awek, ul. Ho˝a 1 m 54, tel.: (54) 236 10 12
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

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

Kluby ludzi ze stomià

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 (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∏

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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1. LEGNICA — Zygmunt Machowski, 59-220 Legnica, ul. Niedzia∏kowskiego 5/1, tel.: (76) 854 75 93
2. NOWY SÑCZ — Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93 
3. PI¸A — Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a, ul. Jagielloƒska 11, tel.: (67) 214 16 54 
4. TARNÓW — Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
5. 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)



Wielu kolorów na choince, by Êwiat∏o lampek podkreÊla∏y,
Wielu ciep∏ych uczuç w Âwi´ta, by nasze serca rozgrzewa∏y.

PomyÊlnoÊci w Âwi´ta oraz w Nowym Roku ˝yczà
pracownicy firmy  ConvaTec


