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Witamy Êwiàtecznie!

W tym numerze m.in.:

Koƒczàcy si´ w∏aÊnie 2004 rok by∏ wyjàtkowy. Wszyscy na pewno go zapami´tamy,
m.in. dzi´ki programowi „Spotkajmy si´”, który jest wspólnym przedsi´wzi´ciem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko oraz firmy ConvaTec.
W mijajàcym roku zorganizowaliÊmy wspólnie a˝ 48 spotkaƒ podzielonych na
3 cykle tematyczne. Przed pierwszymi spotkaniami mieliÊmy wiele obaw i wàtpliwoÊci.
Nie byliÊmy do koƒca pewni, czy Program spodoba si´ Paƒstwu i jak przyjmiecie Paƒstwo nasze zaproszenie do uczestnictwa w nim. Okaza∏o si´ jednak, ˝e spotkania sà bardzo potrzebne, a na ka˝de kolejne przychodzi coraz wi´cej osób.
Spotkania sà doskona∏à okazjà do poznania podstawowych zagadnieƒ zwiàzanych
z piel´gnacjà stomii oraz dajà mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu z lekarzem, piel´gniarkà i psychologiem. Biorà w nich udzia∏ najlepsi specjaliÊci – autorytety w swojej
dziedzinie. W trakcie spotkaƒ zadajecie Paƒstwo wiele pytaƒ, a nasi eksperci odpowiadajà na nie. Podczas przerw ustawiajà si´ do nich d∏ugie kolejki! Wiele osób umawia
si´ od razu na wizyt´.
OtrzymaliÊmy od Paƒstwa wiele podzi´kowaƒ i wyrazów sympatii. Dlatego postanowiliÊmy, ˝e program „Spotkajmy si´” b´dzie kontynuowany tak˝e w przysz∏ym roku. Spotkania w 2005 r. b´dà dotyczy∏y prawid∏owej diety, çwiczeƒ fizycznych oraz skutecznego
radzenia sobie ze stomià i jej powik∏aniami. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkich
pacjentów ze stomià!
Magazyn „Nasza Troska” znaczenie si´ zmieni∏ w ciàgu ostatniego roku. Sta∏ si´ „grubszy” i jeszcze ciekawszy. Pojawi∏y si´ w nim nowe rubryki i nowe tematy. Naszym
celem jest bowiem to, aby do Paƒstwa ràk trafia∏o pismo jak najlepiej spe∏niajàce
oczekiwania wszystkich jego czytelników.
Dzi´kujemy, ˝e byliÊcie z nami przez ten ca∏y rok oraz ˝yczymy Paƒstwu zdrowych i weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i szcz´Êliwego 2005 roku!!!
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Doniesienia
ConvaTec organizuje szkolenia
dla piel´gniarek stomijnych
Firma ConvaTec, we wspó∏pracy z Centrum
Kszta∏cenia Kadr Medycznych „InPlus”, organizuje w styczniu 2005 r. pierwszà edycj´ kursu specjalistycznego dla piel´gniarek „Opieka nad pacjentem ze stomià jelitowà”.
Wszyscy uczestnicy kursu, po egzaminie koƒcowym, otrzymajà dokumenty zaÊwiadczajàce nabycie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie
opieki stomijnej. Zgodnie z prawem ich posiadanie jest wymagane od wszystkich piel´gniarek,
które opiekujà si´ pacjentami ze stomià.

Zaproszenie na spotkanie
Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów
ze stomià mieszkajàcych na terenie Âlàska
na spotkanie z piel´gniarkà stomijnà, które odb´dzie si´ w sklepie Medica Humana w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 36 w sobot´,
15 stycznia 2005 r.
Telefoniczne zapisy na spotkanie pod numerem
telefonu: (032) 256 82 35 lub (032) 259 85 31.

Spis treÊci
Akcja „Poznajmy si´... ”
Tym wszystkim, którzy nie znajà i nigdy nie stosowali sprz´tu stomijnego ConvaTec, proponujemy udzia∏ w naszej sta∏ej akcji – „Poznajmy si´”.
Chcemy umo˝liwiç Paƒstwu wypróbowanie
sprz´tu ConvaTec i sprawdzenie, jak dzia∏ajà
nasze systemy stomijne: sprz´t dwucz´Êciowy
(Combihesive 2S), 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
prosimy o kontakt pod
bezp∏atnym numerem telefonu:
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Ogólnopolskie szkolenie wolontariuszy w Augustowie
Na prze∏omie maja i czerwca Podlaski Oddzia∏ Regionalny Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze
Stomià Pol-Ilko zorganizowa∏, we wspó∏pracy z firmà ConvaTec, ogólnopolskie szkolenie wolontariuszy w Augustowie. Na szkolenie przyjecha∏o oko∏o 60 osób z ca∏ego kraju.
Uczestniczy∏y one w seminarium, które przygotowa∏a mgr Jolanta Fryc-Martyƒska, specjalista psychologii
klinicznej z Poznania. Jego program obejmowa∏ takie zagadnienia jak: „Co si´ dzieje, gdy zwyk∏y cz∏owiek staje si´ pacjentem? ”, „Kim jest wolontariusz?”, „Jakie sà cechy dobrego wolontariusza?”, „Jakie sà zasady
dzia∏ania wolontariusza w ró˝nych okolicznoÊciach?”, „Jak skutecznie porozumiewaç si´ z innymi ludêmi?”.
Oprócz wyk∏adów wolontariusze mieli równie˝ çwiczenia warsztatowe. Uczyli si´, jak si´ przedstawiaç, jak
mówiç o stomii i o operacji, jak nawiàzywaç i podtrzymywaç kontakt z chorymi, co robiç, a czego unikaç, ˝eby byç dobrym wolontariuszem, jak regenerowaç swoje si∏y i energi´ oraz jak dzia∏aç z przekonaniem.
Doc. Jadwiga Snarska z Bia∏egostoku przypomnia∏a najwa˝niejsze zagadnienia dotyczàce piel´gnacji i prawid∏owego zaopatrzenia stomii.
– Wszyscy pilnie si´ uczyliÊmy, ale oczywiÊcie znaleêliÊmy te˝ czas na rozmowy i zabaw´. Tym bardziej, ˝e
chcieliÊmy uczciç dziesiàtà rocznic´ istnienia naszego oddzia∏u. By∏o ognisko nad brzegiem jeziora, Êpiewy
i taƒce. Pop∏yn´liÊmy te˝ w trzygodzinny rejs statkiem tà samà trasà, którà p∏ynà∏ Jan Pawe∏ II podczas jednej
ze swoich pielgrzymek do Polski – podsumowa∏ spotkanie Zdzis∏aw Masiak, przewodniczàcy Podlaskiego Oddzia∏u Regionalnego Pol-Ilko w Bia∏ymstoku.
Kolejne ogólnopolskie szkolenie wolontariuszy wspólnie z firmà ConvaTec planowane jest w przysz∏ym roku.
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Rozmowa z...

Kasià Zwierzyƒskà, uczennicà liceum
Znowu jest czas na marzenia
Dorota Anna Bronisz

„Czy tak naprawd´ warto ˝yç? M´czyç
siebie, swojà rodzin´. Po co te uk∏ucia,
operacje, ból, cierpienie?” – napisa∏aÊ
w liÊcie do naszej redakcji. Tymczasem
siedzi przede mnà rozeÊmiana, weso∏a osiemnastolatka...
... ale przecie˝ druga cz´Êç listu by∏a ju˝
pogodna. Bo tak jest w ˝yciu – raz dobrze,
a innym razem wszystko widzi si´ w czarnych
kolorach.
Przez ostatnie cztery lata wcià˝ tu∏a∏am si´ po szpitalach i bardzo cierpia∏am. Nie wiadomo by∏o, jak mi pomóc.
Do dziÊ nikt nie wie, co mi tak naprawd´ jest, choç przesz∏am ju˝... dwanaÊcie operacji.

liwe, ˝e wy∏onià mi stomi´. Wiedzia∏am, co to
jest, bo stomikiem by∏a moja kole˝anka. Bardzo nie chcia∏am jej mieç. Gdy si´ wi´c obudzi∏am, od razu po∏o˝y∏am r´k´ na brzuchu.
Znalaz∏am jà, niestety...
D∏ugo nie mog∏am si´ z nià pogodziç, nienawidzi∏am jej, nie mog∏am na nià patrzeç. Zaakceptowa∏am jà dopiero po jednym ze spotkaƒ z innymi pacjentami. Nie wiem dlaczego
wtedy, ale ju˝ si´ tak na nià nie z∏oÊci∏am. Le-

???
Wszystko zacz´∏o si´ od koszmarnych bólów brzucha i pleców. D∏u˝szy czas lekarze myÊleli, ˝e symuluj´. Mia∏am wtedy 14 lat. Przepisywano mi leki i wraca∏am do domu.
Gdy w koƒcu okaza∏o si´, ˝e mam zrosty w jelitach, operowano mnie po raz
pierwszy.
Potem ciàgle coÊ si´ ze mnà dzia∏o
– albo znowu powstawa∏y zrosty, albo
jelita przestawa∏y pracowaç, albo rozwija∏ si´ w nich stan zapalny. Czu∏am
si´ coraz gorzej. Nic nie mog∏am jeÊç
i by∏am odwodniona. Mia∏am anemi´.
„Wysiada∏y” mi nerki. Mia∏am tak silne bóle, ˝e podawano mi morfin´. Czasem nie mog∏am ruszyç ani r´kà, ani
nogà. Bywa∏o, ˝e wraca∏am ze szpitala do domu, a za kilka dni, albo i za kilka godzin ju˝
musia∏am wracaç tam z powrotem. KtóregoÊ
razu by∏am w domu „a˝” dwa miesiàce. Bardzo szcz´Êliwa, od razu wróci∏am do szko∏y.
Ale bywa∏o i tak, ˝e przez rok le˝a∏am na oddziale w szpitalu.
Podczas jednej z tych dwunastu operacji wy∏oniono Ci ileostomi´...
By∏am wtedy w Centrum Zdrowia Dziecka.
Lekarz powiedzia∏ mi przed operacjà, ˝e mo˝-

i pod tlenem, gdy˝ zdarza∏y mi si´ zaburzenia oddychania. Czu∏am si´ koszmarnie nie
tylko fizycznie, ale i psychicznie. Czasami
myÊla∏am, ˝e to ju˝ mój koniec. Nie chcia∏o
mi si´ wstawaç z ∏ó˝ka, robiç cokolwiek, bo
po co. By∏am przekonana, ˝e tak ju˝ sp´dz´
czas do koƒca – w ∏ó˝ku, na morfinie. W dodatku w tym czasie na raka zmar∏a moja kole˝anka. Dzielnie walczy∏a z chorobà. Stwierdzi∏am wi´c – po co si´ leczyç, je˝eli fina∏
b´dzie taki sam? Moi najbli˝si –
moje ogromne wsparcie – nie
mieli ze mnà ∏atwo. Z∏orzeczy∏am
ca∏emu Êwiatu. Uwa˝a∏am, ˝e to
wszystko, co mnie spotka∏o, jest
bardzo niesprawiedliwe. OczywiÊcie wcià˝ pojawia∏y si´ pytania –
dlaczego ja, po co to wszystko, za
co? Najgorsze by∏o to, ˝e przepad∏y wszystkie marzenia – o tym, ˝e
b´d´ ˝yç jak ka˝da nastolatka, p∏ywaç, taƒczyç, studiowaç...
Czy wcià˝ jesteÊ od˝ywiana
pozajelitowo?
Tak. Raz przez krótki czas od˝ywia∏am si´ normalnie, ale to si´ nie
sprawdzi∏o. Nie zosta∏o mi wiele jelita cienkiego. Musz´ si´ pod∏àczaç do kroplówki cztery razy w tygodniu. Za ka˝dym razem na 14
godzin. Gdy wracam ze szko∏y,
sama przygotowuj´ dwa litry „jedzenia” – mieszam wszystkie p∏yny, witaminy i mikroelementy,
a potem pod∏àczam kroplówk´.

karze obiecywali mi, ˝e b´dzie mo˝na zrobiç
zespolenie i zlikwidowaç stomi´. Ale podejrzewam, ˝e nie b´dzie to ju˝ mo˝liwe.
Jak taka m∏oda osoba, przepraszam –
jeszcze dziecko, radzi∏a sobie z tak
ogromnym cierpieniem?
Nie radzi∏a. Najtrudniej by∏o, gdy le˝a∏am
w domu pod opiekà hospicjum. Lekarze wypisali mnie ze szpitala, twierdzàc, ˝e nie mogà mi ju˝ pomóc. Le˝a∏am pod kroplówkà, bo
ju˝ wtedy by∏am od˝ywiana pozajelitowo
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Czy jest znowu czas na marzenia?
Posz∏am do szko∏y, wi´c jestem bardzo
szcz´Êliwa, ˝e mog´ si´ uczyç. Za rok zdaj´
matur´. Potem chcia∏abym pójÊç na studia, raczej na humanistyczny kierunek. MyÊl´ te˝
o pracy w jakiejÊ fundacji. Zabrzmi to mo˝e
patetycznie, ale bardzo chcia∏abym pomagaç
innym. Wiem jak ma∏o kto, co to ból i cierpienie. Przesz∏am b∏yskawiczny kurs dojrzewania.
Dlatego dobrze potrafi´ zrozumieç chorà osob´ i pomóc jej.

Piel´gnacja stomii
dr n. med. Jerzy Medyƒski
Poradnia dla Chorych ze Stomià we Wroc∏awiu

Powik∏ania stomii jelitowych (cz. II)
Zgodnie z zapowiedzià omówimy w tym
numerze wczesne powik∏ania stomii jelitowych, a wi´c takie, które mogà pojawiç si´
w ciàgu pierwszych dni lub tygodni po zabiegu operacyjnym. Sà to zarówno powik∏ania
dermatologiczne, jak i wczesne miejscowe
powik∏ania chirurgiczne.
Powik∏ania dermatologiczne
Powik∏ania dermatologiczne sà najcz´stszym typem powik∏aƒ stomii i wyst´pujà
u wi´kszoÊci pacjentów. Spotyka si´ je
przewa˝nie w ciàgu kilku dni lub tygodni po
operacji, ale mogà pojawiaç si´ równie˝
póêniej, nawet po kilku latach. Do powik∏aƒ
dermatologicznych zalicza si´ zapalenie
skóry wokó∏ stomii oraz alergiczne zapalenie skóry.
Zapalenie skóry wokó∏ stomii
Zapalenie skóry wokó∏ stomii, czyli wyprysk kontaktowy, to reakcja zapalna skóry
na dzia∏anie agresywnej treÊci jelitowej
(Rys. 1.). TreÊç jelitowa zawiera du˝à iloÊç
enzymów trawiennych i kwasów ˝ó∏ciowych,
które dra˝nià i uszkadzajà skór´. Zapalenie
skóry wokó∏ stomii wyst´puje szczególnie
cz´sto u pacjentów z ileostomià.

pularne zaopatrzenie stomii ju˝ na sali
operacyjnej),
• nieprawid∏owego doboru sprz´tu stomijnego i/lub jego niew∏aÊciwego stosowania,
• nieprawid∏owego ukszta∏towania wy∏onionej przetoki (przetoka wkl´s∏a, p∏aska lub
wciàgni´ta).
Na ca∏kowite ustàpienie zmian chorobowych charakterystycznych dla zapalenia skóry
wokó∏ stomii pozwala przewa˝nie:
• zastosowanie odpowiedniego sprz´tu stomijnego – tego, którego p∏ytki i przylepce
zbudowane sà z materia∏u Stomahesive
(materia∏ ten posiada w∏aÊciwoÊci ochronne i gojàce),
• prawid∏owe docinanie p∏ytek i przylepców –
tak, aby Êrednica otworu w p∏ytce lub przylepcu by∏a tylko o 1-2 mm wi´ksza od Êrednicy stomii,
• stosowanie past uszczelniajàco-gojàcych
i gojàcych Stomahesive.
Alergiczne zapalenie skóry
Alergiczne zapalenie skóry to odczyn uczuleniowy skóry na jeden ze sk∏adników p∏ytki
lub przylepca sprz´tu stomijnego (Rys. 2.).

mogà prowadziç do rozwoju zaka˝enia skóry lub tkanki podskórnej wokó∏ stomii. Kolejnym tego nast´pstwem mogà byç nad˝erki lub owrzodzenia skóry wokó∏ przetoki. Ten
rodzaj powik∏aƒ stomii znacznie utrudnia dobór i u˝ycie jakiegokolwiek rodzaju sprz´tu,
zmusza do d∏ugotrwa∏ego stosowania past
gojàcych (np. pasta gojàca Stomahesive) lub
opatrunków hydrokoloidowych (np. opatrunki
Granuflex). Ich zaletà jest przyspieszanie procesu gojenia powsta∏ych ran.
Wczesne miejscowe powik∏ania
chirurgiczne
Ten rodzaj powik∏aƒ chirurgicznych jest
przewa˝nie wynikiem ma∏o starannej techniki
operacyjnej, a przede wszystkim nieodpowiedniego przygotowania jelit do operacji wy∏onienia stomii. Do wczesnych powik∏aƒ chirurgicznych nale˝à:
• obrz´k stomii,
• krwawienie z b∏ony Êluzowej stomii,
• krwawienie ze Êwiat∏a przetoki,
• niedokrwienie stomii,
• martwica stomii,
• wciàgni´cie i wpadni´cie stomii,
• zaka˝enie rany stomijnej lub ropieƒ,
• przetoka oko∏ostomijna.
Obrz´k stomii
Obrz´k stomii to cz´sto wyst´pujàce miejscowe chirurgiczne powik∏anie stomii (Rys. 3.).

Rys. 2. Reakcja uczuleniowa spowodowana kontaktem
skóry z p∏ytkà stomijnà.
Rys. 1. Rozleg∏e zapalenie skóry wokó∏ stomii wywo∏ane
jej kontaktem z treÊcià jelitowà.

Zapalenie skóry wokó∏ stomii mo˝e byç
wynikiem:
• póênego zaopatrzenia stomii po operacji
i nieodizolowania skóry na czas od kontaktu z treÊcià jelitowà (wcià˝ ma∏o po-

W przypadku alergicznego zapalenia skóry
nale˝y zmieniç rodzaj dotychczas stosowanego sprz´tu. Najcz´Êciej istnieje tak˝e koniecznoÊç zastosowania preparatów przeciwuczuleniowych zawierajàcych sterydy.
Zarówno zapalenie skóry wokó∏ stomii, jak
i odczyn alergiczny skóry na sprz´t stomijny
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Rys. 3. Obrz´k stomii.

Jego przyczynà jest przewa˝nie ucisk na naczynia krwionoÊne od˝ywiajàce stomi´ (np.
zbyt wàski kana∏ stomijny), co powoduje zaburzenia krà˝enia krwi w obr´bie wy∏onionego jelita.

wisku b∏´dy w umocowaniu stomii do pow∏ok brzucha.
Zaka˝enie rany stomijnej lub ropieƒ
Nieprawid∏owe wykonanie szwów formujàcych stomi´ mo˝e byç przyczynà nieszczelnoÊci po∏àczenia skóra-jelito, infekcji tkanki
podskórnej i skóry woko∏o przetoki, a w nast´pstwie zaka˝enia oko∏ostomijnego lub ropnia. W tej sytuacji wymagane jest leczenie
chirurgiczne (naci´cie i drena˝ ropnia), uzu-

Krwawienie z b∏ony Êluzowej stomii
Powierzchowne krwawienie z b∏ony Êluzowej stomii jest zjawiskiem doÊç powszechnym i niegroênym. Spowodowane jest najcz´Êciej podra˝nieniem Êluzówki przez
sprz´t stomijny lub jej wysychaniem i póêniejszym p´kaniem. W wi´kszoÊci przypadków systematyczne powlekanie powierzchni b∏ony Êluzowej wazelinà eliminuje t´
dolegliwoÊç.
Krwawienie ze Êwiat∏a przetoki
Krwawienie ze Êwiat∏a przetoki jest objawem rzadko obserwowanym. Jego przyczyny
mogà byç ró˝ne. Zawsze wymaga konsultacji
z lekarzem.
Niedokrwienie stomii
Niedokrwienie stomii jest najcz´Êciej
spowodowane nieprawid∏owym przygotowaniem jelita do wy∏onienia, co wià˝e si´
z niedostatecznym jego ukrwieniem – nadmiernym napi´ciem t´tnic zaopatrujàcych
jelito w krew lub zbyt wàskim kana∏em w pow∏okach brzusznych, przez który jest wy∏oniona stomia (Rys. 4.).

Rys. 5. Ca∏kowita martwica stomii.

wtedy dojÊç do wypadni´cia stomii, zacieku treÊci ka∏owej do jamy otrzewnowej oraz
rozlanego zapalenia otrzewnej. Jest to powik∏anie bardzo groêne dla ˝ycia.
Wciàgni´cie i wpadni´cie stomii
Efektem niedostatecznego „uwolnienia”
jelita w trakcie operacji, a co za tym idzie jego nadmiernego napi´cia, mo˝e byç wciàgni´cie stomii lub jej wpadni´cie (Rys. 6.).
Wciàgni´cie w znacznym stopniu utrudnia
zabezpieczenie w sprz´t stomijny, a czasami zmusza do interwencji chirurgicznej.
Je˝eli nadmierne napi´cie jelita wyst´puje ju˝ w czasie zabiegu operacyjnego
(zwiotczenie mi´Êni brzucha w czasie narkozy i opadni´cie brzucha po pionizacji, w
okresie tu˝ po operacji), mo˝emy spotkaç
si´ z rzadkim powik∏aniem, jakim jest wpadni´cie stomii. Cz´sto towarzyszà temu zja-

pe∏nione antybiotykoterapià. W wielu przypadkach nast´pstwem tego rodzaju powik∏aƒ
sà rozleg∏e zmiany bliznowate, znacznie zniekszta∏cajàce stomi´ lub rzadziej przetoka
oko∏ostomijna (Rys. 7.).
Przetoka oko∏ostomijna
Przetoka oko∏ostomijna pojawia si´ najcz´Êciej jako nast´pstwo niew∏aÊciwego za∏o˝enia przez chirurga szwów wokó∏ stomii. Mo˝e
byç tak˝e konsekwencjà nieszczelnego po∏àczenia skórno-jelitowego, procesem zejÊciowym ropnia oko∏ostomijnego lub nast´pstwem wy∏onienia uszkodzonego jelita (np. po
urazie). Przetoka oko∏ostomijna wymaga najcz´Êciej leczenia operacyjnego polegajàcego
na wyci´ciu jej w ca∏oÊci i uformowaniu stomii od nowa. W praktyce klinicznej obserwujemy równie˝ udane próby leczenia zachowawczego (nieoperacyjnego).
Zdecydowana wi´kszoÊç wczesnych powik∏aƒ stomii nie wymaga leczenia chirurgicznego w przeciwieƒstwie do powik∏aƒ póênych,
które zostanà szczegó∏owo omówione w nast´pnym odcinku naszego cyklu.

Rys. 4. CiemnowiÊniowe zabarwienie stomii wywo∏ane jej
niedokrwieniem.

Martwica stomii
Martwica stomii jest rzadkim, ale bardzo
niebezpiecznym powik∏aniem, które z regu∏y wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej. Martwica mo˝e dotyczyç cz´Êci przetoki lub obejmowaç jej ca∏oÊç (Rys. 5.). Mo˝e

Rys. 7. Rozlegle zmiany bliznowate z jednoczesnym
wciàgni´ciem stomii po przebytym zaka˝eniu oko∏ostomijnym.

Rys. 6. Wpadni´cie stomii.
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Zasady prawid∏owego od˝ywiania si´
osób ze stomià (cz. II)
Z dr Ma∏gorzatà Koz∏owskà-Wojciechowskà z Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie
rozmawia dr Przemys∏aw Styczeƒ.
Poni˝ej prezentujemy Paƒstwu drugà cz´Êç porad dotyczàcych prawid∏owego od˝ywiania si´ osób po operacji wy∏onienia stomii.
Pytania numerowane sà w kolejnoÊci ich ukazywania si´ od poczàtku cyklu. Zach´camy goràco do nadsy∏ania w∏asnych pytaƒ, które
pozwolà wzbogaciç nasze opracowanie.
8. Na czym polegajà ró˝nice w trawieniu
pokarmów u osób z wy∏onionà stomià jelitowà w porównaniu ze stanem sprzed
operacji?
Oczywistà zmianà u osoby ze stomià jelitowà jest to, ˝e odcinek jelita, jaki pozostaje po
zabiegu jej wy∏onienia, jest znacznie krótszy.
To powoduje, ˝e cz´Êç pokarmów nie jest ju˝
tak dobrze trawiona i przyswajana jak przed zabiegiem. Dotyczy to w szczególnoÊci ileostomii (stomii na jelicie cienkim), polegajàcej na
wy∏onieniu koƒca jelita cienkiego na powierzchni´ brzucha (Rys. 1.).
prze∏yk
˝o∏àdek

jelita grubego, jak to ma miejsce w przypadku kolostomii (Rys. 2.). W jelicie grubym
odbywa si´ prawie wy∏àcznie wch∏anianie wody, a treÊç, która si´ w nim znajduje, nie ma
ju˝ ˝adnej wartoÊci od˝ywczej.
Rodzaj i umiejscowienie stomii majà wp∏yw
na konsystencj´ stolca. W ileostomii jest on
p∏ynny lub pó∏p∏ynny, poniewa˝ treÊç jelitowa
w ogóle nie przechodzi przez jelito grube (czyli miejsce zag´szczania stolca). Niektórzy pacjenci z ileostomià, nieÊwiadomi tego faktu,
obserwujà wydostajàcà si´ z przetoki rzadkà
treÊç jelitowà i myÊlà, ˝e jest to biegunka. Tak
jednak nie jest – zjawisko to jest naturalne
w przypadku ileostomii.
W kolostomii stolec jest pó∏p∏ynny lub sta∏y, poniewa˝ ta cz´Êç jelita grubego, która pozosta∏a po operacji, wystarcza, aby go odpowiednio zag´Êciç.

Rodzaj i umiejscownienie stomii majà
wp∏yw na konsystencj´ stolca. W ileostomii jest on p∏ynny lub pó∏p∏ynny. W kolostomii – pó∏p∏ynny lub sta∏y.

Niestaranne gryzienie pokarmu powoduje
dostawanie si´ do ˝o∏àdka zbyt du˝ych, nierozdrobnionych k´sów, które nawet u zdrowej
osoby mogà byç przyczynà wzd´ç, niestrawnoÊci i bólów brzucha. U osoby ze stomià
prawdopodobieƒstwo, ˝e niedok∏adnie pogryziony pokarm b´dzie przyczynà dolegliwoÊci,
jest znacznie wi´ksze. Krótszy przewód pokarmowy powoduje bowiem znacznie wi´kszà
wra˝liwoÊç na wszystkie b∏´dy ˝ywieniowe,
prze∏yk

9. Ile stolców dziennie powinien oddawaç
pacjent z kolostomià, a ile z ileostomià?

dwunastnica

Pacjent z kolostomià oddaje przewa˝nie
1-3 stolców dziennie. Pacjent z ileostomià
wydala stolec praktycznie stale w postaci
p∏ynnej lub pó∏p∏ynnej w obj´toÊci ok. 2001000 ml dziennie.

miejsce
wy∏onienia
stomii

jelito
cienkie

Rys. 1. Ileostomia polega na operacyjnym wy∏onieniu jelita
cienkiego na powierzchni´ brzucha. Pokarm z ˝o∏àdka dostaje si´ do nieusuni´tej cz´Êci jelita cienkiego, gdzie jest
trawiony i wch∏aniany. Ze stomii stolec wydobywa si´ w postaci p∏ynnej lub pó∏p∏ynnej, poniewa˝ jego zag´szczanie
odbywa si´ dopiero w jelicie grubym, do którego nie dociera. Strza∏kami zaznaczono drog´ pokarmu w przewodzie
pokarmowym.

Poniewa˝ w jelicie cienkim jest trawiona
i wch∏aniana wi´kszoÊç przyjmowanego pokarmu, dlatego usuniecie jego cz´Êci powoduje wi´ksze problemy ni˝ usuni´cie cz´Êci

dwunastnica

10. Pacjenci ze stomià, a w szczególnoÊci z ileostomià, dosyç cz´sto obserwujà
w kale niestrawione resztki pokarmu. Czy
jest to zjawisko naturalne?
Takie obserwacje dostarczajà wielu cennych informacji. Je˝eli w worku stomijnym
widaç niestrawione resztki jakiegoÊ pokarmu
– to znaczy, ˝e nasz organizm nie trawi go
prawid∏owo.
Drugim powodem tego zjawiska mo˝e byç
niestaranne prze˝uwanie pokarmu. Ka˝dy k´s
powinien byç gryziony przynajmniej 30 razy!
Tymczasem nasza „Êrednia” wynosi oko∏o
18 razy. Jest to stanowczo za ma∏o.
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˝o∏àdek

jelito
cienkie

jelito
grube
wyrostek
robaczkowy

miejsce
wy∏onienia
stomii

Rys. 2. Kolostomia polega na operacyjnym wy∏onieniu jelita grubego na powierzchni´ brzucha. Pokarm z ˝o∏àdka
dostaje si´ do jelita cienkiego, gdzie jest trawiony i wch∏aniany. Niestrawione resztki pokarmowe przedostajà si´ do
nieusuni´tej cz´Êci jelita grubego, w którym odbywa si´
wch∏anianie wody i zag´szczanie stolca. Ze stomii wydobywa si´ treÊç jelitowa, która jest bardzo podobna do normalnego stolca. Strza∏kami zaznaczono drog´ pokarmu
w przewodzie pokarmowym.

w tym niedok∏adne rozdrobnienie pokarmu
w jamie ustnej i zbyt szybkie jedzenie.
11. Dlaczego dok∏adne gryzienie i prze˝uwanie pokarmu ma tak du˝e znaczenie?
W jamie ustnej odbywa si´ pierwszy etap
trawienia – rozdrabnianie pokarmu. Jest on
bardzo wa˝ny, poniewa˝ tylko dobrze rozdrobniony pokarm mo˝e zostaç sprawnie strawiony w ˝o∏àdku i jelitach.
Im wolniej jemy i prze˝uwamy k´sy,
tym lepiej. Dok∏adniej rozdrobniony
i wymieszany ze Êlinà pokarm jest ∏atwiej trawiony.

W jamie ustnej – poza rozdrabnianiem –
trawione sà tak˝e cukry, czyli w´glowodany. Aby proces ten przebiega∏ prawid∏owo,
niezb´dne jest dok∏adne wymieszanie ka˝dego po∏ykanego k´sa ze Êlinà, która zawiera odpowiednie enzymy trawienne.
Dok∏adne gryzienie, mieszanie ze Êlinà
i wolne po∏ykanie k´sów ma tak˝e bardzo du˝e znaczenie dla osób dbajàcych o utrzymanie prawid∏owej wagi. Szybko zjedzony, nawet
obfity posi∏ek, nie wywo∏uje bowiem uczucia
sytoÊci. W trakcie szybkiego jedzenia po∏yka
si´ tak˝e powietrze, które zaburza prac´ ˝o∏àdka i jelit. PowinniÊmy o tym pami´taç i nigdy
nie jeÊç w poÊpiechu. Zdrowiej jest delektowaç si´ posi∏kiem, ni˝ tylko go spo˝ywaç.
12. Dlaczego powinno si´ jeÊç powoli
i spokojnie?
PoÊpiech i stres podczas jedzenia mogà byç
przyczynà powa˝nych k∏opotów trawiennych.
Zdenerwowanie, rozdra˝nienie i napi´cie psychiczne powodujà bowiem skurcz naczyƒ
krwionoÊnych w Êciankach jelit. Naczynia te,
odpowiedzialne za wch∏anianie substancji od˝ywczych z jelit, odgrywajà tak˝e bardzo wa˝nà rol´ w usuwaniu z nich toksyn (substancji
szkodliwych). JeÊli w Êciankach jelit zgromadzi si´ zbyt du˝o toksyn, mo˝e powstaç stan
zapalny. Niezauwa˝ony i nieleczony mo˝e
przekszta∏ciç si´ nast´pnie w przewlek∏e zapalenie Êluzówki jelita.
13. Czy podczas posi∏ków nale˝y popijaç pokarmy wodà lub innymi p∏ynami?
Tutaj zdania sà podzielone. Z jednej strony
popijanie pokarmu wodà powoduje rozcieƒ-

Pacjent po zabiegu wy∏onienia stomii powinien od˝ywiaç si´ zdrowo, a jedzenie
powinno sprawiaç mu przyjemnoÊç.
Osoby z wy∏onionà stomià muszà przestrzegaç tych samych zasad od˝ywiania
si´, jakie zosta∏y ustalone dla ludzi zdrowych. Powinny wi´c:
• piç oko∏o 2 litrów p∏ynów dziennie,
• stosowaç urozmaiconà diet´,
• jadaç regularnie i w spokoju,
• jeÊç du˝o ryb, owoców i warzyw,
• unikaç s∏odyczy oraz t∏ustych potraw,
• przestrzegaç higieny przygotowywania
i spo˝ywania posi∏ków,
• zapewniç odpowiednià iloÊç b∏onnika
w diecie,
• dbaç o to, aby spo˝ywane pokarmy by∏y Êwie˝e.

czanie soków trawiennych. Mo˝e to prowadziç
do zmniejszenia st´˝enia enzymów trawiennych i pogorszenia trawienia. Dlatego wielu
lekarzy zaleca picie p∏ynów dopiero w chwil´
po posi∏ku oraz pomi´dzy posi∏kami.
Z drugiej strony osoby starsze majà naturalnà suchoÊç b∏on Êluzowych jamy ustnej
i jest im znacznie ∏atwiej spo˝yç posi∏ek, popijajàc go wodà. Wiele badaƒ pokazuje, ˝e si∏a trawienna enzymów pokarmowych w ˝o∏àdku jest taka sama nawet, je˝eli ulegajà one
rozcieƒczeniu.
Osoby w wieku podesz∏ym pijà zdecydowanie za ma∏o p∏ynów. Powinny piç dziesi´ç
szklanek dziennie (ok. 2,5 litra), a pijà przewa˝nie trzy lub cztery. Mniejszà szkodà jest zatem wypicie szklanki wody przy jedzeniu, ni˝
niewypicie jej wcale.
Zdecydowanie najlepiej jest piç do posi∏ków wod´ niegazowanà. Mo˝na równie˝ piç
nies∏odzonà herbat´ lub s∏abà kaw´. Przy posi∏kach nale˝y unikaç wody gazowanej i napojów s∏odzonych. Mogà one powodowaç wzd´cia i byç przyczynà zgagi.

du˝o wody i spo˝ywaç stosunkowo du˝o soli – w górnych granicach normy (6g/dzieƒ).
Ale nale˝y pami´taç, ˝e sól jest obecna
w wielu produktach spo˝ywczych (w maÊle,
warzywach, mi´sie) i nawet nie dosalajàc potraw, spo˝ywamy jej stosunkowo du˝o. IloÊç
b∏onnika w diecie osób z ileostomià nie mo˝e byç zbyt du˝a, poniewa˝ mo˝e powodowaç
u nich biegunk´.
Jednym z najwa˝niejszych celów dietetycznych u osób z wy∏onionà stomià jelitowà, bez wzgl´du na jej rodzaj, jest uregulowanie cyklu oddawania stolca tak, aby nie by∏o
ani biegunek, ani zaparç.
15. Czy istniejà specjalne zalecenia dietetyczne dla pacjentów z urostomià?
Pacjenci z urostomià stanowià ok. 10%
wszystkich pacjentów ze stomià. W ich przypadku dieta nie ma praktycznie ˝adnego wp∏ywu na funkcjonowanie przetoki (Rys. 3.).
Tylko w okresie pooperacyjnym – ze wzgl´du na to, ˝e w wi´kszoÊci przypadków do wytworzenia przetoki moczowej u˝ywa si´ fragmentu jelita cienkiego – nale˝y zwróciç
uwag´, aby spo˝ywane pokarmy by∏y lekkostrawne. Wypró˝nienia odbywajà si´ przez naturalny odbyt, dlatego te˝ zalecenia dietetyczne nie sà specyficzne. Jest natomiast istotne,
aby unikaç zaparç. Powa˝ne zaparcia mogà
bowiem spowodowaç dolegliwoÊci bólowe
równie˝ u pacjentów z urostomià.
prze∏yk

˝o∏àdek

nerki
miejsce
wy∏onienia
urostomii

14. Czy istniejà jakieÊ ró˝nice w zaleceniach dietetycznych dla pacjentów z kolo- i ileostomià?
Pacjenci z kolostomià powinni przede
wszystkim spo˝ywaç w swojej diecie du˝o
b∏onnika (napiszemy o nim w kolejnych odcinakach) i piç du˝o wody. Powinni równie˝
ograniczyç iloÊç soli w diecie.
Pacjenci z ileostomià, ze wzgl´du na
p∏ynny lub pó∏p∏ynny stolec i zwiàzanà z tym
utrat´ wody i soli mineralnych, powinni piç
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Rys. 3. Do wy∏onienia urostomii wykorzystuje si´ kilkunastocentymetrowy fragment jelita cienkiego, pobrany
w miejscu zaznaczonym zielonym kó∏kiem. Przewód pokarmowy chorego z wy∏onionà urostomià nie ró˝ni si´ od
normalnego. Dlatego te˝ pacjenci wdalajà stolec normalnà
drogà przez odbyt. Dieta nie ma w ich przypadku ˝adnego
wp∏ywu na funkcjonowanie przetoki.
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 S∏u˝y do wype∏niania i uszczelniania
nierównoÊci skórnych wokó∏ stomii (fa∏dy,
blizny)
 Stosowana pod p∏ytk´ zwi´ksza
jej przyleganie do skóry i przed∏u˝a czas
noszenia
 Zabezpiecza przed przedostaniem
si´ treÊci jelitowej pod p∏ytk´
 Chroni i leczy skór´ wokó∏ stomii
 ¸atwa i wygodna w u˝yciu
 Polecana do stosowania we wszystkich
rodzajach przetok

Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120-093
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

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.

Nr 1, 2005

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç 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 firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

(16)

Wydarzenia

Wybory nowego Zarzàdu G∏ównego Pol-Ilko
W Zarzàdzie G∏ównym Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko nastàpi∏y powa˝ne zmiany.
W dniu 6 listopada br. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Pol-Ilko
odby∏y si´ wybory do w∏adz stowarzyszenia. Nowym przewodniczàcym zosta∏ dotychczasowy wiceprzewodniczàcy – Jerzy Kasprzak, zast´pcà – Helena
Pawlak, sekretarzem – Ryszard Jankowski, a skarbnikiem – Krystyna Kowalczyk. Cz∏onkami zarzàdu zostali: Lechos∏aw Or∏owski, Stanis∏aw Puls, Gra˝yna
Romaniuk, Stanis∏aw Bogdan oraz Ma∏gorzata Miciak.
Tym samym swojà czteroletnià kadencj´ zakoƒczy∏ „stary” zarzàd, a jego
przewodniczàca, Alina Matysiak, prawie... trzynastoletnià kadencj´.
Ust´pujàcemu G∏ównemu Zarzàdowi
Pol-Ilko firma ConvaTec serdecznie
dzi´kuje za lata wspó∏pracy. To dla nas
zaszczyt, ˝e mogliÊmy wspólnie dzia∏aç
na rzecz Êrodowiska stomijnego. Nowemu zarzàdowi ˝yczymy si∏y i wytrwa∏oÊci w realizacji planów.
Wszystkiego najlepszego!

Honorowi cz∏onkowie Pol-Ilko to osoby,
kóre swojà pracà w sposób szczególny
przyczyni∏y si´ do rozwoju ruchu stomijnego w Polsce.
Nale˝à do nich:
- Prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki
- Mgr Jolanta Fryc-Martyƒska
- Dr hab. med. Piotr Krokowicz
- Dr hab. med. Marek Szczepkowski
- Dr n. med. Gra˝yna Kuciel-Lisiecka
- Dr hab. med. Jacek Szmeja
- Dr hab. med. Jadwiga Snarska
- Dr n. med. Andrzej Andrzejewski
- Mgr Wies∏awa Mirgos-Solek
Podczas Walnego Zgromadzenia Pol-Ilko
6 listopada uchwalono, ˝e tytu∏ ten otrzymujà równie˝:
- Alina Matysiak
- Urszula Sobczak
- El˝bieta Lesiƒska
- Prof. dr hab. med. Micha∏ Drews

Uda∏o nam si´ zbudowaç solidny
dom – mówi Alina Matysiak,
by∏a przewodniczàca ZG Pol-Ilko

Ust´pujàcy Zarzàd G∏ówny Pol-Ilko (od lewej): Jerzy
Kasprzak (wiceprzewodniczàcy), Dionizy Chodorowski (cz∏onek),
Ryszard Jankowski (cz∏onek), Anna Hebdowska (sekretarz),
Alina Matysiak (przewodniczàca), Stanis∏aw Majewski (cz∏onek).
Nieobecni na zdj´ciu sà: Wojciech Ratajczak (skarbnik), Wies∏awa Piaszczyk (cz∏onek) oraz Jan Kalinowski (cz∏onek).

Nowo wybrany Zarzàd G∏ówny Pol-Ilko (od lewej):
Ma∏gorzata Miciak (cz∏onek), Ryszard Jankowski (sekretarz),
Gra˝yna Romaniuk (cz∏onek), Krystyna Kowalczyk (skarbnik),
Jerzy Kasprzak (przewodniczàcy), Helena Pawlak (wiceprzewodniczàcy), Stanis∏aw Bogdan (cz∏onek). Nieobecni na zdj´ciu sà:
Lechos∏aw Ormowski (cz∏onek) oraz Stanis∏aw Puls (cz∏onek).

jest fakt, ˝e doskonale u∏o˝y∏a si´ wspó∏praca wolontariuszy z pracownikami szpitali i przychodni.
StworzyliÊmy „Kart´ Praw Ludzi ze Stomià”, która wzorowana jest
na podobnych dokumentach w innych krajach. ÂciÊle wspó∏pracujemy z organizacjami stomijnymi na ca∏ym Êwiecie. Bardzo du˝o
nauczyliÊmy si´ od nich, a teraz i my mamy si´ czym pochwaliç.
Trudno podsumowaç tyle lat pracy – to dziesiàtki szkoleƒ, spotkaƒ
integracyjnych, konferencji, zjazdów... To nasze wydawnictwa i strona internetowa. To kilogramy dokumentów, które przes∏aliÊmy decydentom, by polepszyç ˝ycie stomików. To te˝ doskona∏a wspó∏praca
z lekarzami i piel´gniarkami, na pomoc których zawsze mo˝emy liczyç i których wielu jest honorowymi cz∏onkami stowarzyszenia. Równie doskonale u∏o˝y∏a si´ wspó∏praca z firmami produkujàcymi sprz´t
stomijny. Wspierajà nas w naszych dzia∏aniach w najró˝niejszy sposób. Wspó∏uczestniczymy z nimi w wielu inicjatywach, które majà
pomóc pacjentom – wspomn´ chocia˝by o programie „Spotkajmy
si´”, który organizujemy wspólnie z firmà ConvaTec
I rzecz najwa˝niejsza – uda∏o si´ nam „przebiç” na zewnàtrz. ZaistnieliÊmy w mediach. Zacz´to mówiç o stomii i ˝yciu ze stomià.
Powoli przestaje to byç temat tabu.
Prof. Roman Góral zbudowa∏ fundamenty ruchu stomijnego
w Polsce. Nam uda∏o si´ zbudowaç dom. Mam nadziej´, ˝e na tyle solidny, ˝e nigdy si´ nie zawali.

Przez prawie trzynaÊcie lat sta∏am na
czele Pol-Ilko. To by∏a bardzo ci´˝ka i absorbujàca, ale i ogromnie satysfakcjonujàca praca. Przez te wszystkie lata uda∏o
nam si´ zrobiç wiele po˝ytecznego dla
Êrodowiska stomijnego. Przede wszystkim uda∏o si´ nam je zintegrowaç. Obecnie dzia∏a ju˝ 19 oddzia∏ów regionalnych Pol-Ilko,
a wkrótce powstanà dwa nowe – we Wroc∏awiu i Opolu. Sà one ca∏kowicie samodzielne i dzia∏ajà zgodnie z w∏asnymi potrzebami. Zarzàd nakreÊla tylko g∏ówne cele i priorytety.
Jako stowarzyszenie wywalczyliÊmy, by worki stomijne by∏y zak∏adane pacjentom ju˝ na sali operacyjnej, tu˝ po zabiegu, a nie
po kilku dniach od operacji. Jest to niezwykle wa˝na rzecz dla chorych. Dzi´ki dobrej wspó∏pracy z Ministerstwem Zdrowia i wielu
negocjacjom, pacjenci majà systematycznie zwi´kszane limity na
sprz´t stomijny. Od podstaw stworzyliÊmy te˝ ruch wolontariacki.
To ogromna rzesza doskonale przygotowanych i wyszkolonych „ludzi dobrej woli”, na których mogà liczyç pacjenci. Równie wa˝ny
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Spotkania z pacjentami...

w 2005 roku
Zaproszenia na nasze spotkania

Bezp∏atny transport

Na spotkania zapraszamy wszystkich pacjentów ze
stomià. Przed ka˝dym spotkaniem wysy∏amy zaproszenia drogà pocztowà, które otrzymujà m. in. wszyscy
prenumeratorzy Naszej Troski oraz cz∏onkowie programu Z∏ota Karta ConvaTec.
Ci z Paƒstwa, którzy dotychczas nie otrzymywali zaproszeƒ, proszeni sà o wype∏nienie kuponu znajdujàcego si´
na dole strony i odes∏anie go na podany adres.

Pacjentom z mniejszych miejscowoÊci zapewniamy bezp∏atny
transport autokarowy na wszystkie spotkania. Szczegó∏owe informacje na ten temat znajdujà si´ w zaproszeniach, które wysy∏amy do
Paƒstwa pocztà.

Prezenty dla uczestników spotkaƒ

Tematy spotkaƒ
I SPOTKANIE
„Co i jak jeÊç? – dieta dla osób ze stomià”
II SPOTKANIE
„Nie bójmy si´ ruchu
– çwiczenia fizyczne dla osób ze stomià”
III SPOTKANIE
„Dbajmy o swojà stomi´
– praktyczne porady piel´gnacyjne”

Taki upominek, praktycznà myjk´ do kàpieli,
otrzyma ka˝dy uczestnik naszych zimowych spotkaƒ.

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.


Nr 1, 2005

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.


(16)

Imi´:

TAK, PROSZ¢ O BEZP¸ATNE PRZESY¸ANIE
MI ZAPROSZE¡ NA SPOTKANIA
DLA PACJENTÓW ZE STOMIÑ W RAMACH
PROGRAMU „SPOTKAJMY SI¢”

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 firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

ZIELONA GÓRA

WROC¸AW

WARSZAWA

SZCZECIN

RZESZÓW

POZNA¡

OPOLE

OLSZTYN

¸ÓDè

LUBLIN

KRAKÓW

KIELCE

KATOWICE

GORZÓW WLKP.

.

GDA¡SK

BYDGOSZCZ

BIA¸YSTOK

2 czerwca
Dworek Soplicowo
(13.00 – 16.00)
Borowskie Wypychy
12 maja
Spotkanie plenerowe – miejsce
(12.00 – 15.00)
spotkania w nast. numerze NT
8 czerwca
Spotkanie plenerowe – miejsce
(13.00 – 16.00)
spotkania w nast. numerze NT
W dniu 25 maja zapraszamy wszystkich pacjentów
z Gorzowa Wlkp. na spotkanie do Zielonej Góry.
31 maja
Restauracja „Skansen”
(14.00 – 17.00)
ul. Parkowa 1, Chorzów
21 kwietnia
Hotel LeÊny Dwór
(13.00 – 17.00)
ul. Szczepaniaka 40
20 kwietnia
Zajazd Szlachecki
(14.00 – 17.00)
ul. Zak∏adowa 3a
27 kwietnia
Europejski Dom Spotkaƒ
(14.00 – 17.00)
Nasutów 98a
11 maja
Spotkanie plenerowe – miejsce
(13.00 – 16.00)
spotkania w nast. numerze NT
7 czerwca
OÊrodek Jeêdziecki Kortowo
(12.00 – 15.00)
przy Uniwersytecie WM
19 maja
Skansen w Opolu-Bierkowicach
(13.00 – 16.00)
ul Wroc∏awska 174
9 czerwca
Spotkanie plenerowe – miejsce
(14.00 – 17.00)
spotkania w nast. numerze NT
28 kwietnia
OÊrodek wczasowy „Kaczarnica”
(14.00 – 17.00)
Zaborów 205
24 maja
NadleÊnictwo Glinna
(14.30 – 17.30)
1 czerwca
Gospoda Kampinówka
(13.00 – 16.00)
ul. Tetmajera 38, Izabelin
18 maja
Tor WyÊcigów konnych Partynice
(13.00 – 16.00)
ul. Zwyci´zka 2
25 maja
Spotkanie plenerowe – miejsce
(12.00 – 16.00)
spotkania w nast. numerze NT

Hotel Go∏´biewski
17 marca
ul. Pa∏acowa 7
(13.00 – 16.00)
17 lutego
Rektorat Akademii Medycznej
(12.00 – 15.00)
ul. Jagielloƒska 15
6 kwietnia
Sala NOT
(13.00 – 16.00)
ul. Rajska 6
Urzàd Miejski
24 lutego
ul. Sikorskiego
(12.00 – 15.00)
Kino Kosmos w Mys∏owicach
15 marca
ul. Dzier˝onia 28
(14.00 – 17.00)
27 stycznia
Hotel Kongresowy
(13.00 – 16.00)
ul. Manifestu Lipcowego 34
Aula AWF
26 stycznia
al. Jana Paw∏a II 78
(14.00 – 17.00)
2 lutego
AM „Collegium Maius”
(14.00 – 17.00)
ul. Jaczewskiego 4-6
Centrum Zdrowia Matki Polki
16 lutego
ul. Rzgowska 281/289
(13.00 – 16.00)
5 kwietnia
Urzàd Wojewódzki
(12.00 – 15.00)
ul. Pi∏sudskiego 7/9
10 lutego
Teatr Lalki i Aktora
(15.00 – 18.00)
ul. KoÊniego 1a
Kino Wilda
7 kwietnia
ul. Wierzbi´cice 36/38
(14.00 – 17.00)
3 lutego
Aula WSAiZ
(14.00 – 17.00)
ul. Cegielniana 14
ZUS
23 lutego
ul. Matejki 22
(14.30 – 17.30)
Kino Wis∏a
16 marca
pl. Wilsona 2
(13.00 – 16.00)
9 lutego
Kino Warszawa
(15.00 – 18.00)
ul. Pi∏sudskiego 64
W dniu 24 lutego zapraszamy wszystkich pacjentów
z Zielonej Góry na spotkanie do Gorzowa Wlkp.

II SPOTKANIE
Nie bójmy si´ ruchu
– çwiczenia fizyczne dla osób ze stomià

Co i jak jeÊç? – dieta dla osób ze stomià

I SPOTKANIE

Terminarz spotkaƒ w 2005 roku
III SPOTKANIE

Hotel Go∏´biewski
29 wrzeÊnia
ul. Pa∏acowa 7
(13.00 – 16.00)
Rektorat Akademii Medycznej
27 paêdziernika
(12.00 – 15.00
ul. Jagielloƒska 15
21 wrzeÊnia
Sala NOT
(13.00 – 16.00)
ul. Rajska 6
Urzàd Miejski
17 listopada
ul. Sikorskiego
(12.00 – 15.00)
Kino Kosmos w Mys∏owicach
27 wrzeÊnia
ul. Dzier˝onia 28
(14.00 – 17.00)
6 paêdziernika
Hotel Kongresowy
(13.00 – 16.00)
ul. Manifestu Lipcowego 34
Aula AWF
5 paêdziernika
al. Jana Paw∏a II 78
(14.00 – 17.00)
19 paêdziernika
AM „Collegium Maius”
(14.00 – 17.00)
ul. Jaczewskiego 4-6
Centrum Zdrowia Matki Polki
26 paêdziernika
ul. Rzgowska 281/289
(13.00 – 16.00)
20 wrzeÊnia
Urzàd Wojewódzki
(12.00 – 15.00)
ul. Pi∏sudskiego 7/9
13 paêdziernika
Spotkanie plenerowe – miejsce
(15.00 – 18.00)
spotkania w nast. numerze NT
Kino Wilda
22 wrzeÊnia
ul. Wierzbi´cice 36/38
(14.00 – 17.00)
20 paêdziernika
Aula WSAiZ
(14.00 – 17.00)
ul. Cegielniana 14
ZUS
16 listopada
ul. Matejki 22
(14.30 – 17.30)
Kino Wis∏a
28 wrzeÊnia
pl. Wilsona 2
(13.00 – 16.00)
12 paêdziernika
Kino Warszawa
(15.00 – 18.00)
ul. Pi∏sudskiego 64
W dniu 17 listopada zapraszamy wszystkich pacjentów
z Zielonej Góry na spotkanie do Gorzowa Wlkp.

Dbajmy o swojà stomi´
– praktyczne porady piel´gnacyjne

Styczeƒ

1

So

2

Nd

Nowy Rok

Mieczys∏awa, Mas∏awa

Bazylego, Grzegorza

Luty

1

Wt

2

Âr

Ignacego, Brygidy

LUBLIN

godz.
14.00 – 17.00
Marii,
Miros∏awa

Marzec

Kwiecieƒ

Maj

1

Wt

1

Pt

1

Nd

2

Âr

2

So

2

Pn

Rados∏awa, Antoniny

Heleny, Paw∏a

Gra˝yny, Zbigniewa

Franciszka, W∏adys∏awa

Czerwiec

Âwi´to Pracy

Józefa, Filipa

Zygmunta, Atamazego

Konstytucji
3 Maja

1

ÂrWARSZAWA

2

CzBIA¸YSTOK

3

Pt

godz.Konrada
13.00 – 16.00
Jakuba,

godz.
13.00 – 16.00
Piotra,
Erazma

3

Pn

3

Cz RZESZÓW

3

Cz

3

Nd

3

Wt

4

Wt

4

Pt

4

Pt

4

Pn

4

Âr

4

So

5

Cz

5

Nd

6

Pt

6

Pn

7

So

7

Wt

OLSZTYN

5

Danuty, Genowefy

Anieli, Eugeniusza

Âr

Edwarda, Szymona

Trzech Króli

B∏a˝eja,
godz.Oskara
14.00 – 17.00

Andrzeja, Weroniki

Tycjana, Maryny

Kazimierza, ¸ucji

Pankracego, Ryszarda

Wac∏awa, Izydora

5

So

5

So

OLSZTYN
5 Wt
godz. 12.00
– 15.00
Wincentego,
Ireny

6

Nd

6

Nd

6

Âr

GDA¡SK

POZNA¡

Agaty, Justyniana

Adriana, Oliwii

Marii, Antoniny

Floriana, Moniki

Ireny, Waldemara

Karola, Leszka

Franciszka, Kwiryny

Bonifacego, Walerii

6

Cz

7

Pt

7

Pn

7

Pn

7

Cz

8

So

8

Wt

8

Wt

8

Pt

8

Nd

8

Âr

GDA¡SK

9

Nd

9

Âr WROC¸AW

9

Âr

9

So

9

Pn

9

Cz

POZNA¡

10

Pn

10

Cz

10

Cz

10

Nd

10

Wt

10

Pt

11

Wt

11

Pt

11

Pt

11

Pn

11

Âr

11

So

12

Nd

Kacpra, Melchiora, Baltazara

Rajmunda, Lucjana

Seweryna, MÊcis∏awa

Marceliny, Marcjanny

Jana, Wilhelma

Honoraty, Matyldy

Paw∏a, Doroty

Ryszarda, Eugenii

Hieronima, Sebastiana

godz. Eryki
15.00 – 18.00
Apolonii,

OPOLE

Scholastyki,
Jacka
godz. 15.00
– 18.00

Lucjana, Marii

Ró˝y, Wiktora

Felicyty, Tomasza

Jana, Beaty

Franciszki, Apolla

Cypriana, Marcelego

Konstantego, Ludos∏awa

godz. 13.00
Wilhelma,
Izoldy – 16.00

godz.
14.00 – 17.00
Jana,
Rufina

Maksyma, Seweryna

Marcelego, Dymitra

Micha∏a, Makarego

Leona, Filipa

Filipa, Jakuba

Ludmi∏y, Benedykty

Stanis∏awa, Wiktora

Grzegorza, Kareny

Antonina, Gardenii

¸ÓDè

Lutogniewa,
Mamerta
godz. 15.00
– 18.00

Norberta, Ingridy

godz.Wies∏awa
12.00 – 15.00
Roberta,

godz. 13.00
– 16.00
Maksyma,
Seweryna

Pelagii,
godz.Efrema
14.00 – 17.00

Bogumi∏a, Ma∏gorzaty

Barnaby, Barabasza

12

Âr

12

So

12

So

12

Wt

BYDGOSZCZ
12 Cz
godz. 12.00
– 15.00
Pankracego,
Dominika

13

Cz
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Nd

13

Nd

13

Âr

13

Pt

13

Pn

14

Pt

14

Pn

14

Pn

14

Cz
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So
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Wt

15

So

15

Wt
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WtKATOWICE

15

Pt
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Nd

15
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16

Nd
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16

ÂrWARSZAWA

16

So

16

Pn

16

Cz

17

Pn

BYDGOSZCZ
17 Cz
Aleksego,
Zbigniewa
godz. 12.00
– 15.00

BIA¸YSTOK
17 Cz
godz.Zbigniewa
13.00 – 16.00
Patryka,

17

Nd

17

Wt

17

Pt

18

Wt

18

Pt
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Pt

18

Pn
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Âr WROC¸AW

18
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20
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Pn

KIELCE

21

So

21

Wt

22

Nd

22

Âr

Pn

23

Cz

Arkadiusza, Benedykta

Hilarego, Weroniki

Feliksa, Krzesimira

Paw∏a, Izydora

W∏odzimierza, Marcelego

Antoniego, RoÊcis∏awa

Ma∏gorzaty, Piotra

Henryka, Mariusza

Benedykta, Damiana

Grzegorza, Katarzyny

Cyryla, Metodego

Faustyna, Jowity

¸ÓDè

godz.Samuela
15.00 – 18.00
Danuty,

Bernardety, Konstancji

Konrada, Arnolda

Bernarda, Józefiny

Krystyny, Bo˝eny

Leona, Matyldy

Klemensa,
godz. 14.00
Ludwiki
– 17.00

godz.Herberta
13.00 – 16.00
Izabeli,

Cyryla, Edwarda

Józefa, Bogdana

Niedziela
Palmowa

Juliusza, Oksany

Marcina, Przemys∏awa

Justyny, Waleriana

Anastazji, Wac∏awy

Bernardety, Julii

Roberta, Rudolfa

Apoloniusza, Bogus∏awy

Leontyny, Adolfa

Ofelii, Serwacego

Macieja, Bonifacego

Zofii, Izydora

Andrzeja, Szymonety

Brunona, S∏awomira

Jana,
Aleksandry
godz.
15.00 – 18.00

OPOLE

Piotra,
Iwa15.00 – 18.00
godz.

Janiny, Onufrego

Antoniego, Gracji

Walerego, Elizy

Jolanty, Wita

Aliny, Anety

Aliny, Anety

El˝biety, Marka

Gerwazego, Romualda

20

Cz

20

Nd

20

Nd

21

Pt

21

Pn

21

Pn

21

Cz

22

So

22

Wt

22

Wt

22

Pt

23

Nd

23

Âr SZCZECIN

23

Âr

23

So

23

24

Pn

GORZÓW WLKP. 24
24 Cz
Bogusza,
godz. Macieja
12.00 – 16.00

Cz

24

Nd

SZCZECIN
24 Wt
godz. Joanny
14.30 – 17.30
Zuzanny,

24

Pt

25

Wt

25

Pt

25

Pn

ZIELONA GÓRA
25 Âr
godz. 12.00
– 16.00
Grzegorza,
Urbana

25

So

26

Nd

26
27

Fabiana, Sebastiana

Agnieszki, Jaros∏awa

Wincentego, Anastazji

Ildefonsa, Rajmunda

Franciszka, Rafa∏a

Paw∏a, Mi∏osza

Âr

KRAKÓW

Cz

KIELCE

Tymoteusza,
Tytusa
godz. 14.00
– 18.00

Anieli,
Jerzego
godz.
13.00 – 17.00

28

Pt

29

So

30
31

Tomasza, Juliana

Zdzis∏awa, Franciszka

Nd

Macieja, Martyny

Pn

Jana, Ludwiki

26
27
28

Leona, Ludomira

Piotra, Eleonory

Marty, Ma∏gorzaty

godz. 14.30
Polikarpa,
Romy – 17.30

Pt

Wiktora, Cezarego

25

Józefa, Makarego

Oktawiana, Feliksa

Marka, Katarzyny

Marii, Wieƒczys∏awa

27

Nd

Wielkanoc

Nd
Pn

Katarzyny, Bogus∏awa

So

26

Gabriela, Anastazji

Benedykta, Filemona

Wielka Sobota

So

Tymoteusza, Tytusa

Klaudii, Kiry

godz. 14.00
– 18.00
Czes∏awa,
Agnieszki

??????
godz.???????
13.00 – 17.00

¸ukasza, Leonii

Wojciecha, Jerzego

Grzegorza, Fidelisa

Marka, Jaros∏awa

26

Wt

27

Âr

28

Poniedzia∏ek
Pn
Wielkanocny
Anieli, Jana

28

Cz RZESZÓW

29

Wt

29

Pt

30
31

Emanuela, Teodora

Lidii, Ernesta

Wiktoryna, Eustachego

Âr

Amelii, Kwiryna

Cz

Oktawiana, Feliksa

30

Marzeny, Klaudiusza

LUBLIN

Zyty,godz.
Teofila
14.00 – 17.00

Ludwika,
godz. Walerii
14.00 – 17.00

Katarzyny, Rity

So
Mariana, Chwalis∏awy

Bazylego, Bernardyna

Wiktora, Jana

Wies∏awy, Heleny

Iwony, Dezyderiusza

Bo˝e Cia∏o

Bogny, Florentyny

Alicji, Alojzego

Pauliny, Jana

Wandy, Zenona

Jana, Danuty

Wilhelma, Doroty

26

Cz

27

Pt

27

Pn

28

So

28

Wt

29

Nd

29

Âr

30

Cz

30

Pauliny, Filipa

Augustyna, Jana

Justyny, Jaromira

Magdaleny, Maksymina

Pn

Zes∏anie Ducha
Âwi´tego

Jana, Feliksa

KATOWICE
31 Wt
godz.
14.00 – 17.00
Anieli,
Petroneli

Miromira, Paw∏a

W∏adys∏awa, Cyryla

Ireneusza, Leona

Paw∏a, Piotra

Emilii, Justyny

Kalendarz spotkaƒ 2005
Lipiec

Sierpieƒ

Wrzesieƒ

Paêdziernik

1

Pt

1

Pn

1

Cz

1

So

2

So

2

Wt

2

Pt

2

Nd

3

Nd

3

Âr

3

So

3

Pn

4

Pn

4

Cz

4

Nd

4

Wt

Haliny, Mariana

Jagody, Urbana

Tomasza, Anatola

El˝biety, Teodora

Piotra, Nadziei

Euzebiusza, Gustawa

Nikodema, Lidii

Jana, Dominika

Bronis∏awy, Bronis∏awa

Stefana, Wilhelma

Grzegorza, Izabeli

Rozalii, Ró˝y

Danuty, Teresy

Dionizego, Teofila

Jana, Józefa

Franciszka, Rozalii

5

Wt

5

Pt

5

Pn

5

Âr

6

Âr

6

So

6

Wt

6

Cz

7

Cz

7

Nd

7

Âr

7

Pt

8

Pt

8

Pn

8

Cz

8

So

9

So

9

Wt

9

Pt

9

Nd

10

Nd

10

Âr

10

So

10

Pn

11

Antoniego, Karoliny

Dominiki, Teresy

Estery, Klaudiusza

Eugeniusza, El˝biety

Weroniki, Zenona

Rufiny, Filipa

Pn

Olgi, Benedykta

11

Marii, Emila

S∏awy, Jakuba

Kajetana, Doroty

Dominika, Cypriana

Romana, Ryszarda

Wawrzyƒca, Borysa

Cz

Klary, Zuzanny

11

Doroty, Teodora

Beaty, Eugeniusza

Melchiora, Reginy

Marii, Rados∏awa

Piotra, Sergiusza

¸ukasza, Miko∏aja

Nd

11

Jacka, Hiacynta

KRAKÓW

godz.Apolinarego
14.00 – 18.00
Placyda,

KIELCE

Artura,
Brunona
godz.
13.00 – 17.00

Marii, Marka

Brygidy, Pelagii

Wincentego, Ludwika

Daniela, Leona

Wt
Aleksandra, Aldony

12

Wt

12

Pt

12

Pn

WROC¸AW
12 Âr
godz. 15.00Serafina
– 18.00
Maksymiliana,

13

Âr

13

So

13

Wt

13

Czw OPOLE

14

Cz

14

Nd

14

Âr

14

Pt

15

Cz

15

So

16

Pt

16

Nd

Jana, Brunona

Ma∏gorzaty, Ernesta

Kamila, Marcelina

Lecha, Innocentego

Diany, Hipolita

Maksymiliana, Alfreda

15

Pt

15

Pn

16

So

16

Wt

Henryka, W∏odzimierza

Marii, Eustachego

Wniebowzi´cie
NMP

Marii, Napoleona

Stefana, Rocha

Marii, Gwidona

Jana, Eugenii

Bernarda, Alberta

Nikodema, Albina

Kornela, Edyty

godz. Teofila
15.00 – 18.00
Edwarda,

Bernarda, Dominika

Teresy, Jadwigi

Gaw∏a, Aurelii

17

Nd

17

Âr

17

So

17

Pn

18

Pn

18

Cz

18

Nd

18

Wt

19

Wt

19

Pt

19

Pn

19

Âr

20

Âr

20

So

20

20

Cz

21

Cz

21

Nd

21

21

Pt

22

Pt

22

Pn

22

Cz

22

So

23

So

23

Wt

23

Pt

23

Nd

24

Nd

24

Âr

24

So

24

Pn

25

Pn

25

Cz

25

Nd

25

Wt

26

Wt

26

Pt

26

Pn

26

Wt

27

Âr

27

So

27

WtKATOWICE

27

BYDGOSZCZ
Czw

28

Cz

28

Nd

28

ÂrWARSZAWA

28

Pt

29

Pt

29

Pn

29

CzBIA¸YSTOK

29

So

30

So

30

Wt

30

Pt

30

Nd

Nd

31

31

Pn

31

Jadwigi, Bogdana

Szymona, Kamila

Wincentego, Wodzis∏awa

Czes∏awa, Hieronima

Daniela, Wawrzyƒca

Marii, Magdaleny

Brygidy, Apolinarego

Krystyny, Kingi

Jakuba, Krzysztofa

Anny, Joachima

Natalii, Celestyna

Walentego, Innocentego

Marty, Olafa

Ludmi∏y, Piotra

Ignacego, Heleny

Jacka, ˚anny

Heleny, Ilony

Jana, Boles∏awa

Bernarda, Sobies∏awa

Joanny, Kazimiery

Marii, Cezarego

Ró˝y, Apolinarego

Bart∏omieja, Jerzego

Józefa, Ludwika

Marii, Natalii

Moniki, Cezarego

Patrycji, Aleksandra

Jana, Beaty

Ma∏gorzaty, Mirona

Âr

Rajmunda, Bohdana

Roberta, Justyny

Stanis∏awa, Ireny

Januarego, Teodora

OLSZTYN

godz. 12.00
– 15.00
Eustachego,
Filipiny

GDA¡SK

Mateusza,
Hipolita
godz. 13.00
– 16.00

POZNA¡

godz. 14.00 – 17.00

Bogus∏awa, Tekli

Gerarda, Hermana

W∏adys∏awa, Aurelii

Kosmy, Damiana

Wincentego,
Urbana
godz. 14.00
– 17.00

godz. 13.00
Wac∏awa,
Marka – 16.00

Micha∏a,
godz. Gabriela
13.00 – 16.00

Hieronima, Felicji

Ignacego, Wiktora

¸ukasza, Juliana

LUBLIN

Jana,
Paw∏a
godz.
14.00 – 17.00

RZESZÓW

Jana,
Ireny14.00
??? – 17.00
godz.

Jakuba, Urszuli

Filipa, Kordiana

Teodora, Seweryna

Antoniego, Marcina

Darii, Ingi

¸ÓDè

Lucjana,
godz.Ewarysta
15.00 – 18.00

Sabiny,
godz.Iwony
12.00???– 15.00

Szymona, Tadeusza

Wioletty, Jacka

Zenobii, Przemys∏awa

Krzysztofa, Urbana

Listopad

1

Wt

2

Wszystkich
Âwi´tych

Grudzieƒ

1

Cz

Âr

2

Pt

3

Cz

3

So

4

Pt

4

Nd

5

So

5

Pn

6

Nd

6

Wt

7

Pn

7

Âr

8

Wt

8

Cz

9

Âr

9

Pt

10

Cz

10

So

11

Nd

Konrada, Wiktoryny

Bohdana, Bo˝ydara

Marcina, Sylwii

Karola, Olgierda

El˝biety, S∏awomira

Feliksa, Leonarda

Antoniego, Ernesta

Bogdana, Dymitra

Teodora, Ursyna

Leona, Ludomira

Âwi´to
Niepodleg∏oÊci

Natalii, Edmunda

Pauliny, Rafa∏a

Franciszka, Ksawerego

Barbary, Jana

Sabiny, Krystyny

Miko∏aja, Emiliana

Antoniego, Marcina

Marii, Wirgiliusza

Wies∏awa, Leokadii

Julii, Danieli

11

Pt

12

So

12

Pn

13

Nd

13

Wt

14

Pn

14

Âr

15

Wt

15

Cz

16

Âr

16

Pt

Marcina, Bart∏omieja

Renaty, Witolda

Benedykta, Stanis∏awa

Wawrzyƒca, Emila

Alberta, Leopolda

SZCZECIN

godz. 14.30
– 17.30
Ma∏gorzaty,
Gertrudy

Damazego, Daniela

Joanny, Aleksandry

¸ucji, Otylii

Jana, Alfreda

Waleriana, Celiny

Aliny, Zdzis∏awa

GORZÓW WLKP. 17
17 Cz
El˝biety,
godz.Grzegorza
12.00 – 16.00

So

18

Pt

18

Nd

19

So

19

Pn

20

Nd

20

Wt

21

Pn

21

Âr

22

Wt

22

Cz

23

Âr

23

Pt

24

Cz

24

So

25

Pt

25

Nd

26

So

26

Pn

27

Nd

27

Wt

28

Pn

28

Âr

29

Wt

29

Cz

30

Âr

30

Pt

31

So

Romana, Karoliny

Seweryna, Matyldy

Anatola, Rafa∏a

Janusza, Konrada

Cecylii, Marka

Klemensa, Adeli

Andrzeja, Jana

Katarzyny, Erazma

Konrada, Sylwestra

Waleriana, Wergiliusza

Stefana, Zdzis∏awa

B∏a˝eja, Saturnina

Andrzeja, Konstantego

¸ukasza, Olimpii

Bogus∏awa, Gracjana

Eleonory, Dariusza

Dominika, Bogumi∏y

Piotra, Tomasza

Zenona, Honoraty

Jana, Wiktorii

Wigilia

Adama, Ewy

Eugenii, Glorii

Bo˝e
Narodzenie

Szczepana, Dionizego

Maksyma, ˚anety

Antoniego, Cezarego

Dawida, Jonatana

Eugeniusza, Irminy

Sylwestra, Melanii

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

Mia˝d˝yca (cz. II)
W poprzednim odcinku „Kàcika medycznego” pisaliÊmy o mia˝d˝ycy – jej przyczynach,
rozpoznawaniu, objawach oraz zwiàzku z innymi
chorobami. W zale˝noÊci od g∏ównego umiejscowienia zmian, mo˝e ona powodowaç ró˝ne
dolegliwoÊci. Dzisiaj opiszemy typowe objawy
mia˝d˝ycy t´tnic zaopatrujàcych mózg, nerki
i nogi. Mia˝d˝yca t´tnic wieƒcowych (choroba
niedokrwienna serca) zostanie omówiona w kolejnym odcinku „Kàcika medycznego”.
Mia˝d˝yca t´tnic mózgowych
T´tnice mózgowe to naczynia krwionoÊne,
które zaopatrujà nasz mózg w tlen i sk∏adniki
od˝ywcze. Mia˝d˝yca rozwijajàca si´ w tych
t´tnicach powoduje zmniejszenie dop∏ywu
krwi do mózgu i jego przewlek∏e (d∏ugotrwa∏e)
lub ostre (gwa∏towne) niedotlenienie (Rys. 1.).
Typowymi objawami post´pujàcej mia˝d˝ycy t´tnic mózgowych i wynikajàcego z niej
przewlek∏ego niedotlenienia mózgu sà apatia,
zaburzenia pami´ci, koncentracji i uwagi.
Nieleczona mia˝d˝yca t´tnic mózgowych prowadzi u osób w podesz∏ym wieku do tzw. ot´pienia starczego.
Ostre niedotlenienie mózgu, b´dàce wynikiem mia˝d˝ycy, jest znacznie groêniejsze, poniewa˝ mo˝e zakoƒczyç si´ nag∏à Êmiercià

Rys. 1. Mia˝d˝yca rozwijajàca si´ w t´tnicach mózgowych powoduje zmniejszenie dop∏ywu krwi do mózgu i jego niedotlenienie. Efektem tego jest najcz´Êciej os∏abienie funkcji intelektualnych (zaburzenia pami´ci, koncentracji i uwagi), a z biegiem czasu ot´pienie starcze. Je˝eli zmiany mia˝d˝ycowe majà „ogniskowy” charakter (taki, jak na rysunku), mo˝e dojÊç do
udaru mózgu (czyli ostrego niedotlenienia jego cz´Êci),
powodujàcego martwic´ cz´Êci tkanki mózgowej.

Mia˝d˝yca jest chorobà zwyrodnieniowà
t´tnic, która z biegiem czasu prowadzi
do ich zw´˝enia i niedro˝noÊci. Rozwija si´ we wszystkich t´tnicach, ale w zale˝noÊci od g∏ównego umiejscowienia
mo˝e powodowaç ró˝ne objawy i dolegliwoÊci. Najszybciej atakuje naczynia
t´tnicze mózgu, serca, nóg i nerek.
spowodowanà tzw. udarem (zawa∏em) mózgu.
Jest to obumarcie cz´Êci mózgu na skutek ca∏kowitego zatkania t´tnicy i braku dop∏ywu do
niego krwi i tlenu.
Objawy udaru w du˝ej mierze zale˝à od tego, która t´tnica jest niedro˝na i jak szybko dosz∏o do jej zatkania. Jego wynikiem mogà byç
niedow∏ady, pora˝enia, zaburzenia psychiczne,
zaburzenia mowy lub niedowidzenie. W cz´Êci
przypadków udar koƒczy si´ Êmiercià. O udarze mózgu – dotykajàcym rocznie ok. 60 tysi´cy osób w Polsce – napiszemy obszerniej
w jednym z kolejnych odcinków „Kàcika medycznego”.

tlenienie mi´Êni podczas ich pracy (marszu, spaceru) powoduje ból;
• dr´twienie stopy – jest równie˝ typowym
objawem mia˝d˝ycy. U chorych z mia˝d˝ycà dr´twienie stopy podczas chodzenia
cz´sto wyprzedza wystàpienie typowego dla
chromania przestankowego bólu skurczowego ∏ydki;
• ból wyst´pujàcy w spoczynku – jest objawem znacznego niedokrwienia nogi.
Âwiadczy o tym, ˝e ukrwienie nogi jest niewystarczajàce nawet w stanie jej spoczynku. Mogà wtedy powstawaç trudno gojàce
si´ owrzodzenia oraz ogniska martwicy.
W skrajnych przypadkach zachodzi koniecznoÊç amputacji (odci´cia) cz´Êci nogi. Ból spoczynkowy (niedokrwienie spoczynkowe) u wi´kszoÊci osób jest poprzedzone bólem (niedokrwieniem) wysi∏kowym (chromanie przestankowe).
W mia˝d˝ycy t´tnic koƒczyn dolnych paznokcie stajà si´ przewa˝nie matowe, kruche, ∏amliwe i wolniej rosnà. Zanika tak˝e dotychczasowe ow∏osienie nóg, a naskórek z∏uszcza si´
nieprawid∏owo i znacznie grubieje na podeszwie stopy.

Mia˝d˝yca t´tnic nóg
T´tnice zaopatrujàce koƒczyny dolne w krew
stanowià bardzo cz´stà lokalizacj´ zmian
mia˝d˝ycowych – szczególnie u m´˝czyzn,
którzy palà tytoƒ i/lub sà chorzy na cukrzyc´
(Rys. 2.). Podstawowym objawem mia˝d˝ycy
t´tnic nóg jest ból wyst´pujàcy w ró˝nej postaci i nasileniu:
• chromanie przestankowe – jest to nag∏y
ból mi´Êni ∏ydki, najcz´Êciej o charakterze
bolesnego skurczu, wyst´pujàcy podczas
chodzenia, po przejÊciu pewnego dystansu.
Ból ten zmusza do przerwania spaceru
i krótkiego odpoczynku, po którym mo˝na
iÊç dalej – a˝ do jego ponownego wystàpienia. Chromanie przestankowe jest zwykle pierwszym wyraênym objawem mia˝d˝ycy nóg. Powstaje, poniewa˝ podczas
chodzenia mi´Ênie ∏ydek intensywnie pracujà i majà znacznie wi´ksze zapotrzebowanie na tlen ni˝ w spoczynku, a zw´˝one
przez mia˝d˝yc´ t´tnice nie sà w stanie zapewniç im dostatecznej iloÊci tlenu. Niedo-
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Rys. 2. Mia˝d˝yca t´tnic nóg powoduje zmniejszenie dop∏ywu krwi t´tniczej do tkanek i ich niedotlenienie. Efektem
tego jest zespó∏ objawów bólowych, wÊród których najcz´Êciej spotykanym jest chromanie przestankowe.

odwracalne
zmiany
mia˝d˝ycowe

zw´˝enie
lub zamkni´cie
Êwiat∏a t´tnicy

Objawy choroby mia˝d˝ycowej

choroba
wieƒcowa
i zawa∏ serca
prawid∏owa,
niezmieniona
t´tnica

0

10

pasmo
t∏uszczowe

zwapnienie
(powik∏ania:
krwawienie,
owrzodzenie, zakrzep)

blaszka
w∏óknista

20

30

40

nadciÊnienie
naczyniowo-nerkowe

50

okres bezobjawowy

60

ot´pienie starcze
i udar mózgu

zgorzel
koƒczyny dolnej
70

80

wiek
(w latach)

ujawnienie si´ choroby mia˝d˝ycowej

Rozwój mia˝d˝ycy zwiàzany jest z wiekiem, a jej nast´pstwa mogà dotyczyç ró˝nych narzàdów. Najcz´Êciej atakuje mózg, serce i koƒczyny dolne.

Mia˝d˝yca t´tnic nerkowych
Mia˝d˝yca i zw´˝enie t´tnic nerkowych sà
najcz´stszà przyczynà tzw. wtórnego nadciÊnienia t´tniczego, które stanowi ok. 5%
wszystkich przypadków nadciÊnienia. Jest to
tzw. nadciÊnienie naczyniowo-nerkowe. Jest
ono bardzo oporne na leczenie za pomocà
leków obni˝ajàcych ciÊnienie krwi.
Jedynà skutecznà metodà leczenia nadciÊnienia naczyniowo-nerkowego jest leczenie operacyjne.
t´tnice
nerkowe

nerki
aorta

Rys. 4. Mia˝d˝yca t´tnic nerkowych jest najcz´stszà przyczynà lekoopornego nadciÊnienia naczyniowo-nerkowego.
Jedynà skutecznà formà jego leczenia jest operacja.

Mia˝d˝yca t´tnic wieƒcowych
Mia˝d˝yca t´tnic wieƒcowych powoduje
chorob´ niedokrwiennà serca, czyli tzw. cho-

rob´ wieƒcowà. Bardzo cz´sto bywa tak˝e
powodem zawa∏u serca. O chorobie wieƒcowej i jej powik∏aniach napiszemy w kolejnym
odcinku „Kàcika medycznego”.
Profilaktyka i leczenie mia˝d˝ycy
Post´powanie niefarmakologiczne
– czyli zmiana stylu ˝ycia
Post´powanie niefarmakologiczne w profilaktyce i leczeniu mia˝d˝ycy jest bardzo
wa˝ne. Jego zasady sà praktycznie identyczne jak te, które opisaliÊmy w 14.
numerze „Naszej Troski”, omawiajàc profilaktyk´ i leczenie nadciÊnienia t´tniczego.
Post´powanie niefarmakologiczne obejmuje:
• prawid∏owà diet´ – osoba, która ma
mia˝d˝yc´, powinna zmieniç swojà diet´
tak, aby by∏a maksymalnie zbli˝ona do
tzw. diety Êródziemnomorskiej. Posiada
ona bowiem dowiedzione dzia∏anie
ochronne przed mia˝d˝ycà i innymi chorobami uk∏adu sercowo-naczyniowego;
• obni˝enie i utrzymanie w∏aÊciwej
masy cia∏a – osoby oty∏e lub z nadwagà powinny dà˝yç do tego, aby zmniejszyç swojà mas´ cia∏a do wartoÊci prawid∏owej i utrzymaç jà na takim poziomie
na sta∏e. Ma to podstawowe znaczenie
nie tylko w skutecznej kontroli mia˝d˝ycy, ale tak˝e choroby nadciÊnieniowej
i cukrzycy;
• systematyczny wysi∏ek fizyczny – nawet zwyk∏y spacer jest lepszy ni˝ siedze-
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nie przed telewizorem. Regularne spacery
majà ochronne dzia∏anie przed mia˝d˝ycà
i jej konsekwencjami. Obni˝ajà m.in. ryzyko choroby wieƒcowej i zawa∏u serca.
Uwaga! Osoby z mia˝d˝ycà powinny,
przed rozpocz´ciem jakiejkolwiek aktywnoÊci fizycznej, zasi´gnàç porady lekarza,
aby ustaliç najlepszà intensywnoÊç çwiczeƒ – korzystnà i zarazem w pe∏ni bezpiecznà dla serca;
• zaprzestanie palenia papierosów
– udowodniono, ˝e ˝aden na∏óg nie
przynosi uk∏adowi krà˝enia tyle szkody,
co palenie papierosów. Substancje zawarte w dymie tytoniowym majà wybitne w∏aÊciwoÊci nasilajàce rozwój mia˝d˝ycy. Powoduje równie˝ nadciÊnienie
t´tnicze i mo˝e prowadziç do zawa∏u
serca;
• unikanie stresu – stres, szczególnie
d∏ugotrwa∏y, ma z∏y wp∏yw na uk∏ad krà˝enia i bardzo przyspiesza tworzenie si´
blaszek mia˝d˝ycowych w naszych t´tnicach. Walka ze stresem, spokój i wystarczajàca iloÊç snu majà du˝e znaczenie
w profilaktyce i leczeniu mia˝d˝ycy.
Post´powanie farmakologiczne – czyli
stosowanie leków
Czasami post´powanie niefarmakologiczne w leczeniu mia˝d˝ycy (bez przyjmowania leków) nie wystarcza. Wtedy stosuje
si´ odpowiednie leki. Obni˝ajà one st´˝enie
cholesterolu we krwi, ale mechanizm ich
dzia∏ania jest najcz´Êciej o wiele bardziej

Kàcik medyczny
Zapobieganie i leczenie mia˝d˝ycy – jakie potrawy nale˝y wybieraç, a jakich unikaç?
WYBIERAJ
Pieczywo:

UNIKAJ

ka˝de, szczególnie ciemne

Nabia∏:

mleko nisko t∏uszczowe,
kefir, chudy bia∏y ser, bia∏ko jajek

Mi´so:

ryby (dorsz, karp, szczupak, sandacz, flàdra),
chude mi´so (kurczak, indyk, ciel´cina, wieprzowina)

T∏uszcze:

Warzywa:

Owoce:

Przyprawy:

Potrawy:

Napoje:

brak wyraênych przeciwwskazaƒ

i pe∏noziarniste

mleko t∏uste, Êmietana,
sery ˝ó∏te, t∏usty bia∏y ser, ˝ó∏tka jaj
t∏uste mi´so (g´si, kaczki, podroby),
golonka, mi´sa w´dzone (te˝ w´dzone ryby), krewetki

mas∏o roÊlinne, margaryna, oleje roÊlinne
(sojowy, s∏onecznikowy, rzepakowy, oliwa z oliwek)

mas∏o, smalec, boczek, bekon, ∏ój

marchew, buraki, kalafior, szpinak,
sa∏ata, ziemniaki (gotowane)

fasola, groch, kapusta

wszystkie – najlepiej, je˝eli sà dojrza∏e

wszystkie owoce sà dozwolone

koperek, kminek, majeranek

cukier, sól, ostre przyprawy (papryka, chilli)

zupy bez dodatku t∏uszczu (mleczne, owocowe, warzywne),

frytki, chipsy, placki ziemniaczane, s∏odycze (d˝em, ciastka, czekolada,
pàczki), majonez, ketchup, mro˝one dania gotowe, fast-foody

mi´so (gotowane, duszone lub pieczone w folii)
herbata, kawa zbo˝owa, czerwone wino,
soki owocowe i warzywne

kawa, s∏odkie napoje, alkohol (piwo, wódka, likiery), kakao,
p∏ynna czekolada

skomplikowany. Celem stosowania leków
w mia˝d˝ycy jest zmniejszenie ryzyka jej
powik∏aƒ (udaru mózgu, zawa∏u serca)
i przed∏u˝enie ˝ycia. O ich wdro˝eniu zawsze powinien decydowaç lekarz.

Dla wszystkich osób, które sà
zainteresowane tematem mia˝d˝ycy i sà cz∏onkami programu „Z∏ota Karta ConvaTec”, nasza redakcja
ufundowa∏a 100 egz. poradnika
„Cholesterol pod kontrolà”. Przedstawione sà w nim m.in. naturalne
metody obni˝ania poziomu cholesterolu we krwi, ogólne zasady
w∏aÊciwego ˝ywienia i zdrowego
trybu ˝ycia oraz sprawdzone przepisy kulinarne.

Leczenie chorób towarzyszàcych
Mia˝d˝yca bardzo cz´sto wspó∏istnieje z nadciÊnieniem t´tniczym, cukrzycà
i oty∏oÊcià. Choroby te znacznie przyspieszajà rozwój zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach, dlatego powinny byç leczone.
W leczeniu mia˝d˝ycy bardzo wa˝na jest
zatem nie tylko skuteczna kontrola poziomu cholesterolu, ale równie˝ prawid∏owe
leczenie wszystkich chorób towarzyszàcych. Wymaga to przewa˝nie konsultacji
przez lekarzy ró˝nych specjalnoÊci – kardiologa, diabetologa i dietetyka. Bowiem
bez prawid∏owej kontroli ciÊnienia t´tniczego, poziomu cukru we krwi i wagi cia∏a trudno mówiç o skutecznym leczeniu
mia˝d˝ycy.

Aby otrzymaç ksià˝k´, wystarczy zadzwoniç do Dzia∏u
Pomocy ConvaTec (bezp∏atna
infolinia: 0800 120-093) i podaç numer swojej karty. Poradnik zostanie wys∏any bezp∏atnie pod wskazany adres.
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lek. med. Robert Og∏oza
Niepubliczny Zak∏ad Leczenia Uzdrowiskowego „Uzdrowisko Ustka”

Leczenie sanatoryjne pacjentów
ze stomià (cz. II)
W poprzednim wydaniu „Naszej Troski”
omówiliÊmy wskazania, przeciwwskazania
oraz najwa˝niejsze cele leczenia sanatoryjnego. OpisaliÊmy tak˝e, co nale˝y zrobiç, aby
móc wyjechaç do sanatorium. Dzisiaj zajmiemy si´ dwoma najpopularniejszymi dzia∏ami fizjoterapii – kinezyterapià (leczeniem za
pomocà ruchu) oraz klimatoterapià (leczeniem za pomocà przyrody i klimatu).

przed rozpocz´ciem jakiejkolwiek aktywnoÊci
fizycznej.
W sanatorium, na poczàtku pobytu, lekarz
zawsze indywidualnie ustala dla ka˝dego pacjenta zakres i intensywnoÊç çwiczeƒ. Zadanie jego jest u∏atwione, je˝eli osoba przyje˝d˝ajàca do oÊrodka przywozi ze sobà wyniki
badaƒ i wszystkie karty wypisowe z dotychczasowego leczenia szpitalnego.

Kinezyterapia (leczenie ruchem)

• çwiczenia z oporem – polegajà na pokonywaniu dodatkowego oporu (poza ci´˝arem
koƒczyn); powodujà zwi´kszony dop∏yw krwi
t´tniczej i odp∏yw krwi ˝ylnej z mi´Êni,
zwi´kszajà si∏´ i elastycznoÊç mi´Êni;
• çwiczenia wspomagane (na podwieszkach,
w odcià˝eniu) – stosowane, jeÊli chory nie ma
wystarczajàcej si∏y na pokonanie ci´˝aru koƒczyn i wykonanie ruchu w pe∏nym zakresie;
• çwiczenia specjalne – np. koordynujàce ruchy, relaksacyjne, oddechowe.

Spacery
Kinezyterapia polega na leczeniu za pomocà ruchu. Obejmuje gimnastyk´ indywidualnà, gimnastyk´ zbiorowà, trening relaksacyjny oraz korzystanie z si∏owni.
Od dawna wiadomo, ˝e ruch wp∏ywa korzystnie na funkcjonowanie ca∏ego organizmu. Poprawia jego wydolnoÊç, wzmacnia
serce, p∏uca oraz zwi´ksza odpornoÊç na
choroby. Chroni tak˝e przed zm´czeniem,
k∏opotami ze snem i depresjà.
Brak ruchu mo˝e byç przyczynà wielu dolegliwoÊci. Najcz´stsze z nich to zawroty g∏owy, os∏abienie, ospa∏oÊç oraz bóle g∏owy
i pleców. Za choroby spowodowane w du˝ej
mierze brakiem aktywnoÊci fizycznej powszechnie uznaje si´ nadciÊnienie t´tnicze,
mia˝d˝yc´, chorob´ wieƒcowà, oty∏oÊç oraz
cukrzyc´.
åwiczenia fizyczne powinny byç wykonywane systematycznie, z odpowiednio du˝à
cz´stotliwoÊcià – najlepiej codziennie lub co
drugi dzieƒ. Powinny byç na tyle intensywne, by zmusza∏y do wysi∏ku wi´kszego ni˝
przeci´tny.
Osoba çwiczàca powinna zawsze kontrolowaç stan i reakcje swojego organizmu na wysi∏ek. W czasie çwiczeƒ pozytywnym objawem jest ch´ç ich kontynuowania. Po ich
zakoƒczeniu powinniÊmy czuç si´ dobrze.
JeÊli w czasie treningu pojawi si´ ból lub jakiekolwiek inne dolegliwoÊci, nale˝y bezwzgl´dnie przerwaç çwiczenia i zasi´gnàç
porady lekarskiej.
Osoby, które znajdujà si´ w grupie podwy˝szonego ryzyka zachorowania na chorob´ nadciÊnieniowà, chorob´ wieƒcowà,
mia˝d˝yc´, cukrzyc´ lub chorujà na nie, powinny skontaktowaç si´ ze swoim lekarzem

Najprostszà i najpopularniejszà formà
ruchu sà spacery. Stwierdzono, ˝e
zmniejszajà one ryzyko Êmierci sercowej o ok. 20%. Spacerowaç mogà i powinni wszyscy. Najlepiej codziennie,
przez co najmniej pó∏ godziny.

W kinezyterapii stosuje si´ zarówno çwiczenia bierne, jak i czynne. åwiczenia bierne wykonuje si´ u chorych z pora˝eniami mi´Êni
i przy znacznym os∏abieniu ich si∏y. åwiczenia
czynne, wykonywane samodzielnie przez chorego, dzielimy na cztery grupy:
• çwiczenia wolne – polegajà na przezwyci´˝aniu ci´˝aru koƒczyn; zwi´kszajà ruchomoÊç w stawach i si∏´ mi´Êni;

Klimatoterapia (leczenie klimatem)
Ju˝ w staro˝ytnej Grecji interesowano si´
wp∏ywem klimatu i pogody na organizm ludzki. Dobrym przyk∏adem leczenia klimatycznego (klimatoterapii) jest leczenie w klimacie
nadmorskim, czyli tzw. talasoterapia.
W Polsce z talasoterapii mo˝emy korzystaç
nad Morzem Ba∏tyckim, które ze wzgl´du na
swój bioklimat i walory krajobrazowe doskonale nadaje si´ do prowadzenia leczenia klimatycznego i uzdrowiskowego. Korzystne cechy klimatu naszego morza to:
• czyste powietrze,
• obecnoÊç w powietrzu aerozolu chlorkowo-sodowo-jodowego,
• ∏agodne zimy i mniej upalne lato ni˝ w g∏´bi kraju,

Ogólne zasady dotyczàce korzystania ze spacerów:
• Nale˝y zaczynaç od krótkich spacerów, stopniowo wyd∏u˝ajàc ich czas.
• Kiedy nie ma pogody i s∏oƒce nie Êwieci, spacer nie powinien trwaç d∏u˝ej ni˝ jednà godzin´. Powinien byç wyd∏u˝any codziennie o 10 minut tak, by pod koniec pobytu w sanatorium
wynosi∏ 2-3 godziny dziennie.
• W s∏oneczne dni nale˝y uwa˝aç na s∏oƒce – chroniç g∏ow´, stosowaç filtry
przeciws∏oneczne, nosiç lekkà i przewiewnà odzie˝.
• Najpierw powinno si´ iÊç pod wiatr, a wracaç z wiatrem.
• Odzie˝ powinna byç lekka, luêna, dostosowana do warunków pogodowych. Najlepiej za∏o˝yç na siebie kilka warstw ubrania i w miar´ potrzeby zdejmowaç lub zak∏adaç kolejne
warstwy.
• Ze wzgl´du na wiatr dobrze jest mieç kurtk´ z wysokim zapi´ciem pod szyj´ i z kapturem os∏aniajàcym g∏ow´ i uszy.
• Nale˝y spacerowaç w sportowych butach o elastycznej podeszwie. Gdy jesteÊmy nad
morzem, a pogoda nam sprzyja, po kilku dniach mo˝emy chodziç po pla˝y boso.
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Talasoterapia
Talasoterapia oznacza „leczenie morzem”,
a dok∏adniej tym wszystkim, co jest z nim
zwiàzane – klimatem, wodà morskà (w postaci kàpieli lub inhalacji) oraz powietrzem.
• stale wiejàce wiatry,
• zwi´kszone nat´˝enie promieniowania nadfioletowego,
• du˝a, ale nienadmierna, wilgotnoÊç powietrza.
Talasoterapia opiera si´ na klimacie strefy
przybrze˝nej o szerokoÊci do 3 km. Wziewanie
aerozolu wody morskiej jest najskuteczniejsze
w obr´bie pla˝y nadmorskiej.
Wskutek ró˝nicy temperatur morza i làdu
wiatry w czasie dnia wiejà od morza do làdu,
a w nocy odwrotnie. W powietrzu nadmorskim jest bardzo ma∏o alergenów i zanieczyszczeƒ. Jest to szczególnie wa˝ne dla
alergików. Aerozol wody morskiej unoszony
z wiatrem powoduje up∏ynnienie Êluzu zalegajàcego w drogach oddechowych i zwi´ksza jego odksztuszanie. Sprzyja to oczyszczaniu dróg oddechowych i u∏atwia oddychanie.
Kàpiele morskie
Woda morska ma pobudzajàcy wp∏yw na
uk∏ad krà˝enia i przemian´ materii. Mo˝emy
korzystaç z jej dobrodziejstw nie tylko poprzez kàpiele, ale tak˝e przez polewanie nià
cia∏a, brodzenie w niej lub chodzenie po wilgotnym piasku.
Nale˝y pami´taç, ˝e Ba∏tyk jest morzem
ch∏odnym i temperatura wody w miesiàcach
letnich rzadko si´ga 20°C. Dlatego niew∏aÊciwe korzystanie z kàpieli mo˝e doprowadziç
do przezi´bienia.
Przy zanurzaniu w morzu pojawiajà si´
pierwsze dreszcze, które jednak po wykonaniu kilku energicznych ruchów cia∏a mijajà.
Kàpiel nie mo˝e trwaç tak d∏ugo, by wystàpi∏y drugie dreszcze, które Êwiadczà o wych∏odzeniu organizmu. Najlepiej jest kàpaç si´
krótko, kilka razy w ciàgu dnia. Zbyt d∏ugie
kàpiele wcale nie hartujà, a wr´cz przeciwnie, obni˝ajà odpornoÊç.
Pierwszego dnia pobytu w sanatorium najlepiej nie kàpaç si´ w ogóle, a tylko przyzwyczaiç organizm, spacerujàc wzd∏u˝ brzegu.
W drugim dniu pobytu najlepiej wejÊç do wody kilkakrotnie, ale tylko do wysokoÊci kolan.
Trzeciego dnia mo˝emy zanurzyç si´ ca∏kowicie, ale na krótko – najwy˝ej na pi´ç minut.
W nast´pnych dniach mo˝emy przed∏u˝aç kà-

piele tak, by pod koniec pobytu kàpiel trwa∏a
ok. 20 minut. Po wyjÊciu z wody nale˝y zawsze dok∏adnie wytrzeç si´ r´cznikiem, przebraç i przez 10 minut energicznie chodziç
wzd∏u˝ brzegu.
W lecie nad morzem wyst´puje du˝e nas∏onecznienie pla˝y, dzi´ki czemu mo˝emy za˝ywaç równie˝ kàpieli s∏onecznych.
Kàpiele s∏oneczne (pla˝owanie)
Kàpiele s∏oneczne nale˝à do naturalnych
metod piel´gnacji skóry. Dzia∏ajà tak˝e korzystnie na ca∏y organizm, wzmacniajàc jego si∏y
obronne, regulujàc cykl snu i czuwania oraz
zwi´kszajàc g´stoÊç i wytrzyma∏oÊç koÊci.
Atmosfera ziemska przepuszcza tylko cz´Êç
promieniowania s∏onecznego (na szcz´Êcie!).
Sà to promienie widzialne, nadfioletowe oraz
cz´Êç promieni podczerwonych. Na organizm
cz∏owieka korzystnie wp∏ywajà przede wszystkim promienie nadfioletowe.
Oko∏o 95% ca∏kowitego promieniowania
nadfioletowego stanowià promienie typu
UV-A, a ok. 5% to promienie typu UV-B.
Pierwsze z nich odpowiadajà za wytwarzanie
si´ ciemnego barwnika skóry, który powstaje
podczas opalania si´ (melanina). Drugie
wp∏ywajà na wytwarzanie witaminy D3, która
jest niezb´dna dla prawid∏owego funkcjonowania koÊci.
Z kàpieli s∏onecznych nale˝y korzystaç
ostro˝nie i z umiarem.
W okresie od maja do
sierpnia, w godzinach
mi´dzy 12 a 14 nale˝y
unikaç bezpoÊredniego dzia∏ania promieni
s∏onecznych na skór´,
zw∏aszcza twarzy, szyi
i ramion.
Cia∏o nale˝y chroniç
odpowiednià odzie˝à,
która powinna byç
przewiewna a jednoczeÊnie nieprzepuszczalna dla promieni
nadfioletowych. Ods∏oni´tà skór´ nale˝y chroniç kremami
i olejkami zawierajàcymi odpowiednie filtry.
I tak np. filtr nr 4 pozwala czterokrotnie wyd∏u˝yç czas przebywania na s∏oƒcu (np.
z 5 minut bez kremu do 20 minut po jego
zastosowaniu). Filtr nr 15 uwa˝a si´ za
ca∏kowicie chroniàcy przed promieniami
s∏onecznymi.
Nad morzem nale˝y równie˝ chroniç oczy,
noszàc przyciemniane okulary z filtrem UV.
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Najodpowiedniejszà porà do opalania
w naszym kraju sà godziny 7-11 (w lecie)
i 10-15 (w zimie). Najkorzystniej jest opalaç
si´ w ruchu.
Czas przebywania na s∏oƒcu nale˝y wyd∏u˝aç stopniowo, zaczynajàc od 10-15 minut
i zwi´kszaç codziennie o ok. 5 minut, dochodzàc po 2 tygodniach do 2 godzin.
Podczas opalania si´ nale˝y robiç cz´ste
przerwy, chroniàc si´ w cieniu lub korzystajàc z kàpieli wodnych. Nieodzowna jest du˝a
iloÊç wody do picia, najlepiej mineralizowanej, by uzupe∏niç niedobory p∏ynów, jakie powstajà, gdy jest goràco.
Aerozol morski
Wskutek uderzania fal morskich o brzeg
oraz parowania wody i przenoszenia jej czàstek przez wiatr, powstaje na pla˝y naturalny
aerozol morski. Aerozol taki jest doskona∏ym
roztworem inhalacyjnym. Zawiera czàstki soli kuchennej (chlorku sodowego) oraz zwiàzki jodu, bromu, wapnia i magnezu.
Ba∏tyk jest jedynym morzem na Êwiecie,
które wytwarza niepowtarzalny aerozol morski
z zawartoÊcià jodu. Posiada on m.in. w∏aÊciwoÊci poprawiajàce przemian´ materii.
Aerozol morski zmieszany z olejkami
eterycznymi, wydzielanymi przez nadmorskie lasy iglaste, stwarza jedyny i niepo-

wtarzalny naturalny inhalator. Jego wdychanie jest szczególnie korzystne dla
wszystkich osób cierpiàcych na przewlek∏e
stany zapalne górnych dróg oddechowych,
takich jak nie˝yty oskrzeli, zapalenie zatok
lub nawracajàce zapalenie gard∏a i krtani. Poza tym w strefie nadbrze˝nej oprócz morskiego aerozolu powstaje naturalna ujemna jonizacja powietrza, która jest bardzo korzystna
dla naszego organizmu.

Z∏ota Karta ConvaTec
Barbara Szulecka
piel´gniarka dyplomowana
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

Program Z∏ota Karta ConvaTec
Program Z∏ota Karta ConvaTec jest cz´Êcià systemu opieki firmy ConvaTec nad
pacjentami ze stomià. Jego celem jest poprawa jakoÊci ˝ycia oraz pomoc w powrocie do zdrowia osobom po zabiegu wy∏onienia stomii. Udzia∏ w programie jest dobrowolny i ca∏kowicie bezp∏atny.
Program Z∏ota Karta ConvaTec istnieje w
Polsce od 2001 r. Poczàtkowo skierowany
by∏ tylko do nowo operowanych pacjentów
ze stomià, poniewa˝ tu˝ po operacji wsparcie i pomoc sà najbardziej potrzebne. Od
kwietnia 2004 r. program adresowany jest
do wi´kszego grona pacjentów – wszystkich osób, które u˝ywajà sprz´tu stomijnego ConvaTec, bez wzgl´du na dat´ opera-

cji. Teraz ka˝dy nasz pacjent, niezale˝nie
od tego, kiedy by∏ operowany, mo˝e zg∏osiç si´ do programu i z niego korzystaç.
Zwi´kszajà si´ równie˝ korzyÊci, które
sà dost´pne dla uczestników programu.
I tak od paêdziernika 2004 r. dzia∏a – pod
nowym numerem – telefon zaufania, przy
którym dy˝uruje doÊwiadczony psycholog. Telefon ten czynny jest w ka˝dy wtorek w godzinach 17.00-21.00, a jego numer mo˝na uzyskaç, dzwoniàc do Dzia∏u
Pomocy ConvaTec.
Od stycznia 2005 r. nowà korzyÊcia
w programie Z∏ota Karta ConvaTec sà porady prawnika. Je˝eli macie Paƒstwo problemy zwiàzane z faktem posiadania sto-

mii i jesteÊcie cz∏onkami programu, mo˝ecie teraz korzystaç bezp∏atnie z pomocy
prawnej. My b´dziemy dyskretnym poÊrednikiem. Wszystkie zapytania w postaci listownej prosimy kierowaç na adres
Dzia∏u Pomocy ConvaTec. W listach prosimy o szczegó∏owy opis sytuacji, której
ma dotyczyç porada – to na pewno bardzo
u∏atwi prac´ prawnikowi. Listy te b´dà
przekazywane bezpoÊrednio do kancelarii
prawnej, a dalszy kontakt mo˝liwy b´dzie
drogà telefonicznà.
Je˝eli chcesz zostaç cz∏onkiem programu Z∏ota Karta ConvaTec, wype∏nij kupon
zg∏oszeniowy, który wydrukowany jest na
dole strony.

Tych z Paƒstwa, którzy sà u˝ytkownikami sprz´tu stomijnego ConvaTec i chcieliby byç uczestnikami programu „Z∏ota Karta ConvaTec”, 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.



Je˝eli chce Pan/Pani byç cz∏onkiem programu „Z∏ota Karta ConvaTec”, 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.
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TAK, CHC¢ BYå CZ¸ONKIEM PROGRAMU „Z¸OTA KARTA CONVATEC”

Imi´:

Z¸OTA KARTA CONVATEC

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

MiejscowoÊç:

Producent u˝ywanego sprz´tu stomijnego:

❑
❑

ConvaTec
Dansac

Nr lok.:

❑
❑

Coloplast
BBraun

Telefon z numerem kierunkowym:

Rodzaj sprz´tu stomijnego:

❑ jednocz´Êciowy

❑ dwucz´Êciowy

❑

synergiczny

Marka u˝ywanego sprz´tu – np. Combihesive 2S, Esteem, Esteem synergy, Stomadress, Alterna

❑

inny

(prosz´ wpisaç mark´ u˝ywanego sprz´tu): ............................................................................................
Data:

Czytelny podpis:

Prosz´ podaç nazw´ i adres sklepu, gdzie zaopatruje si´ Pan/Pani w sprz´t stomijny:

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 firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

Porady prawne

Musimy sobie pomagaç
Z mecenasem Miros∏awem Rudczykiem rozmawia Dorota Anna Bronisz
Panie Mecenasie, zaanga˝owa∏ si´ Pan
w obron´ pacjenta, który z powodu
swojej stomii straci∏ prac´. Dlaczego?
Poniewa˝ sam te˝ mam stomi´. Pami´tam
dok∏adnie tamten dzieƒ. W drzwiach stanà∏
m´˝czyzna w Êrednim wieku, przeraêliwie chudy, o zm´czonych i za∏zawionych oczach. WyjaÊni∏, ˝e w∏aÊnie zwolniono go dyscyplinarnie z pracy. I w zasadzie tylko dlatego, ˝e nosi
na brzuchu worek stomijny. Zagai∏em – to ˝eÊmy si´ dobrali, ja te˝ nale˝´ do „torbaczy”.
By∏ zdumiony. PorozmawialiÊmy jak stomik ze
stomikiem: kto operowa∏, kiedy, jakie sà efekty. Obaj jesteÊmy ileostomikami. Od razu nawiàza∏em z panem Henrykiem, bo tak si´ w∏aÊnie nazywa∏, kontakt.
Dlaczego zwolniono go z pracy?
Mój klient pracowa∏ w du˝ej firmie produkujàcej przetwory owocowe, w dziale marketingu i sprzeda˝y. Na krajowej wystawie artyku∏ów spo˝ywczych w Poznaniu oprowadza∏ po
stoisku swojej firmy szwedzkich kontrahentów. I wtedy sta∏o si´ – nadmiernie nape∏niony worek „puÊci∏” i zala∏ jego nieskazitelnie
bia∏y garnitur. Przy tym, co oczywiste, rozesz∏a
si´ niezbyt przyjemna woƒ. Jego szef zareagowa∏ natychmiast – kaza∏ mu pojechaç do domu. Po kilku dniach otrzyma∏ ze swojego zak∏adu pracy pismo, z którego wynika∏o, ˝e
rozwiàzuje si´ z nim stosunek pracy w trybie
natychmiastowym, bez wypowiedzenia, z winy pracownika. W uzasadnieniu podano, ˝e w
wyniku niedbalstwa narazi∏ wizerunek firmy i
jej dobre imi´. Wtedy, bez komentarza, powiedzia∏em: bior´ t´ spraw´. Wi´cej – zapewni∏em go, ˝e t´ spraw´ wygra.
Wiem, ˝e w tej chwili pope∏ni∏em wykroczenie adwokackie, gdy˝ ˝aden adwokat nie
mo˝e zapewniç klienta, ˝e spraw´ wygra.
Jest to wbrew naszej etyce.
Zignorowa∏ te˝ Pan kwesti´
honorarium...
Pan Henryk zaproponowa∏, ˝e honorarium
zap∏aci w ratach, bo nie ma pieni´dzy. Sà jednak sprawy wa˝niejsze. PomyÊla∏em, ˝e je˝eli my stomicy nie b´dziemy sobie wzajemnie

pomagaç, to zwàtpi´ we wszystko. Ta sprawa
sta∏a si´ dla mnie priorytetowa.
Czy nie podszed∏ Pan do niej zbyt
emocjonalnie?
Wiem, ˝e za bardzo si´ zaanga˝owa∏em.
Mog∏em „si´ spaliç”. Wnios∏em o przywrócenie mojego klienta do pracy i o zap∏acenie odszkodowania za czas pozostawania
bez pracy. Uzna∏em, ˝e brak jest przyczyn
rozwiàzania stosunku pracy, a przede
wszystkim jakiejkolwiek winy mojego klienta. W ˝aden bowiem sposób nie ucierpia∏ interes pozwanego. Prawnik reprezentujàcy firm´ pozwanego wnosi∏ o oddalenie roszczeƒ.
Przedstawi∏em sàdowi zaÊwiadczenia
o przebytej chorobie nowotworowej klienta,
o jego stomii. Zauwa˝y∏em, ˝e s´dzia nie bardzo rozumie, o co chodzi. WyjaÊni∏em wi´c
przyczyny wy∏onienia stomii, jej funkcjonowania, powiedzia∏em te˝ coÊ o sprz´cie dla
stomików. Wtedy ju˝ wiedzia∏em, ˝e ta sprawa nie b´dzie normalnie rozpatrywana.
Dlaczego?

roszczenia z powództwa cywilnego, w przedmiocie ochrony dóbr niematerialnych mojego mocodawcy.
Wygra∏ Pan spraw´?
Sta∏a si´ rzecz, której nikt nie przewidzia∏.
Wsta∏ siwy, wysoki m´˝czyzna w nienagannie skrojonym garniturze. Podszed∏ do mównicy dla Êwiadków. I trz´sàcym si´ g∏osem
oznajmi∏, ˝e jest prezesem zarzàdu pozwanej spó∏ki i ˝e chce przeprosiç pana Henryka. Poprosi∏, aby jutro przyszed∏ do pracy,
w dodatku na wy˝sze stanowisko. Na twarzy
pana Henryka pojawi∏y si´ znowu ∏zy. Na
mojej te˝.
Zakoƒczenie jak z hollywoodzkiego filmu.
Nie zawsze jednak mo˝na spodziewaç si´ tak
szcz´Êliwego fina∏u...
Ta sprawa i jeszcze kilka innych uÊwiadomi∏y mi, ˝e istnieje ogromna potrzeba udzielania pomocy prawnej ludziom takim jak pan
Henryk. Apeluj´ wi´c do kolegów adwokatów, radców prawnych, s´dziów i prokuratorów – a wiem, ˝e jest liczne grono takich,
którzy sami majà stomi´ lub majà jà ich bliscy – aby przy∏àczyli si´ do mojej inicjatywy. Na poczàtek uda∏o mi si´ zwerbowaç kilku adwokatów i aplikantów adwokackich do
niesienia pomocy prawnej osobom ze stomià. Pomoc ta, na poczàtek, ogranicza∏aby
si´ do udzielania porad prawnych w formie
odpowiedzi listownych, na temat problemów, z jakimi borykajà si´ cz∏onkowie naszego stowarzyszenia w zwiàzku z ich chorobà. JesteÊmy do ich dyspozycji.

Poniewa˝ ˝adna ze stron nie sk∏ada∏a
wniosków dowodowych. Sàd zamknà∏ rozpraw´ i udzieli∏ mi g∏osu, poniewa˝ strona
powodowa zawsze przemawia pierwsza. Zaczà∏em spokojnie. Przytoczy∏em kilka orzeczeƒ Sàdu Najwy˝szego, interpretujàcych
odpowiednie przepisy kodeksu pracy, troch´
komentarzy... PodkreÊla∏em, ˝e zachowanie
pracownika nie daje podstaw do dyscyplinarnego zwolnienia. Wtedy radca prawny strony pozwanej
Mecenas Miros∏aw Rudstwierdzi∏: „nie wolno tolerowaç
czyk
udziela porad prawoblewania ka∏em pracodawcy”.
nych na ∏amach Naszej
Tego by∏o ju˝ za wiele. Wtedy
Troski osobom ze stomià.
natar∏em bez ˝adnych skrupuZapraszamy wszystkich na∏ów – ˝e przez takich pracodawszych czytelników do przeców ulega zachwianiu wiara w
sy∏ania swoich pytaƒ i prodrugiego cz∏owieka i ˝e to nie
blemów prawnych zwiàzapan Henryk narazi∏ dobre imi´
nych z faktem posiadania
swojej firmy, ale jej prezes, destomii. Nale˝y kierowaç je
cydujàc si´ na taki sposób
do
Dzia∏u
Pomocy
ConvaTec.
Postaramy si´, aby
rozwiàzania stosunku pracy
˝adne
z
nich
nie
pozosta∏o
bez
odpowiedzi.
i dopuszczajàc do tego procesu. Zapowiedzia∏em dalsze
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Listy od Czytelników
Szanowna Redakcjo!
Na ∏amach Waszego pisma, tak ch´tnie
czytanego przez wszystkich stomików w
Polsce, pragn´ podzi´kowaç tym, którzy
wypowiedzieli tak du˝o ciep∏ych s∏ów pod
moim adresem podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów Pol-Ilko w
Poznaniu. Odebra∏am ogrom s∏ów uznania
za prac´, jakà wykonywa∏am na rzecz ludzi
ze stomià w naszym stowarzyszeniu, b´dàc
jego wieloletnià przewodniczàcà. Jestem
wzruszona i te wszystkie s∏owa, które us∏ysza∏am sà dla mnie najwi´kszym prezentem, jaki mog∏am otrzymaç. Ciesz´ si´, ˝e
Towarzystwo jest teraz silne, zdoby∏o wa˝nà
pozycj´ nie tylko w Polsce, ale i na Êwiecie.
Ale te wszystkie podzi´kowania nale˝à si´
nie tylko mnie, ale równie˝ moim wspó∏-

pracownikom: Ani Hebdowskiej – naszej
sekretarz, mojemu zast´pcy – Jurkowi Kasprzakowi, skarbnikowi – Wojtkowi Ratajczakowi oraz cz∏onkom Zarzàdu G∏ównego,
Komisji Rewizyjnej, Sàdowi Kole˝eƒskiemu, a przede wszystkim przewodniczàcym
oddzia∏ów regionalnych.
Walne Zgromadzenie Delegatów Pol-Ilko,
w dowód uznania, przyzna∏o mi tytu∏ honorowego cz∏onka stowarzyszenia i zatwierdzi∏o do prac jako past president Pol-Ilko
tak, jak to si´ dzieje w Êwiatowej organizacji stomijnej IOA. Pragn´ za to wszystko
podzi´kowaç i obiecuj´ nadal wspieraç
ruch stomijny.
Chc´ te˝ podzi´kowaç wszystkim goÊciom,
którzy przybyli na Walne Zgromadzenie. Nasze zaproszenie przyj´li lekarze chirurdzy –

honorowi cz∏onkowie Pol-Ilko i piel´gniarki
stomijne. Zaszczycili nas swojà obecnoÊcià
przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele Urz´du Miasta z wydzia∏u zdrowia oraz przewodniczàcy innych towarzystw. Przybyli równie˝ dyrektorzy firm –
ConvaTec z Warszawy i Pofam Poznaƒ, którzy
od lat wspierajà nas w naszych dzia∏aniach.
To by∏o dla nas bardzo wa˝ne.
Jeszcze raz sk∏adam ogromne dzi´ki za
s∏owa uznania oraz dzi´kuj´ za te lata wspó∏pracy. Zapewniam, ˝e jestem z Wami, bo jestem jednà z Was. Moim motto sà s∏owa papie˝a Jana Paw∏a II – „Wymagajmy od siebie, choçby inni nie wymagali”.
Pozdrawiam,
Alina Matysiak
Poznaƒ, 8 listopada 2004 r.

Kàcik matrymonialno-towarzyski
Kàcik matrymonialno-towarzyski 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” styczeƒ 2004.

Droga Trosko!
Urostomik po szeÊçdziesiàtce pozna mi∏à, sympatycznà Panià z takim
samym schorzeniem, najch´tniej równie˝ z Gdaƒska. Cel poznania –
spotkania kole˝eƒskie, przyjacielskie, niematrymonialne. Mo˝e jest
gdzieÊ równie samotna, nudzàca si´ Pani, której dokucza wyobcowanie.
Mo˝e we dwoje b´dzie l˝ej ˝yç? Jako przyjaciele. Bardzo prosz´ o listy.
Zeflik
(adres do wiadomoÊci redakcji)
Kochana Redakcjo!
Pisz´ do Was, bo znalaz∏am si´ w podobnej sytuacji jak wi´kszoÊç
piszàcych do „Kàcika matrymonialnego”. Piszàc do Was, ka˝dy z nas
oczekuje wsparcia, zrozumienia i ma nadziej´ spotkaç takà osob´, która b´dzie wyrozumia∏a i nie b´dzie jej przeszkadzaç problem stomii.
Otó˝ chcia∏abym bardzo za Waszym poÊrednictwem znaleêç bratnià
dusz´ i uwierzyç jeszcze w swoje szcz´Êcie. Mo˝e jest gdzieÊ, niedaleko? Mo˝e wystarczy tylko wyciàgnàç r´k´? Tak te˝ czyni´.
Jestem wdowà po szeÊçdziesiàtce (62 lata). Stomi´ mam siedem
miesi´cy. Ju˝ si´ przyzwyczai∏am i nie sprawia mi ona wi´kszych problemów. Chcia∏abym, aby odpowiedzia∏ mi pan w odpowiednim wieku,
z tym samym problemem.

Razem moglibyÊmy mniej myÊleç o tym, co nas spotka∏o, a cieszyç
si´ ˝yciem. Bardzo lubi´ zajmowaç si´ domem, lubi´ d∏ugie
i interesujàce rozmowy, jazd´ rowerem, podró˝e i d∏ugie spacery. MyÊl´, ˝e spacery we dwójk´ by∏yby bardziej ciekawe i przyjemniejsze.
Mieszkam w swoim „M”. Odpisz´ na ka˝dy list.
Z powa˝aniem, Anna z woj. podkarpackiego
(adres do wiadomoÊci redakcji)
Droga Redakcjo!
Mam 26 lat, mieszkam na wsi, z której wsz´dzie jest daleko. Stomi´
mam ju˝ bardzo d∏ugo. Jestem osobà nieÊmia∏à, która boi si´ wszystkiego, co jest wokó∏, a szczególnie ludzi. Miewam depresje, lecz´ si´,
ale nie zawsze mi to pomaga. Od dwóch lat jestem m´˝atkà. Mà˝ pracuje, ja ca∏e dnie jestem sama i to mnie bardzo denerwuje. Takie bezczynne siedzenie w domu. Mam dobrego m´˝a, bardzo mi pomaga
i mnie wspiera. Ale chcia∏abym poznaç jakàÊ dziewczyn´ w moim wieku, z którà mog∏abym si´ kontaktowaç, dzieliç problemami. Nie tylko
na temat stomii. Chcia∏abym porozmawiaç z kimÊ, kto boryka si´ z podobnymi problemami, dowiedzieç si´, jak sobie radzi w ˝yciu.
Pozdrawiam serdecznie, Anna Rz.
(adres do wiadomoÊci redakcji)

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
G∏ogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. KoÊciuszki 15a
tel.: (76) 835 01 02
Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel.: (75) 764 61 55
Legnica 59-200
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35
tel.: (76) 854 21 13

Che∏m 22-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Reformacka 28
tel.: (82) 565 07 53
Lublin 20-094
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Lubartowska 64/66
tel.: (81) 743 35 51
¸uków 21-400
Sklep Medyczny MEDICUS
pl. Narutowicza 3
tel.: (25) 798 34 22
Pu∏awy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Pi∏sudskiego 89
tel.: (81) 887 70 42
W∏odawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel.: (82) 572 53 79

os. Z∏ota Jesieƒ 1
tel.: (12) 646 87 41

Województwo Pomorskie

Województwo Âwi´tokrzyskie

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

Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. LeÊna 10
tel.: (52) 395 67 41

Kielce 25-734
Sklep Medyczny MARMED
ul. Artwiƒskiego 1
tel.: (41) 367 15 40

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

Gdaƒsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. D´binki 7
tel.: (58) 344 38 94

Skar˝ysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny MARMED
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96

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

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

Starachowice 27-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Radomska 70
tel.: (41) 275 19 20

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

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

Województwo Mazowieckie

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

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

ZamoÊç 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Partyzantów 7
tel.: (84) 638 72 13

Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel.: (23) 672 20 92

Województwo Lubuskie

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

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

Województwo ¸ódzkie

P∏ock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
tel.: (24) 269 72 87

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

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

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

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

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

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

Radomsko 97-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel.:(44) 685 23 92

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

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

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

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

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

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

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

Lubin 59-300
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel.: (76) 724 96 16
Lwówek Âlàski 59-600
Sklep Medyczny MIR-MED
Teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel.: (75) 782 57 22

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
Bydgoszcz 85-950
Sklep Medyczny
ul. S∏owackiego 1
tel.: (52) 322 01 13
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

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

Województwo Ma∏opolskie
Bochnia 32-700
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Âwi´tokrzyska 3
tel. (14) 611 50 95
Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. KoÊciuszki 68
tel. (14) 686 27 20, (14) 662 12 37
Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Soko∏a 10
tel.: (32) 623 42 73

Województwo Opolskie
Opole 44-005
Sklep Medyczny REHMED
ul. Ksià˝àt Opolskich 33
tel.: (77) 453 22 44
Opole 45-061
Sklep Medyczny REHMED
Woj. Szpital Zespolony, bud. Pulmonologii
ul. Katowicka 66a
tel.: (77) 441 37 20

Województwo Podkarpackie

Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9d
tel.: (18) 353 79 40

Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 31 57

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

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

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

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

Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Osiedle S∏oneczne 8
tel.: (12) 643 65 70
Kraków 30-638
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Bia∏oruska 15
tel.: (12) 265 74 87
Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Pràdnicka 35/37
(12) 416 25 19

Województwo Podlaskie

Województwo Âlàskie

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

¸om˝a 18-400
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2
tel.: (89) 216 59 47

Olsztyn 10-587
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. KoÊciuszki 84d
tel.: (89) 527 41 10
Olsztyn 10-357
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 37
Szpital MSWiA – Poliklinika
tel.: (89) 527 41 10

Województwo Wielkopolskie

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 3
tel.: (94) 345 65 50, w. 365
Szczecin 71-470
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
JOLA-MED
ul. Arkoƒska 42
tel./fax: (91) 454 06 04

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

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

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

Uwaga!

Nowy adres i telefon
sklepu medycznego w Szczecinie:

Sklep Medyczny MEDICA-HUMANA JOLA-MED
ul. Arkoƒska 42, 71-470 Szczecin, tel./fax: (91) 454 06 04

Kraków 31-826
Sklep Medyczny MARMED
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Adresy poradni stomijnych

Limity na sprz´t stomijny
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 (Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003 r.)
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.

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). Zawiera informacje o stowarzyszeniu, praktyczne porady oraz materia∏y
edukacyjne.
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: Jerzy Kasprzak – przewodniczàcy (Czarnków), Helena Pawlak – wiceprzewodniczàca (¸ódê), Ryszard
Jankowski – sekretarz (Bia∏ystok), Krystyna Kowalczyk – skarbnik (¸ódê); Cz∏onkowie: Lechos∏aw Or∏owski
(P∏ock), Stanis∏aw Puls (Bydgoszcz), Gra˝yna Romaniuk (˚ary), Stanis∏aw Bogdan (Bia∏ystok), Ma∏gorzata
Miciak (Rzeszów).
Oddzia∏y regionalne Pol-Ilko:
1. BIA¸YSTOK – Zdzis∏aw Masiak, 15-274 Bia∏ystok, ul. Waszyngtona 15 A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ – Henryk Pe∏czyƒski, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Sk∏odowskiej 37/110, tel.: (52) 342 08 55
3. GORZÓW WLKP. – 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 – Czes∏aw Bo˝ek, 59-300 Lubin, Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39
10. LUBLIN – Stanis∏aw Majewski, 21-017 ¸´czna, ul. Obroƒców Pokoju 11/39
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. OPOLE – Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90
14. P¸OCK – Danuta Kupis, 09-400 P∏ock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86
15. POZNA¡ – Zdzis∏aw Matuszak, 60-658 Poznaƒ, ul. Bonin 12/8, tel.: (61) 823 34 05
16. RZESZÓW – Janina Or∏owska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97
17. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin-Dàbie, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 11 55
18. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodleg∏oÊci 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05
20. WROC¸AW – W trakcie organizacji
21. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

Kluby pacjentów 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, wejÊcie g∏ówne – sala 28, 01-809 Warszawa,
ul. Ceg∏owska 80 (spotkania w ka˝dà ostatnià Êrod´ miesiàca, w godz. 13.00-16.00)
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Województwo DolnoÊlàskie
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 213,
50-556 Wroc∏aw
kierownik poradni: dr Jerzy Medyƒski
tel.: (71) 376 30 02
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 Podlaskie
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Bia∏ystok
kierownik poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 74 68 573
SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymiƒska 2, 15-863 Bia∏ystok
kierownik poradni:
dr med. Jacek Lewandowski
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

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

Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Bia∏a
kierownik poradni:
dr Stanis∏aw Hrapkowicz
tel.: (33) 816 40 61

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 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 ¸ódzkie
Poradnia Stomijna
al. KoÊciuszki 48, ¸ódê

Województwo
Warmiƒsko-Mazurskie
Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37
tel.: (89) 539 85 20
kierownik poradni:
dr Gra˝yna Kuciel-Lisieska

Województwo Ma∏opolskie
Poradnia Chirurgii Proktologicznej
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
ul. Pràdnicka 35-37, 31-202 Kraków
kierownik 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 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 Zachodniopomorskie
Poradnia Stomijna
109 Szpital Wojskowy
ul. Piotra Skargi 34/35, 71-422 Szczecin
tel. (91) 445 55 05

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i zbli˝ajàcego si´ Nowego Roku
du˝o zdrowia, szcz´Êcia, pogody ducha
i wiary w lepsze jutro
˝yczà
pracownicy firmy ConvaTec

