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Witamy Państwa
już po raz dwudziesty!
Trzymacie w rękach dwudziesty numer magazynu „Nasza Troska”. Od pięciu lat,
systematycznie co trzy miesiące, przygotowujemy dla Was porcję informacji dotyczących tego, co najważniejsze – prawidłowej pielęgnacji stomii oraz lepszej jakości życia
stomików.
Kiedy pracowaliśmy nad bieżącym numerem i przeglądaliśmy w redakcji pierwsze
wydanie naszego magazynu z 2001 roku – poczuliśmy dumę. Z ośmiostronicowego
pisma, „Nasza Troska” rozrosła się do 32-stronicowego magazynu. W trosce o jakość poszerzyliśmy krąg osób zaangażowanych w tworzenie każdego wydania
– zarówno redaktorów, jak i naszych stałych współpracowników. Mamy także kilkuosobowe grono profesjonalnych dziennikarzy, grafika i fotoedytora.
Obiecujemy, że będziemy nadal się rozwijać i pisać o tym, co dla Was ważne.Wszystkie uwagi dotyczące magazynu są dla nas bardzo cenne. Dlatego prosimy: piszcie do
nas, co Wam się w „Naszej Trosce“ podoba, co chcielibyście zmienić, o czym przeczytać.
Nasz jubileusz zbiega się z bodaj najpiękniejszymi świętami w roku – z Bożym
Narodzeniem. Życząc wesołych świąt, chciałbym, aby upłynęły one Państwu
w ciepłej atmosferze rodzinnych spotkań.

FOT. YOLA

Z serdecznymi pozdrowieniami

lek. med. Przemysław Styczeń
Dział Pomocy ConvaTec

Wszystkim
naszym Czytelnikom
życzymy
pogodnych
świąt Bożego
Narodzenia oraz
szczęśliwego
Nowego Roku!
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Niewłaściwa dieta u osoby
ze stomią może być przyczyną wielu przykrych
dolegliwości. W dziale „Dietetyk radzi”
systematycznie publikujemy zapis rozmowy
z panią dr Małgorzatą KozłowskąWojciechowską na temat podstawowych
zasad zdrowego odżywiania. Towarzyszą
mu praktyczne przepisy kulinarne.

Spotkania
z pacjentami
Nic tak nie podnosi na duchu
jak spotkanie z innymi ludźmi mającymi podobne problemy. Nasza
redakcja uczestniczy i zdaje relacje ze spotkań, które odbywają się w całej Polsce.

Listy od Czytelników
W listach do redakcji piszecie
o tym, co dla Was istotne:
o kłopotach codziennnego
życia i problemach ze zdrowiem. Odpowiadając na nie na łamach naszego magazynu
staramy się Wam pomóc.

Pielęgnacja stomii
Niewłaściwie pielęgnowana
stomia może sprawiać wiele
kłopotów, jak również być
przyczyną wielu niepotrzebnych cierpień.
W cyklu „Pielęgnacja stomii” radzimy, jak
prawidłowo ją pielęgnować, jak dobrać
i stosować właściwy sprzęt stomijny, a także
jak unikać powikłań i co robić, gdy jednak
wystąpią.

Psycholog radzi
Wyłonienie stomii to zmiana,
z którą ciężko się pogodzić.
W serii artykułów „Psycholog
radzi” podpowiadamy, jak radzić sobie zarówno z sobą samym, ze zmianami w swoim ciele oraz jak układać sobie stosunki
z innymi ludźmi po operacji wyłonienia stomii. Słowem: jak nauczyć się żyć na nowo
– piękniej i lepiej – ze stomią.

Kącik medyczny
Wyłonienie stomii to często
nie jedyny kłopot zdrowotny
naszych Czytelników. Dlatego już dawno na łamach „Naszej Troski”
uruchomiliśmy „Kącik medyczny”, w którym piszemy o najczęstszych chorobach.

Informacje
W każdym numerze „Naszej
Troski” publikujemy również
aktualne informacje na temat sklepów medycznych oferujących
sprzęt stomijny, oddziałów regionalnych
POL-ILKO oraz poradni stomijnych.

FOT. M. SZACHO/PHOTOPASS

Jak się zmienialiśmy...

Pierwszy numer „Naszej Troski” był
skromnym, zaledwie ośmiostronicowym
pisemkiem. Jednak ciepłe przyjęcie ze
strony Czytelników zadecydowało, że...

Oto nasza redakcja!
Nad powstawaniem „Naszej Troski“ czuwa obecnie ośmioosobowy zespół specjalistów.
Są to (od lewej:) Marzena Dąbrowska – grafik, Inga Kazana – redaktor prowadzący, Marcin
Andryszczak – redaktor, Przemysław Styczeń – redaktor naczelny, Małgorzata Żebrowska-Piotrak – korektorka, Anna Jakubczak – redaktor, Magdalena Dzierzęcka – dyrektor
wydawniczy oraz Maciej Szczepkowski – redaktor.

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim tym, dzięki którym ukazuje się
„Nasza Troska“. Autorom – za wkład merytoryczny, dziennikarzom – za
pomysły, a Wam – Czytelnikom – za ciepły odbiór naszego magazynu oraz listy
i uwagi, które inspirują nas do ciągłego rozwoju.
...postanowiliśmy systematycznie zwiększać swoją objętość. Obecnie „Nasza Troska” jest 32-stronicowym magazynem
o różnorodnych działach tematycznych.

Ciekawostki

Gdyby
wszystkie
wydane
dotychczas
egzemplarze
„Naszej Troski"
ułożyć
jeden na
drugim,
utworzony
stos
miałby
wysokość
ok. 727 m.

FOT. JL

Chcąc pokazać Państwu rozmiar naszego przedsięwzięcia, dokonaliśmy kilku dość
karkołomnych obliczeń. Oto ich wyniki.

Gdyby wszyscy czytelnicy jednego
numeru „Naszej Troski" stanęli
w kręgu i złapali się za ręce,
utworzony krąg miałby średnicę
prawie 10 km, a łańcuch rąk
– długość 30 km.
Gdyby
pojedyncze
egzemplarze
dotychczasowych
numerów
„Naszej Troski"
zszyć do postaci
książki, liczyłaby
ona aż 388 stron.

Gdyby jedno wydanie „Naszej Troski” pakowała
tylko jedna osoba, zajęłoby to jej ponad tydzień.
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W dalszym ciągu rozwijamy się i pracujemy nad jakością. Wprowadzamy nowe
serie artykułów (np. „Seksuolog radzi”,
„ABC sprzętu stomijnego”) oraz stale
ulepszamy te już istniejące.

Wszystkie archiwalne wydania
magazynu „Nasza Troska“
znajdują się w Serwisie
Internetowym ConvaTec
(www.convatec.pl).

Rozmowa z...
Rozmawiała Małgorzata Radomska

Rozmowa ze wszystkimi bohaterami wywiadów „Naszej Troski”

Zawsze jest czas na marzenia
Dziewiętnastu bohaterów naszych rozmów. Dziewiętnaście
różnych historii. Dzieci, młodzi,
starsi. Wszyscy doświadczeni
przez los, ale mimo to pogodnie
patrzący przed siebie. Stomia
to część ich życia. Życia, które
niezależnie od wyłonienia
przetoki musi toczyć się dalej.
Spotkaliśmy się z nimi ponownie
i zapytaliśmy, jak sobie radzą
dzisiaj.

NT nr 1 (2001)
Jerzy
Truchanowicz
W udzielonym w 2001 roku
wywiadzie powiedział nam, że
chodzenie po górach dodaje mu sił
w walce z chorobą.
Dziś rzadziej się wspina na szczyty, ale nie z powodu
braku kondycji, tylko... chętnych na wspólne wyprawy.
Ostatni raz był w górach w ubiegłym roku. Jakiś czas temu przeszedł na rentę. Ma powikłania, czeka go kolejny
zabieg. Obecnie musi dwa razy dziennie wymieniać
sprzęt stomijny. Pytany o najbliższe plany, odpowiada:
„Wyjeżdżam do Pragi, gdzie wezmę udział w konferencji
organizowanej przez ConvaTec i wygłoszę odczyt”.

NT nr 3 (2001)

NT nr 4 (2002)

NT nr 2 (2001)
Alina Matysiak

Elżbieta Lesińska

Ola Filochowska

W czasie rozmowy opowiadała nam o tym, jak
zawsze czerpała z życia pełnymi garściami,
a operacja nie zmieniła jej stylu życia i upodobań.

Rozmawialiśmy z nią o powodach, dla których
stworzyła prywatną stronę internetową dla
pacjentów ze stomią.

Mamie Oli ciężko było wtedy mówić o dolegliwościach córki. Dziewczynka urodziła się z niedojrzałością jelit. Konieczna była operacja,
w wyniku której wyłoniono stomię. Przetoka
nie poprawiła sytuacji, trzeba było usunąć jeszcze spory odcinek jelita. Po pewnym czasie stomia została zamknięta i Ola wróciła do
zdrowia.

Od roku pani Alina nie jest już prezesem ZG Pol-Ilko,
ale nadal współpracuje ze stowarzyszeniem, jest jego reprezentantką. Jeździ po świecie i patrzy, jak
z problemami radzą sobie stomicy w innych krajach.
Ostatnio była w Mińsku na Białorusi, żeby wspomóc
tamtejszą organizację chorych ze stomią. Jest bardzo aktywna, od października br. chodzi na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Niedawno została babcią.

Trzy lata temu zamknięto jej przetokę. Choć nie
ma już stomii, stara się nie zaniedbywać swojej
strony internetowej. Wie, że jest potrzebna innym.
Ma zamiar, wspólnie z kilkoma znajomy stomikami, napisać książkę o tym, jak można radzić sobie
z przetoką. Nie pozbyła się całkiem kłopotów ze
zdrowiem, ale woli o tym nie myśleć. Pracuje.
W wolnych chwilach chodzi do kina, wpada do
pubu. Zapisała się na angielski.
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Nie udało nam się skontaktować z Olą i jej mamą.
Mamy nadzieję, że dziś jest pełną życia i radości
dziewczynką. Jeśli czyta nasz magazyn, prosimy
o kontakt z redakcją „Naszej Troski“.

NT nr 5 (2002)

NT nr 7 (2002)

NT nr 6 (2002)
Grażyna Marcinkowska-Pierożyńska

Stefan Gołata

Władysław Białobrzeski

W 2002 roku wyznała, że nigdy nie chciała rezygnować z marzeń, wedle zasady, że ziści się to,
czego naprawdę się pragnie. Zawsze marzyła
o założeniu rodziny. Udało się, choć późno, bo
miała już ponad 40 lat. Po wyłonieniu stomii
obawiała się, że nie będzie mogła urodzić dziecka. Jednak lekarze nie widzieli przeciwwskazań
i na świat przyszedł zdrowy chłopczyk.

W szczerej rozmowie nie ukrywał przed nami,
że po operacji stracił pokłady swego życiowego optymizmu. Przede wszystkim: nie mógł
już pracować jako muzyk.

Zdradził nam swoje dwie życiowe zasady. Po
pierwsze: nie wolno się denerwować, po wtóre:
każdy dzień należy witać z radością.

Nie udało nam się skontaktować z panią Grażyną.
Jeśli nas czyta, będziemy wdzięczni za kontakt.

Dziś pan Stefan cały czas ma problemy ze zdrowiem. Nie jest też zadowolony z opieki lekarskiej,
której doświadcza. Uważa, że lekarze nie traktują
go w należyty sposób, zbywają, nie potrafią mu
pomóc. Nie pracuje, bo nie pozwala mu na to stan
zdrowia. Jest na rencie.

Są to słuszne zasady, gdyż pan Władysław jest pełnym optymizmu, w dobrej formie... 98-latkiem. Jest
całkowicie samodzielny. Sam robi zakupy, wespół
z żoną gotuje i sprząta dom. Bardzo interesuje się
polityką, nie mógł się doczekać głosowania w ostatnich wyborach.Twierdzi, że nigdy w życiu nie
powodziło mu się tak dobrze, jak teraz.

NT nr 9 (2003)

NT nr 8 (2003)

NT nr 10 (2003)

Stanisław Majewski

Jan Kobuszewski

Paweł i Piotr Szprutowie

W czasie naszej rozmowy mówił, że po
operacji zrozumiał, że los dał mu drugą
szansę. Chciał, by każdy dzień był
pełen intensywnych i twórczych przeżyć.

Stwierdził, że walce z chorobą z pewnością
pomógł mu wrodzony optymizm. Przyznawał,
że robił wszystko, żeby nie dożyć sędziwego
wieku: palił, pił i korzystał z życia na całego.

Bliźniacy zostali dwa lata temu laureatami
konkursu „Moje wymarzone wakacje”.

Zajął się dla własnej przyjemności malowaniem
witraży i wyszywaniem obrazów. Bierze udział
w wystawach — do ostatniej namówiła go
psycholog z Kliniki Onkologii AM w Lublinie. Jest
na rencie, ale chwyta się różnych zajęć, bo nie lubi
siedzieć bezczynnie w domu. Ma pogodny stosunek do życia i pragnie swoją pogodą ducha obdzielać innych. Uważa, że wtedy łatwiej żyć.

Dziś cały czas jest czynny zawodowo, występuje
w warszawskich teatrach, kabaretach. Nie poddaje się starości, choć – jak twierdzi – małymi kroczkami wkracza ona coraz bardziej w jego życie.
Stara się mieć czyste sumienie – co utrzymuje
go w dobrej formie psychicznej. A utrzymywanie
w czystości rąk (w sensie dosłownym) pomaga
zachować zdrowie.
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Ich pasją jest sport, zwłaszcza piłka nożna. Cały czas
są pod opieką lekarzy z Centrum Zdrowia Dziecka.
Mimo zwolnienia lekarskiego, za nic nie chcieli rezygnować z udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Jak przystało na bliźnięta dwujajowe, różnią się
charakterami: Paweł jest spokojny, Piotr to „żywe
srebro”. Paweł bardzo lubi budować. Rodzice nie
mogą się nadziwić jego konstrukcjom z klocków.
Piotr w przyszłości chce zostać żołnierzem, bo
pociąga go wszystko, co związane z wojskiem.

Rozmowa z...
NT nr 12 (2004)

NT nr 11 (2003)

NT nr 13 (2004)

Ryszard Śrama

Anna Dymna

Dorota Kaniewska

Gdy z nami rozmawiał, wierzył, że choroba nie
pozbawi go przyjemności nurkowania.

Sama nie ma stomii, ale nie mogła pozostać
obojętna na cierpienie ludzi doświadczonych
przez los. We wrześniu 2003 r. założyła fundację „Mimo wszystko”, której zasięg działania
rozszerza się w szybkim tempie.

Nasza rozmowa dotyczyła przewodniczenia
mazowieckiemu oddziałowi Pol-Ilko.

Dziś żyje już bez stomii. Co prawda, nie obyło się bez
problemów, ale stomia została w końcu zamknięta.
Dalej w wolnych chwilach zajmuje się nurkowaniem,
głównie w akwenach krajowych, choć latem lubi
pojechać nad Adriatyk. Nurkowanie w bardziej
egzotycznych miejscach cały czas pozostaje w sferze planów. Ma nową pasję – remont starych
samochodów. Kupił syrenkę i teraz ją odnawia.

Cały czas mądrze pomaga ludziom, ciągle ma nowe
pomysły, nie ustaje w staraniach, żeby te pomysły
wprowadzać w czyn. Na szczęście dla wszystkich
znajduje jeszcze czas i siły na pracę zawodową.
I stale cieszy nas nowymi kreacjami aktorskimi.

NT nr 14 (2004)

Pani Dorota od kilku miesięcy pełni także dodatkowo
funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego przy
Zarządzie Głównym Pol-Ilko. Organizuje wycieczki
dla członków stowarzyszenia, niedawno byli w Nieborowie i Arkadii.W ramach integracji z oddziałem
łódzkim wybrali się na wycieczkę do Rogowa. Systematycznie raz w miesiącu spotykają się i rozmawiają
o swoich problemach.

NT nr 16 (2005)

NT nr 15 (2004)
Elżbieta Meissner

Wojciech Stasiak

Kasia Zwierzyńska

Po licznych operacjach doszła do wniosku, że
trzeba zwolnić tempo życia, zacząć baczniej
rozglądać się wokół siebie.

W wywiadzie z 2004 roku za swój największy
sukces uważał zwycięstwo w maratonie
w Jelczu-Laskowicach w 2003 r.

Dzisiaj nadal pracuje jako lekarz. Przyjmuje w przychodni, odwiedza pacjentów w domach. Mówi, że
żyje dzięki grupie ludzi dobrej woli. Zaczynając od
prof. Marka Pertkiewicza z Samodzielnej Pracowni
Żywienia Klinicznego przy Szpitalu Klinicznym
im. prof.W. Orłowskiego w Warszawie, a kończąc
na firmie, która dostarcza jej pożywienie do odżywiania pozajelitowego. Również dzięki firmie
ConvaTec i coraz lepszemu sprzętowi stomijnemu.

Ostatnio nie startuje w maratonach. Żeby mieć
wyniki, trzeba trenować – mówi – a on nie ma
kiedy. Czas wypełnia mu teraz głównie zajmowanie się rodziną, najmłodsza córka poszła w tym roku do szkoły, oraz pracą – prowadzi własną działalność handlową. Ostatni raz wziął udział w biegu
w Poznaniu, w zeszłym roku. Biega rekreacyjnie,
bo lubi prowadzić aktywny tryb życia, a do startów w maratonach może jeszcze kiedyś wróci.

Powiedziała nam, że mimo młodego wieku
już wie, iż w życiu raz jest dobrze, a innym razem wszystko widzi się w czarnych barwach.
Przez lata tułała się po szpitalach, przeszła
16 operacji, lekarze nie bardzo wiedzieli, jak
jej pomóc. Długo nie mogła się pogodzić, że
wyłoniono jej stomię.
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Obecnie znów jest w szpitalu. Poszła na badania
kontrolne poziomu cukru, a okazało się, że musi
zostać na dłużej. Ma bóle brzucha, jest na środkach przeciwbólowych. Jej mama mówi, że nie
wiadomo, jak długo zostanie w szpitalu.

NT nr 19 (2005)

NT nr 17 (2005)

NT nr 18 (2005)
Mariusz Pycz-Pyczewski

Zdzisław Masiak

Maria Hała

Ktoś, kto go spotykał pierwszy raz, zwykle
nie wierzył, że ma już ukończone 70 lat.
Wigoru i apetytu na życie mógł mu pozazdrościć niejeden dwudziestolatek. Stomia nie
przeszkodziła mu być aktywnym fizycznie.
Twierdził nawet, że dzięki niej ma więcej
czasu na pasję swojego życia – żeglarstwo.

Opowiedział nam o tym, jak 15 lat temu został
stomikiem. Zdradził nam, że to, iż żyje, zawdzięcza swojej żonie, która zmusiła go do
pójścia do lekarza i czuwała nad przebiegiem
leczenia.

Jest jedną z najdłużej żyjących w Polsce osób
z przetoką. Ma ją od 34 lat. Powiedziała nam,
że wtedy, gdy wyłoniono jej stomię, sprzęt był
bardzo złej jakości i jego używanie przysparzało wielu kłopotów.

Cały czas jest prezesem białostockiego oddziału
Pol-Ilko. Praca na rzecz stowarzyszenia sprawia
mu ogromną satysfakcję. Jest czynny zawodowo,
działa w rodzinnej firmie. Jest szczęśliwy, że stan
zdrowia pozwala mu się realizować.

Cieszy się, że doczekała czasów, gdy stomicy nie
mają już takich problemów, jak kiedyś. Lubi swój
dom, jej pasją są przetwory, którymi zapełnia
spiżarnię. Kocha rodzinę. Często odwiedza syna,
który mieszka pod Lesznem.

Teraz odmówił rozmowy, uzasadniając to złym
stanem zdrowia. Życzymy odzyskania sił i powrotu do pasji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim bohaterom naszych rozmów za rozmowę i czas, który zechcieli nam poświęcić. Życzymy, by zdrowie im dopisywało, a pogoda ducha nie opuszczała. Wierzymy też, że codzienne troski nie dadzą zapomnieć o uśmiechu. Od niego przecież wiele zależy.

Tych z Państwa, którzy nie są jeszcze naszymi prenumeratorami, a chcieliby systematycznie otrzymywać kolejne numery „Naszej Troski”,
prosimy o czytelne wypełnienie zamieszczonego poniżej kuponu i odesłanie go pod adresem:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Tym z Państwa, którzy już wcześniej odesłali do nas wypełniony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymują kwartalnik pocztą
do domu, życzymy miłej lektury i prosimy o nieprzesyłanie kolejnych kuponów.
Nr 1, 2006 (20)

Jeżeli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywać bezpłatne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie prosimy
o czytelne wypełnienie kuponu drukowanymi literami oraz odesłanie go pod adresem:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU
Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Nr lok.:

Miejscowość:

Telefon z numerem kierunkowym:

Data:

Czytelny podpis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26
(DZIAŁ POMOCY CONVATEC), w celu wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania,
informacje na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty
elektronicznej, kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania
danych osobowych, a także przysługującego mi prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania.

Pielęgnacja stomii
mgr piel. Urszula Sobczak,
pielęgniarka stomijna,
pracuje w Poradni dla Chorych ze Stomią
przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM w Poznaniu

Powikłania
skórne stomii (część II)

Niejednokrotnie na łamach „Naszej Troski”
podkreślaliśmy, jak duże znaczenie w odpowiedniej pielęgnacji stomii ma prawidłowy
dobór i właściwe stosowanie sprzętu stomijnego. Dobrze dopasowany jest szczelny i zapobiega podciekaniu treści jelitowej pod
płytkę lub przylepiec. Tym samym – zapobiega zapaleniu skóry wokół stomii.
Czasami jednak się zdarza, że mimo dobrze dopasowanego sprzętu i starannej pielęgnacji stomii na skórze w jej sąsiedztwie
pojawiają się piekące, czerwone zmiany. Jest
to alergiczne zapalenie skóry. Dlaczego ono
powstaje?

FOT. MAŁGORZATA BILIŃSKA

Jeśli miejsce kontaktu płytki lub worka ze skórą jest zaczerwienione, łuszczące, piekące i swędzące
– prawdopodobnie cierpisz na alergiczne zapalenie skóry. Co należy w takiej sytuacji zrobić?
Po pierwsze – zmienić sprzęt. Po drugie – gdy zmiana sprzętu nie pomoże – zgłosić się po pomoc
i poradę do lekarza lub pielęgniarki stomijnej.

Zdjęcie 1. Alergiczne zapalenie skóry przybiera
najczęściej kształt płytki stomijnej i obejmuje
skórę pod całą jej powierzchnią.

Nasz system odpornościowy (immunologiczny) nieustannie kontroluje stan i funkcjonowanie naszego organizmu, usuwając
z niego komórki oraz cząsteczki, które są dla
niego „obce” (np. bakterie, wirusy, komórki
nowotworowe). Jest w swym działaniu skuteczny, ale czasem zdarzają mu się pomyłki.
Zdarza się, że jego reakcja jest przesadnie
nasilona w stosunku do bodźca, który wcale
mu tak naprawdę nie zagraża, a na którego
działanie organizm jest stale narażony. Tak
może być na przykład w przypadku kurzu,
roztoczy, niektórych pokarmów, odzieży, detergentów, kosmetyków czy lateksu. Wtedy
dochodzi do odpowiedzi, która jest dla organizmu niekorzystna – do alergii.

FOT. MAŁGORZATA BILIŃSKA

Reakcja alergiczna – zbyt
gorliwa obrona

b
a

Zdjęcie 2. Alergicznemu zapaleniu skóry (a)
może czasami towarzyszyć zapalenie skóry
wywołane drażniącym działaniem treści jelitowej (b). Dzieje się tak, ponieważ sprzęt stomijny znacznie słabiej przylega do zmienionej
alergicznie skóry. Powoduje to podciekanie
treści jelitowej pod płytkę i dodatkowe
podrażnienie skóry.

Alergiczne zapalenie skóry może zostać wywołane przez płytkę stomijną,
przylepiec lub folię, z której wykonany jest worek stomijny.
Może być także wynikiem uczulenia na mydło lub inne akcesoria używane
do pielęgnacji skóry wokół stomii.
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U osób ze stomią spotyka się czasami odczyn uczuleniowy (alergię) na jeden ze
składników sprzętu stomijnego. Tak może się
zdarzyć, gdy substancja, z którego wykonana jest płytka, przylepiec lub worek, zostanie
przez nasz organizm rozpoznana jako „zagrażająca”, „niebezpieczna” i „obca”. Ma to
niewiele wspólnego ze stanem faktycznym,
ale powoduje powstanie reakcji obronnej,
która ujawnia się w postaci uciążliwych objawów: zaczerwienienia, swędzenia, łuszczenia czy pieczenia. Zjawisko to nazywamy
uczuleniem, a chorobowo zmienione miejsce
– odczynem alergicznym.
Objawy alergii przypominają podrażnienie.
Na swędzącej, zaczerwienionej i „łuskowatej” skórze mogą pojawić się pęcherze wypełnione płynem. Zmienione miejsca mogą
swędzieć, piec lub boleć. W ten sposób rozwija się alergiczne zapalenie skóry.

Jak odróżnić
zapalenie skóry wokół stomii
od odczynu alergicznego
Zapalenie skóry wokół stomii obejmuje
najczęściej powierzchnię skóry tuż przy samej stomii, tzn. tam, gdzie jest ona narażona
na drażniące działanie treści jelitowej lub
moczu. Jego przyczyny, czynniki predysponujące oraz sposób postępowania zostały
dokładnie omówione w poprzednim wydaniu „Naszej Troski”.
Alergiczne zapalenie skóry przybiera natomiast najczęściej kształt płytki stomijnej lub
– jeżeli jest to uczulenie na folię, z której wykonany jest worek – występuje w miejscu kontaktu worka ze skórą. Aby sprawdzić, czy dolegliwości na pewno są wywołane alergią,

Alergia sama nie zniknie. Nieleczona
może doprowadzić do powstawania
nadżerek, owrzodzeń i zakażenia.
można wykonać prosty test. Wystarczy przykleić taką samą płytkę i worek po przeciwnej
stronie brzucha. Jeśli w tym miejscu pojawią
się identyczne objawy, możemy mieć pewność, że zmiany mają charakter alergiczny.
Alergiczne zapalenie skóry występuje
szczególnie często u osób, które mają (lub
miały w przeszłości), objawy uczulenia na
inne substancje – np. na składniki proszków
do prania, mydeł, żeli, płynów do płukania,
kremów, balsamów lub cierpią na astmę czy
alergię pokarmową. Jakiekolwiek objawy
uczulenia świadczą o tym, że nasz układ immunologiczny jest nadwrażliwy i predysponuje do wystąpienia tego typu reakcji.
Zwiększa to ryzyko wystąpienia uczulenia
także i na sprzęt stomijny.

Czy wiesz, że...
Nie warto liczyć na to, że uczulenie po pewnym czasie samo zniknie. Należy po prostu
zmienić sprzęt na inny, najlepiej zasięgając rady lekarza lub pielęgniarki stomijnej.
Jeżeli to możliwe, należy wykonać test alergiczny na nowy sprzęt. W tym celu trzeba przykleić go na skórze brzucha po stronie przeciwnej do stomii. Dotyczy to szczególnie osób, które
w wywiadzie mają epizody alergiczne.
Jeżeli uczulenie dotyczy fizeliny w płytkach Flexible (czasami zdarza się w okresie letnim
podczas upałów), to należy ją zmienić na płytki fizelinowe Flexible z ochronną warstwą hydrokoloidową,wykonaną z materiału Stomahesive. Płytki takie dostępne są w systemie
synergicznym Esteem synergy.
Rumianek, który jest często używany przez pacjentów do przemywania skóry alergicznej,
może również uczulać.

Materiał Stomahesive

Niestety, teoretycznie uczulać może
wszystko: płytka w systemie dwuczęściowym, przylepiec w workach jednoczęściowych, folia, z której wykonany jest worek
stomijny, mydło lub akcesoria używane do
pielęgnacji skóry wokół stomii. Niejednokrotnie uczulać może również zwykły rumianek czy wyciąg z szałwii lekarskiej, które są
często stosowane przez pacjentów do przemywania skóry.
Aby pozbyć się alergii, należy przede
wszystkim wyeliminować czynnik, który ją
wywołuje. Najczęściej wystarczy sama zmiana sprzętu. Najlepiej na taki, którego płytki
lub przylepce wykonane są z materiału
hydrokoloidowego Stomahesive. Ułatwia
on gojenie zarówno zmian zapalnych, jak
i alergicznych. O jego ochronnych, a także
leczniczych właściwościach pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Naszej Troski”.
Jeżeli przyczyną alergicznego zapalenia są
akcesoria używane do pielęgnacji skóry, to

Pasta gojąca Stomahesive:

W przypadku alergii pierwszym krokiem
powinna być zmiana sprzętu. Najlepiej na
taki, którego płytki i przylepce wykonane są
z materiału hydrokoloidowego Stomahesive.

należy z nich zrezygnować. Do mycia skóry
należy używać wtedy tylko ciepłej, przegotowanej wody oraz szarego mydła, bez detergentów i środków zapachowych.
W przypadku bardziej zaawansowanych
zmian sama wymiana sprzętu nie wystarczy.
Konieczne bywa wtedy zastosowanie maści
lub kremu zawierającego sterydy, np. 1%
krem Hydrocortizon. Nie należy jednak tego
robić bez konsultacji z lekarzem.
Warto pamiętać, że krem zawierający Hydrocortizon zastosowany na skórę wokół
ma silne właściwości gojące
służy do leczenia zmian skórnych
w okolicach przetoki
ma tłustą konsystencję i dlatego wymaga
usunięcia przed założeniem płytki
przeznaczona głównie dla kolostomików
dostępna w tubkach po 30 g
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FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Jak sobie radzić?

stomii zmniejsza przyczepność sprzętu stomijnego i może utrudniać przyklejenie płytki
lub spowodować jej odklejenie się w nieoczekiwanym momencie. Dlatego nie należy
przyklejać sprzętu na posmarowaną skórę.
Nowy sprzęt powinno się założyć dopiero
po delikatnym zmyciu leczniczego kremu.
Uwaga – długotrwałe stosowanie maści sterydowych powoduje, że skóra staje się cieńsza i jeszcze bardziej osłabiona, a przez to
bardziej wrażliwa.
Z moich obserwacji wynika, że bardzo dobre rezultaty w leczeniu alergicznego zapalenia skóry osiąga się również przy stosowaniu na zmienione alergicznie miejsca pasty
gojącej Stomahesive (w tubkach po 30 g).
Jej lecznicze właściwości oraz sposób stosowania został dokładnie opisany w poprzednim wydaniu „Naszej Troski”.

Więcej informacji
na ten temat:
„Nasza Troska” 3 (6) 2002 – „Problemy
ze stomią – jak im zaradzić?“
„Nasza Troska” 1 (8) 2003 – „Akcesoria
ułatwiające pielęgnację stomii"
„Nasza Troska” 2 (9) 2003 – „O co
najczęściej pytają pacjenci“
„Nasza Troska” 3 (14) 2004 – „Urostomia
– przetoka moczowo-skórna (cz. III)“
„Nasza Troska” 4 (15) 2004 – „Powikłania
stomii jelitowych (cz. I)“
„Nasza Troska” 1 (16) 2004 – „Powikłania
stomii jelitowych (cz. II)“
„Nasza Troska” 4 (19) 2005 – „Powikłania
skórne stomii (cz. I)“
Serwis Internetowy ConvaTec
(www.convatec.pl)

Dietetyk radzi
Z dr Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie rozmawia dr Przemysław Styczeń

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (część VI)
Poniżej prezentujemy Państwu kolejną, szóstą część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się
osób po operacji wyłonienia stomii. Pytania i odpowiedzi numerowane są w kolejności ich ukazywania
się od początku cyklu. Zachęcamy do nadsyłania pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.
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Probiotyki to wybrane szczepy mikroorganizmów (najczęściej bakterii lub grzybów), które
w sposób świadomy dodawane są przez producentów do żywności – najczęściej do jogurtów i kefirów.
Mikroorganizmy te po spożyciu w korzystny
sposób oddziałują nie tylko na przewód pokarmowy (wpływają na poprawę równowagi bakteryjnej flory jelitowej), ale i na cały organizm
człowieka. Zasiedlając jelita, wypierają z nich
bakterie chorobotwórcze, wspomagają procesy
trawienne, stymulują układ odpornościowy
i chronią przed nowotworami. Obniżają również
poziom cholesterolu we krwi oraz zwiększają
wchłanianie wapnia, chroniąc tym samym przed
osteoporozą. Przeprowadzone badania wykazały korzystne działania probiotyków w tak różnorodnych schorzeniach jak poantybiotykowe
i wirusowe biegunki, zespół drażliwego jelita,
przewlekłe nieswoiste zapalenie jelit oraz przewlekłe zapalenie zatok przynosowych.
Żywność probiotyczna jest wskazana dla
osób ze stomią, a jej spożywanie może pomóc
w pozbyciu się częstych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia, niestrawności czy biegunki. Na rynku istnieje wiele produktów żywnościowych zawierających probiotyki.
Powszechna jest praktyka, że produkty takie
oznacza się przedrostkiem „BIO“.
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Czy osoby ze stomią mogą
pić kefiry, zsiadłe mleko
oraz jogurty?
Oczywiście, że tak. Kefiry, zsiadłe mleko,
a także jogurty są znakomitym źródłem biał-

Wiele kefirów i jogurtów dostępnych obecnie na rynku to tzw. produkty „BIO”. Zawierają w swym składzie bakterie probiotyczne. Ich spożywanie jest korzystne nie
tylko dla pracy jelit, ale i funkcjonowania
całego organizmu.

ka. Często zawierają również bakterie probiotyczne – bardzo wskazane dla osób, które skarżą się na wzdęcia, przelewania, przewlekłe biegunki czy upośledzoną tolerancję
niektórych pokarmów.
Bakterie probiotyczne znakomicie pomagają odbudować zniszczoną florę bakteryjną
jelit. Najczęściej do jej zniszczenia dochodzi
podczas kuracji antybiotykowej.
Dostarczanie do organizmu bakterii probiotycznych w postaci jogurtów czy kefirów
usprawnia pracę jelit, a także ułatwia przyswajanie składników pokarmowych. Co więcej, bakterie te wpływają korzystnie na
zwiększenie ogólnej odporności całego organizmu. Ma to szczególne znaczenie dla
osób starszych, chorych lub osłabionych
przyjmowaniem dużej ilości leków.
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FOT. J.L.

Co to są probiotyki i czy są
one wskazane dla pacjentów
ze stomią?

Jak radzić sobie ze wzdęciami?

Wzdęcia oraz zwiększoną produkcję gazów
jelitowych powodują najczęściej rośliny
strączkowe – groch, fasola i bób. Dolegliwości
te często występują także po spożyciu produktów ciężkostrawnych lub zawierających
duże ilości konserwantów. Niestety, mogą się
także pojawić po zjedzeniu prawie każdego
produktu żywnościowego – również kaszy,
pieczywa, owoców, soków owocowych, napojów gazowanych czy mleka.
Nieoczekiwane wzdęcia mogą pojawiać się
zarówno u osób ze stomią, jak i tych, które stomii nie mają. Wycięcie fragmentu jelita predysponuje jednak do wystąpienia tego typu dolegliwości. W każdym wypadku ważne jest kontrolowanie sposobu odżywiania, aby móc chociaż w przybliżeniu określić przyczynę kłopotów. Jedną z najskutecznejszych metod zapobiegania wzdęciom jest bowiem unikanie produktów, o których wiemy, że nie są dobrze tolerowane przez nasz organizm.
Kolejnym sposobem na uniknięcie wzdęć jest
higiena przyrządzania posiłków. Powinno się je
zawsze przygotowywać w czystości oraz ze
świeżych składników.
Należy także znaleźć czas na zjedzenie posiłku w spokoju i na dokładne przeżuwanie kęsów. Trzeba unikać picia gazowanych i słodzonych napojów.Warto także czasowo zrezygnować ze spożywania owoców i soków owocowych, które zawierają cukier gronowy i dlatego
zwiększają fermentację jelitową. Przyczyniają
się w ten sposób do pojawienia się okresowych
wzdęć i biegunek.
Wzdęcia mogą też być skutkiem diety bogatej
w błonnik, szczególnie wtedy, gdy pacjent cierpi
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na zaburzenia równowagi flory bakteryjnej. Dobrą radą wtedy jest spożywanie pokarmów zawierających bakterie probiotyczne (produkty
„BIO”).
W celu zniwelowania przykrego zapachu gazów jelitowych warto zawsze używać worków
stomijnych wyposażonych w wysokiej jakości filtry. Filtry takie są dostępne nie tylko w workach
kolostomijnych, ale także coraz częściej w workach ileostomijnych. Nowoczesne filtry zapewniają wysoki przepływ gazów przez filtr i dlatego
nie powodują „balonowania” (nadmiernego napełniania się worka gazami). Jednocześnie mają
wysoką skuteczność pochłaniania zapachów –
gazy opuszczające worek są bezwonne.
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Tłuszcze dzielą się na roślinne (oleje) i zwierzęce (smalec, słonina, łój czy masło). Do smażenia
najlepiej używać niektórych tłuszczów roślinnych, na przykład oleju rzepakowego albo oleju
z oliwek. Oleje te są bowiem najbardziej odporne
na skutki działania wysokiej temperatury.
Popularne u nas tłuszcze roślinne – olej sojowy, słonecznikowy czy z pestek dyni – są bogatym źródłem witamin oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Niestety, swoją największą
wartość zachowują wtedy, gdy są spożywane
na zimno, w postaci dodatku do sałatek i surówek.W wyższej temperaturze tłuszcze te szybko się rozkładają, dlatego nie powinno się ich
używać do smażenia.
Tłuszcze zwierzęce (smalec, słonina) są
względnie trwałe, więc teoretycznie można je
wykorzystywać do smażenia mięsa. Zawierają
jednak zarówno dużo cholesterolu, jak i nasyconych kwasów tłuszczowych. Są one odpowiedzialne za przyspieszanie rozwoju miażdżycy. Spożycie tłuszczów zwierzęcych należy
zatem ograniczać.
Masło nadaje się wyłącznie do przygotowania jajecznicy. Jest nieodporne na wysoką temperaturę i bardzo łatwo je spalić.

Czy smażenie mięsa jest
szkodliwe?

Smażenie mięsa ma wiele wad. Po pierwsze
– jest ono wtedy ciężkostrawne. Smażenie powoduje, że mięsne potrawy dłużej zalegają
w żołądku, są trudniej trawione i powodują
większą produkcję gazów jelitowych.
Po drugie – w tłuszczu, na którym smażymy,
powstają tzw. związki kancerogenne. Są to toksyczne związki, które mogą powodować powstawanie nowotworów. Szkodliwość tłuszczu
znacznie się zwiększa, gdy na tej samej porcji
smażymy kilkakrotnie.
Zdecydowanie zdrowsze sposoby przygotowywania mięsa to gotowanie, grillowanie, pieczenie czy duszenie.
Jeżeli już decydujemy się już na smażenie, to
najlepiej zrobić to na patelni teflonowej, która nie
wymaga użycia tłuszczu.
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W jaki sposób powinniśmy
smażyć mięso?

Zawsze powinniśmy dążyć do tego, aby
smażone mięso pochłonęło jak najmniej tłuszczu. Najłatwiej to osiągnąć, wrzucając je na dobrze rozgrzany tłuszcz (np. olej rzepakowy)
i smażąc możliwie krótko, często przewracając.
Wtedy zewnętrzna warstwa mięsa ścina się,
a sok i wszystkie wartościowe składniki odżywcze pozostają wewnątrz.

FOT. T. PERCZYŃSKI
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Mięso najlepiej jest gotować, grillować,
piec lub dusić. Smażone jest ciężkostrawne.
Jeżeli jednak decydujemy się na ten sposób
przygotowywania, to powinniśmy smażyć
na patelni teflonowej, bez tłuszczu. Jeżeli
natomiast smażymy na tłuszczu, to najlepiej użyć do tego celu oleju rzepakowego
lub oleju z oliwek.

Na jakim tłuszczu najlepiej
smażyć mięso?

Jaką wartość ma oliwa z oliwek?

Oliwa z oliwek to bardzo wartościowy
tłuszcz pochodzenia roślinnego. Szczególnie ta
z pierwszego tłoczenia (na etykietach należy
szukać słów: extra virgine). Zawiera wiele witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K)
oraz przeciwutleniaczy (chronią nas przed nowotworami). Oliwa z oliwek obniża także poziom „złego” cholesterolu (LDL) we krwi i pomaga usunąć go z organizmu.

Podczas smażenia nigdy nie wolno dopuszczać do dymienia tłuszczu.
Świadczy to o jego spalaniu się i powstawaniu toksycznych związków.
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Oliwa z oliwek jest wartościowym źródłem
wielu witamin oraz przeciwutleniaczy (antyoksydantów). Najlepiej spożywać ją na
zimno – jako dodatek do sałatek i surówek.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że oliwa z oliwek nie jest zbyt trwała. Zachowuje wszystkie wartości tylko przez kilka miesięcy od
wyprodukowania. Potem zaczyna się utleniać. Dlatego należy spożywać ją świeżą,
najlepiej w ciągu miesiąca czy dwoćh od zakupu. Przechowywać powinno się ją w ciemności. Jeżeli oliwa stoi na półce w sklepie
przez 1-2 lata, to już nie ma tylu witamin
i przeciwutleniaczy, ile świeża. Nadal jednak
zachowuje bezcenne nienasycone kwasy
tłuszczowe.
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Czy tycie po operacji wyłonienia stomii jest objawem
zdrowienia?
Najważniejszym wskaźnikiem prawidłowego
funkcjonowania organizmu po operacji wyłonienia stomii jest utrzymanie wagi ciała. Ludzie
myślą przeważnie: „tyję – znaczy zdrowieję”.
Nic bardziej mylnego!
Pacjent, który ma wyłonioną stomię, nie powinien przybierać na wadze, ponieważ może
to znacznie utrudnić jej codzienną pielęgnację.
Stomia w wyniku tycia przeważnie zaczyna
robić się „wklęsła”. Wtedy zaczynają się problemy ze szczelnością stosowanego sprzętu
i wydzielina ze stomii może zacząć podciekać
pod płytkę. To zmusza do wymiany zwykłych
płytek na płytki typu Convex i znacznie utrudnia pielęgnację.
Należy pamiętać, że nadwaga i otyłość
jest poważnym czynnikiem ryzyka rozwoju
wielu chorób, m.in. cukrzycy, miażdżycy
i choroby niedokrwiennej serca. Lepiej więc
nie tyć, tylko zachować swoją właściwą masę ciała.

Seksuolog radzi
Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
specjalista seksuolog
Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Panie doktorze,
a co z seksem? (część II)
Operacja wyłonienia stomii nie oznacza wcale końca udanego życia seksualnego. W stałym związku nie tak ważny jest przecież wygląd, co wzajemna akceptacja, miłość i zaufanie.
Pierwsze intymne doświadczenia po zabiegu operacyjnym mają często decydujące
znaczenie dla jakości dalszego życia ze stomią. Jeżeli kilka pierwszych stosunków seksualnych po zabiegu jej wyłonienia przebiegnie zupełnie normalnie, to ewentualne
uprzedzenia, które mogą się pojawić u partnerów, na pewo zmaleją.

Wiele osób rozpoczynając współżycie po
zabiegu wyłonienia stomii, myśli o „zamaskowaniu” swojego worka. Może to być doskonały sposób na pokonanie oporów, szczególnie podczas pierwszych stosunków, gdy sami
się stresujemy i nie mamy jeszcze pewności,
jak w intymnych chwilach zareaguje nasz
partner. Na ukrycie worka stomijnego jest
kilka sposobów:
można kochać się w bieliźnie – w nocnych
koszulach, piżamach, podkoszulkach;
można używać bawełnianych worków ochronnych – zakładane są one
na worek stomijny, który w ten sposób staje
się niewidoczny. Dodatkowo: bawełna woreczka jest miękka i miła w dotyku;
można stosować irygację (dotyczy to
tylko kolostomików) – osoby wykonujące regularne irygację nie muszą używać
zwykłego sprzętu stomijnego bowiem na ogół
nie wydalają kału między zabiegami irygacji;
mogą więc przyklejać na stomię mały beżowy
woreczek o średnicy ok. 7-10 cm – tzw. stomakap, dostępny zarówno w systemie dwu-,
jak i jednoczęściowym;
można przepasać się bandażem elastycznym – wtedy worek jest zupełnie
niewidoczny, a dodatkowo mamy pewność, że
sprzęt się nie przemieści w trakcie gry miłosnej.
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Worek stomijny nie musi wcale przeszkadzać w udanym życiu seksualnym

Aby „ukryć” worek można także kochać się
w takich pozycjach, w których jesteśmy mniej
widoczni, np. w pozycji „od tyłu”. Można również spróbować miłości w całkowitej ciemności.
Dzięki tym sposobom częściowo zapomnimy o worku stomijnym. Poczujemy się

bardziej pewni siebie, a partnerowi pozwoli
to na spokojne przyzwyczajanie się do nowej sytuacji. Jeżeli nasz związek jest dojrzały, to noszenie worka stomijnego nie
powinno przeszkodzić nam w udanym życiu
seksualnym.

Porozmawiaj z inną osobą, która ma stomię
Gdy po operacji pojawią się problemy z seksem, nie należy zwlekać z szukaniem pomocy. Duże znacznie może mieć szczera rozmowa z inną osobą mającą wyłoniona stomię. Przykłady
osób doskonale radzących sobie z problemami codziennego życia napawają optymizmem.
A to już ponad połowa sukcesu. Pozytywne nastawienie i uwierzenie we własne siły przyspieszają bardzo powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania.
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FOT. AGE FOTOSTOCK/EAST NEWS

Jak ukryć worek stomijny?

Jakie są najlepsze pozycje do uprawiania seksu,
gdy ma się wyłonioną stomię?
Nie ma tu żadnej reguły. Najlepsze pozycje miłosne to takie, które odpowiadają obojgu partnerom i dają im obojgu komfort psychiczny i fizyczny. Związek, w którym jedna z osób ma wyłonioną stomię wymaga przede wszystkim przełamania barier psychicznych, a nie fizycznych.

Powikłania stomii

Jakie pozycje?

Przeszkodą w czerpaniu pełnej satysfakcji
z seksu mogą być powikłania stomii. Wskazane jest wcześniejsze wyleczenie powikłań,
szczególnie tych, które sprawiają ból lub
mogą spowodować zmniejszone przyleganie sprzętu stomijnego.

Warto próbować seksu w różnych pozycjach i znaleźć dla siebie te, w których czujemy się z partnerem najlepiej. Ich wybór jest
sprawą indywidualną. Na pewno należy unikać monotonii. W przypadku osób starszych, szczególnie gdy chorują na serce lub
inne ciężkie choroby ogólnoustrojowe (np.
nowotwory), nie poleca się pozycji trudnych, wyczerpujących fizycznie
Pieszczoty i inne formy kontaktów seksualnych są zupełnie bezpieczne dla stomii,
o ile nie wiążą się z jej bezpośrednim podrażnianiem.

Codzienna higiena
W kontaktach fizycznych niebagatelne
znaczenie ma codzienna higiena całego ciała, nie tylko stomii. Zaniedbania w tej dziedzinie sprawiają, że stajemy się mniej pociągający dla naszego partnera. Podczas toalety najlepiej stosować delikatne kosmetyki,
które nie przesuszają skóry (mydło w płynie,
nawilżający żel pod prysznic). Zapach dobrych perfum, dezodorantu czy wody po
goleniu sprawi, że poczujemy się czysto
i świeżo. Nie można zapominać też o starannym i czystym ubiorze.
Stomicy powinni zawsze przed stosunkiem
opróżnić worek stomijny (ileostomicy i urostomicy) lub wymienić go na nowy (kolostomicy). Warto upewnić się, czy wszystko jest
w porządku: czy płytka przylega pewnie do
skóry, a worek jest dobrze założony i nie odczepi się w najmniej oczekiwanym momencie.
Sprzęt zawsze powinien być dobrze założony
i sprawdzony, wtedy nie będzie się przemieszczał ani odklejał podczas zbliżenia.
Jeżeli obawiamy się przykrych zapachów,
które mogą się pojawić, (kolostomicy i ileostomicy) powinniśmy zwracać baczną uwagę na
dietę oraz stosować worki wyposażone w dobrej jakości filtry gazów. Filtry takie dostępne
są zarówno w workach zamkniętych (dla kolostomików), jak i otwartych (dla ileostomików).
Dodatkowo w sypialni można zapalić świecę
zapachową lub kadzidełko, które, oprócz intensywnego aromatu, zapewnią intymny nastrój i romantyczną atmosferę. A jeśli partner
lubi zapach Twojej wody kolońskiej lub perfum,
można ich użyć przed pójściem do łóżka (oby
tylko nie przesadzić, bo to może przynieść odwrotny efekt od oczekiwanego).

Problemy ze współżyciem
u kobiet
W przypadku kobiet operacja wyłonienia
stomii, o ile nie była połączona jednocześnie
z usunięciem narządów rodnych, nie wpływa przeważnie na zdolności seksualne.
W nielicznych tylko przypadkach panie ze
stomią skarżą się na bolesność stosunków.
Literatura specjalistyczna tłumaczy występowanie takiego bólu brakiem odbytnicy
(w przypadku jej wycięcia), która w normalnych warunkach amortyzuje pochwę podczas gry miłosnej.
Inną przyczyną braku komfortu w czasie
współżycia może być zwężenie lub bliznowacenie pochwy po usunięciu pęcherza moczowego (w przypadku urostomii).
Uszkodzenie autonomicznego systemu
nerwowego w trakcie operacji może także
powodować problemy z nawilżeniem pochwy i stanowić przyczynę bolesnych otarć
występujących podczas stosunku.

Ciąża i poród
U kobiet z wyłonioną stomią nie ma medycznych przeciwwskazań, by zajść w ciążę
i ją donosić. Wiele kobiet po operacji rodzi
dzieci, tak jak wielu mężczyzn ze stomią zostaje ojcami. Jednak sam fakt operacji
brzusznej może powodować problemy z poczęciem i prawidłową implantacją zarodka
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w macicy. Pooperacyjne zrosty w jajowodach (ich niedrożność) lub zrosty okołojajowodowe czasami powodują, że komórka jajowa nie może zostać przechwycona przez
strzępki jajowodów lub ma utrudnioną drogę przez jajowody do macicy. Zrosty i niedrożność leczy się chirurgicznie lub laparoskopowo.
Należy pamiętać, że niektóre leki, np. stosowane w chemioterapii, stwarzają przeciwwskazanie do zajścia w ciążę.
Ciężarna pacjentka po operacji wyłonienia
stomii musi znajdować się pod ciągłą opieką
lekarzy. Ciąża powinna być prowadzona jednocześnie przez chirurga i ginekologa. To
oni, biorąc pod uwagę wiek i ogólny stan
zdrowia pacjentki, decydują, czy ciąża jest
zaklasyfikowana jako zagrożona. Oni decydują również o sposobie rozwiązania, którym może być zarówno cesarskie cięcie, jak
i poród drogami natury.
W okresie prawidłowej ciąży najczęstszą
zmianą jest powiększenie się stomii w miarę
wzrostu obwodu brzucha. Konieczna wtedy
jest zmiana sprzętu na dopasowany do wielkości stomii i/lub używanie sprzętu o większej elastyczności.

Poradnie seksuologicze
Obecnie w Polsce działa sieć specjalistycznych poradni seksuologicznych. Aby skorzystać z pomocy seksuologa nie jest potrzebne skierowanie.
Lista gabinetów seksuologicznych jest długa,
a część adresów znajduje się na stronach:
www.zdrowie-seksualne.pl,
www.akcja36.pl.
Aby uzyskać pełną listę gabinetów seksuologicznych należy zwrócić się do Oddziału
Wojewódzkiego NFZ.

Telefoniczne dyżury
seksuologa
Dla wszystkich uczestników programu
Złota Karta ConvaTec udostępniony jest
bezpłatny telefon zaufania, pod którym
w każdą środę, w godzinach 17.00-21.00,
dyżuruje seksuolog. Jego numer można
otrzymać od pracowników Działu Pomocy
ConvaTec (0-800 120-093).

Spotkania z pacjentami

w 2006 roku
Zaproszenia na spotkania

Bezpłatny transport

Na spotkania organizowane w ramach programu „Spotkajmy się“
zapraszamy wszystkich pacjentów ze stomią. Przed każdym
z nich wysyłamy pocztą zaproszenia, które otrzymują m. in. wszyscy
prenumeratorzy „Naszej Troski“ oraz członkowie programu Złota
Karta ConvaTec.
Ci z Państwa, którzy dotychczas nie otrzymywali zaproszeń,
proszeni są o wypełnienie kuponu znajdującego się na dole strony
i odesłanie go na podany adres.

Jak zwykle, także w 2006 r., zapewnimy bezpłatny transport
autokarowy na wszystkie spotkania pacjentom z mniejszych
miejscowości. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą
Państwo w zaproszeniach, które będziemy wysyłać pocztą.

I SPOTKANIE
„Powikłania stomii – praktyczne porady pielęgnacyjne”
II SPOTKANIE
„Ruch to zdrowie! – ćwicz razem z nami”
III SPOTKANIE
„Gotuj smacznie i zdrowo – przepisy kulinarne
dla osób ze stomią”

Taki upominek – praktyczną
puszkę na kawę, herbatę lub
inne artykuły spożywcze
– otrzyma każdy uczestnik
naszych zimowych spotkań,
które rozpoczynają się
15 lutego (patrz kalendarz
na następnych stronach).

FOT. YOLA

Tematy spotkań w 2006 r.

Prezenty dla wszystkich uczestników
naszych zimowych spotkań

Jeżeli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywać zaproszenia na spotkania dla pacjentów ze stomią w ramach programu „SPOTKAJMY SIĘ”,
prosimy o czytelne wypełnienie poniższego kuponu i odesłanie go na adres:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Uwaga! Ci z Państwa, którzy są prenumeratorami „Naszej Troski” lub członkami programu Złota Karta ConvaTec,
będą otrzymywać takie zaproszenia i nie muszą wypełniać poniższego kuponu.

TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE ZAPROSZEŃ
NA SPOTKANIA DLA PACJENTÓW ZE STOMIĄ
W RAMACH PROGRAMU „SPOTKAJMY SIĘ”

Nr 1, 2006 (20)

Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Nr lok.:

Miejscowość:

Telefon z numerem kierunkowym:

Data:

Czytelny podpis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26
(DZIAŁ POMOCY CONVATEC), w celu wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania,
informacje na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty
elektronicznej, kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania
danych osobowych, a także przysługującego mi prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania.

Kącik medyczny
lek. rodzinny Marcin Pustkowski,
specjalista medycyny rodzinnej

Cukrzyca (część I)
Uważa się, że cukrzyca dotyczy blisko 1,5 miliona Polaków. Na świecie choruje na nią ponad 170
milionów osób, a liczba ta wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat sześciokrotnie. Jest to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób, ale wiedza na jej temat jest w społeczeństwie stosunkowo niewielka.

Panuje – mylne oczywiście – przekonanie, że
cukrzyca rozwija się z powodu spożywania dużych ilości słodyczy. Tymczasem znaczenie słowa „cukier” zawarte w „cukrzycy” dotyczy nie
spożywanych łakoci, ale krążącej we krwi glukozy. Glukoza, cukier najprostszy i podstawowy,
jest uniwersalnym „paliwem” dla komórek ciała.
W cukrzycy jest jej za dużo we krwi. Drugim kluczowym pojęciem w opisie cukrzycy jest hormon wydzielany przez trzustkę – insulina.
Cukrzyca, w dużym skrócie, powstaje w wyniku zaburzeń lub braku wydzielania insuliny
(cukrzyca typu 1 i późna faza cukrzycy typu 2)
lub w wyniku oporności tkanek, szczególnie
tkanki tłuszczowej, na działanie tego hormonu
(cukrzyca typu 2). Stąd właśnie bierze się podział na dwa typy tej choroby.
Typ pierwszy (zupełny brak insuliny) jest
znacznie rzadszy i występuje tylko w 5-10%
przypadków. Rozpoczyna się przeważnie
w wieku dziecięcym. Znacznie częstszy typ 2 cukrzycy (90-95% przypadków) dotyka zwykle
dorosłych. Pozostałe typy cukrzycy (np. ciężarnych) mają małe znaczenie dla ogólnej liczby
chorych.

posiłku trzustka dostaje sygnał do zwiększenia
produkcji tego hormonu. Ta dodatkowa porcja
otwiera glukozie „drzwi” do komórek. Glukoza
jest tam spalana i zamieniania w potrzebną
energię. Zdarza się, że cukru może być tak dużo,
że jest odkładany na zapas.Trafia wtedy do wątroby, która zamienia go na glikogen. Ta
zapasowa forma zostaje uruchamiana wtedy,
gdy jest niski poziom glukozy we krwi. Komórki
beta, które produkują w trzustce insulinę, są
bardzo czułym i dokładnym narzędziem, dostosowującym ilość tego hormonu do aktualnych
potrzeb organizmu.
W cukrzycy typu 1 (dziecięcej) ten mechanizm zawodzi z bardzo prostej przyczyny – komórki beta są niszczone przez układ odpornościowy i tym samym przestają wydzielać insulinę. Dokładne przyczyny tego ataku „autoagresji” nie są znane. Przypuszcza się, że jakąś rolę
odgrywają czynniki genetyczne oraz infekcje

wirusowe, które bardzo często poprzedzają początek cukrzycy typu 1.
W cukrzycy typu 2 (dorosłej) sprawa jest
bardziej złożona. Początkowo komórki beta
występujące w trzustce działają dobrze i produkują normalne ilości insuliny. Problem natomiast
leży w oporności komórek naszego ciała na ten
hormon. Nazywamy to insulinoopornością. To
ona jest istotą cukrzycy typu 2. „Odźwierny“
(insulina) jest na miejscu, ale „drzwi“ (ściany
komórkowe komórek naszego organizmu) nie
chcą się otworzyć. Wiele wskazuje na
genetyczne podłoże tego zjawiska.
Z insulinoopornością wiąże się, w nie do
końca wyjaśniony sposób, otyłość – szczególnie
typu „jabłka“, czyli otyłość brzuszna.
W cukrzycy typu 2 trzustka reaguje w ten
sposób, że zwiększa wydzielanie insuliny, żeby
przełamać opór tkanek. Niestety – z powodu
insulinooporności – jest to niemożliwe.
1.1 W czasie trawienia pokarmu
w żołądku jest on rozkładany
na składniki proste. Jednym
z nich jest glukoza.

1

2 Następnie glukoza wchła2.
niana jest z żołądka i jelit do
krwioobiegu.

2

Jak powstaje cukrzyca?
W procesie trawienia podstawowe źródło
energii, czyli węglowodany – zawarte m.in.
w pieczywie, ryżu, makaronie, owocach, warzywach i w nabiale – są rozkładane w przewodzie
pokarmowym na cukry proste. Spośród tych
cukrów najważniejsza jest glukoza.Wchłania się
ona dosyć szybko w żołądku i jelitach, przechodząc do krwi.
Dalej sprawa nie jest już taka prosta. Aby dostać się do innych komórek, potrzebny jest
„odźwierny”. Rolę tę pełni insulina. Po każdym

3 W odpowiedzi na wzrost
3.
poziomu glukozy we krwi,
trzustka wytwarza insulinę.
4 Insulina uwalniana jest do
4.
krwioobiegu.

3
4
5

5 W cukrzycy typu 2 glukoza
5.
nie może dostać się z krwioobiegu do tkanek ze względu
na ich insulinooporność.
W wyniku tego jej poziom we
krwi jest zbyt wysoki.

Rysunek 1.
Schemat wchłaniania glukozy i uwalniania insuliny z trzustki do krwi.
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RYS. JOLANTA MRÓZ

Istota i typy choroby

FOT. PHOTO RESEARCHERS/EAST NEWS

Z powodu dużego obciążenia komórki beta
w trzustce po pewnym czasie się „wyrabiają“
i zaczynają produkować coraz mniej insuliny.
W pewnym momencie (w późniejszym
okresie choroby) produkcja insuliny spada nawet poniżej przeciętnej wartości. W rezultacie
we krwi gromadzi się coraz więcej niewchłoniętej przez tkanki glukozy.

Objawy cukrzycy
Cukrzyca typu 2 jest bardzo podstępna. Długo nie daje żadnych objawów, a równocześnie
dokonuje poważnych spustoszeń w całym organizmie.
Najważniejsze początkowe objawy cukrzycy
to zwiększone pragnienie i częste oddawanie
moczu. Dzieje się tak dlatego, że nadmiar glukozy we krwi „odciąga” wodę z komórek, to z kolei powoduje, że stale chce nam się pić. A gdy
często i dużo pijemy, to równie często oddajemy
duże ilości moczu.
Poza tym w cukrzycy obserwujemy:
kłopoty z widzeniem
Nadmiar glukozy odciąga wodę z soczewki
w oku oraz powoduje trwałe zmiany w naczyniach siatkówki.
stałe uczucie zmęczenia i osłabienia
Wynika ono z niedoboru energii, której osoba
chora na cukrzycę – z powodu insulinooporności
– nie może uzyskać z „paliwa”, czyli glukozy.
nadmierny apetyt
Mimo nadmiaru cukru we krwi nasze komórki są go pozbawione, co jest przeważnie przyczyną ciągłego uczucia głodu.
przybór wagi
Z powodu nadmiernego apetytu dochodzi
najczęściej do zwiększenia masy ciała – pacjent
z cukrzycą tyje. Zwiększanie ilości tkanki
tłuszczowej w organizmie oznacza niestety
zwiększenie insulinooporności.Utrata masy ciała
jest więc jedną z metod profilaktyki i leczenia
cukrzycy.
uczucie mrowienia i utrata czucia na
stopach i dłoniach
Jest to objaw powikłania cukrzycy – neuropatii, czyli uszkodzenia nerwów. Uszkodzenie to
pojawia się prawdopodobnie w wyniku szkodliwego działania wysokich stężeń glukozy na małe naczynia krwionośne, które odżywiają nerwy.
częste infekcje pęcherza moczowego,
pochwy, grzybice stóp, zakażenia dziąseł
oraz trudno gojące się rany
Te objawy pojawiają się dlatego, że w cukrzycy znacznemu osłabieniu ulega nasz układ opor-

Badanie poziomu cukru we krwi na czczo jest najszybszym i najpopularniejszym sposobem
wykrywania cukrzycy. Prawidłowe jego wartości mieszczą się w granicach 70-100 mg/dl.

nościowy oraz zdolność szybkiego gojenia ran
powstałych w wyniku różnych urazów.

przesiewowymi, albo z angielskiego – skriningowymi.

Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2

Jak się rozpoznaje cukrzycę?

Niektóre czynniki zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę (i stąd nazywane są „czynnikami ryzyka”). Należą do nich:
występowanie cukrzycy wśród najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo);
wiek – częstość występowania cukrzycy
typu 2 zwiększa się bardzo po 45. roku życia;
nadwaga i otyłość;
niedostateczna aktywność fizyczna;
depresja – niektórzy specjaliści podkreślają, że osoby ze skłonnościami do depresji częściej niż inni chorują na cukrzycę typu 2. Dzieje
się tak prawdopodobnie z powodu otyłości
i braku aktywności fizycznej w tej chorobie.

Badanie zawartości glukozy we krwi na czczo
jest najważniejszym, ale nie jedynym badaniem
stosowanym w diagnostyce cukrzycy. Dwukrotne stwierdzenie stężenia cukru we krwi powyżej
126 mg/dl czyni rozpoznanie cukrzycy bardzo
prawdopodobnym.
Możemy również zmierzyć to stężenie w dowolnym momencie w ciągu dnia, nie przejmując
się tym, że nie jesteśmy na czczo. Mówimy
wówczas o badaniu „przypadkowym”. Oczywiście po posiłku zawartość cukru we krwi wzrasta, jednak nie powinna przekraczać 200 mg/dl.
U niektórych osób konieczne będzie wykonanie tzw. testu obciążenia glukozą. Badanie wykonuje się na czczo (nie należy nic jeść ani pić ok.
6 godzin przed badaniem).W celu pomiaru stężenia glukozy krew pobiera się tuż przed wypiciem roztworu glukozy, a potem trzykrotnie
w odstępach co godzinę. Jeśli poziom w którymś z tych momentów jest wyższy niż norma
lub nie wraca do normy po 3 godzinach, to taki
wynik przemawia za cukrzycą.
Innym ważnym testem jest pomiar tzw. hemoglobiny glikowanej (HbA1C). Badanie to
wykonuje się już po wykryciu cukrzycy, kontrolując skuteczność jej leczenia. Wykorzystuje
się tutaj właściwość przyłączania cząsteczek
glukozy do hemoglobiny – białka, dzięki któremu czerwone krwinki przenoszą tlen. Im więcej glukozy we krwi, tym więcej hemoglobiny
glikowanej. Ponieważ krwinki żyją przeciętnie
75-90 dni, to badanie pokazuje, jak kształtowało się średnie stężenie glukozy w ciągu 2-3
miesięcy. Zawartość HbA1C powinna być
mniejsza niż 7%.

Badania przesiewowe
Zawsze warto próbować „wychwycić” cukrzycę wcześniej, zanim pojawią się objawy. Pozwoli to na opanowanie tej podstępnej choroby,
a także niedopuszczenie do powikłań.
Do takiego wniosku doszli eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego
(w skrócie ADA). Zalecają oni badanie poziomu
cukru (glukozy) we krwi na czczo u wszystkich
osób w wieku 45 lat.
Jeżeli badanie jest prawidłowe, czyli pomiędzy 70-100 mg/dl (miligramów na decylitr), to
powinniśmy je powtarzać co trzy lata.
Jeśli wartości mieszczą się w przedziale
100-126 mg/dl, to należy powtarzać badanie
co roku, będąc jednakowoż cały czas pod
opieką lekarza i oddając się jego decyzjom co
do ewentualnych, doraźnych badań. Takie
testy „wychwytujące” cukrzycę, która nie daje jeszcze wyraźnych objawów, nazywamy
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Kącik medyczny
mgr Anna Kotlarczyk
fizjoterapeuta

Aktywność fizyczna po
zabiegu wyłonienia stomii (część III)
Znaczące korzyści dla naszego organizmu może przynieść nawet niewielki, ale systematyczny
wysiłek fizyczny – np. codzienny spacer. Poniżej przedstawiamy kolejną, drugą już, serię ćwiczeń
polecanych osobom z wyłonioną stomią. Jeżeli będą wykonywane codziennie i zostaną
uzupełnione dodatkowo spacerami, na pewno poprawią samopoczucie i stan zdrowia.
Kiedy nadchodzi zima, zwykle rezygnujemy
z przechadzek. Niesłusznie! Dzięki codziennym
spacerom na świeżym powietrzu możemy
utrzymać kondycję i wzmocnić odporność naszego organizmu. Spokojnym marszem, który jest

świetnym ćwiczeniem dotleniającym, warto
zawsze rozpoczynać nasze ćwiczenia. Powinno
się zaczynać od ćwiczeń mało forsownych, stopniowo przyzwyczajając organizm do coraz większego wysiłku. Nie mówimy tu o podnoszeniu cię-

żarów czy bieganiu na czas, ale o spokojnej gimnastyce. Stomia nie jest chorobą i nie usprawiedliwia bezczynności. Co więcej – stomicy powinni
wzmacniać swoje mięśnie, m.in brzucha, które
często są osłabione w wyniku choroby i operacji.

Ćwiczenie 8

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach, ręce
kładziemy wzdłuż tułowia, nogi ugięte
w kolanach, stopy oparte o podłoże.
1. Napinamy pośladki i unosimy biodra, licząc
do trzech.
2. Powracamy do pozycji wyjściowej.

CEL ĆWICZENIA
Ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha,
pośladków i grzbietu. Dodatkowo
uelastycznia mięśnie dna miednicy i zwiększa
ruchomość stawów biodrowych.

WAŻNE!
Pamiętajmy, aby podczas ćwiczenia głowa
i stopy zawsze opierały się o podłoże.

CEL ĆWICZENIA
To ćwiczenie rozciąga mięśnie dna miednicy,
zwiększa elastyczność mięśni brzucha,
a także ruchomość kręgosłupa i bioder.

WAŻNE!
Podczas ćwiczenia głowa powinna leżeć
na podłożu. Jest to konieczne, ponieważ
jej unoszenie będzie powodowało zbyt
gwałtowny wzrost ciśnienia tłoczni
brzusznej.

Ćwiczenie 9

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach, ręce
kładziemy wzdłuż tułowia, nogi ugięte
w kolanach, stopy oparte o podłoże.
1. Przyciągamy rękami naprzemiennie prawe
i lewe kolano do brzucha.
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Ćwiczenie 10

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach, ręce
kładziemy wzdłuż tułowia, nogi ugięte
w kolanach, stopy oparte o podłoże.
1. Wdychamy powietrze, wypinając brzuch.
2. Wydychamy powietrze, wciągając brzuch.

CEL ĆWICZENIA
To ćwiczenie aktywnia przeponę oraz
wzmacnia mięśnie brzucha. Pobudza jelita do
pracy, regulując tym samym cykl wypróżnień.

WAŻNE!
Po każdym ćwiczeniu powinniśmy odpocząć
i rozluźnić mięśnie.

CEL ĆWICZENIA
Ćwiczenie to w sposób pośredni zwiększa
siłę mięśni brzucha.

WAŻNE!
Bardzo ważne jest, aby dbać o prawidłowe
napięcie mięśni brzucha, gdyż stanowi to
dodatkową ochronę przed przepukliną
i wypadaniem stomii.

Ćwiczenie 11

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: jak w poprzednim ćwiczeniu.
1. Wykonujemy wdech, lekko odginając
głowę do tyłu.
2. Wydychamy powietrze przez usta, starając
się jednocześnie dotknąć brodą do mostka.

Ćwiczenie 12

Ćwiczenie 13

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach,
stopy oparte o podłoże.
1. Zamykamy oczy.
2. Swobodnie oddychając, rozluźniamy całe
ciało.

powinny uniemożliwiać ten ruch.
2. Rozluźniamy mięśnie.
CEL ĆWICZENIA
Jest to doskonałe ćwiczenie wzmacniające
mięśnie brzucha i mięśnie dna miednicy.
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WAŻNE!
Po skończonej serii ćwiczeń nie należy od razu
wstawać, ponieważ może to spowodować zawroty głowy. Odpocznijmy i zrelaksujmy się.

FOT. CEZARY SZEJGIS

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach, nogi
w lekkim rozkroku zgięte w kolanach, stopy
opieramy o podłoże.
1. Staramy się zacisnąć kolana, ale dłonie,
które spoczywają na wewnętrznej stronie ud,

CEL ĆWICZENIA
To ćwiczenie pozwoli pozbyć się napięcia mięśni pleców, karku, a także brzucha. Pozwoli
rozluźnić się oraz nabrać sił do dalszych zadań
lub stanie się dobrym początkiem relaksu.

ABC sprzętu stomijnego
mgr Izabela Zdolińska,
współpracuje z Działem Pomocy ConvaTec

Historia stomii i pierwsze
próby jej zaopatrywania
Stomia nie jest „wynalazkiem” medycyny XX w. Ludzie z przetokami żyli od niepamiętnych
czasów. Natomiast sprzęt stomijny, który umożliwia normalne życie po operacji, pojawił się
dopiero niedawno.
Odrobina historii
Historia stomii jest prawdopodobnie tak
stara, jak historia ludzkości. W zamierzchłej
przeszłości nie przeprowadzano oczywiście
chirurgicznych zabiegów jej wyłaniania. Przetoki powstawały natomiast czasami „spontanicznie” jako konsekwencja bądź rozwijającej
się choroby (np. jelit), bądź odniesionych ran
brzucha (najczęściej na wojnie lub polowaniu).
Pierwsza wzmianka na temat przetoki (nie
była to stomia w obecnym tego słowa znaczeniu) znajduje się już w Starym Testamencie. Jest tam opis przetoki kałowej, która powstała na skutek ugodzenia nożem w brzuch.
W medycynie antycznej – zarówno greckiej, jak i hinduskiej, również znane były przetoki jelitowe. Z tamtych czasów zachował się
m.in. opis samoistnej przetoki powstałej
w wyniku uwięźnięcia jelit w przepuklinie.
Wskutek obumarcia części tkanek jelita
oraz powłok brzucha w okolicy pachwiny
u chorego powstało połączenie pomiędzy
jelitem a skórą. Przez tak powstały kanał treść
jelitowa wydostawała się na zewnątrz, tworząc przetokę kałową. Wbrew pozorom takie
„rozwiązanie” (w dzisiejszym pojęciu powikłanie!) było stosunkowo korzystne dla pacjenta – przetoka uratowała mu życie.
O przetokach jelitowych wspominał
w swoich pracach także niemiecki lekarz Paracelsus (XV/XVI w.).

Pierwsze operacje

Pierwsze przetoki powstawały najczęściej w wyniku odniesionych ran brzucha („The Wound
Man“- rycina z XVI-wiecznej książki Hansa von Gersdorffa „Feldtbuch der Wundartzney“).
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Począwszy od XVIII wieku w literaturze
medycznej pojawiają się zapisy dotyczące wyłaniania stomii jako chirurgicznej metody leczenia pacjentów z różnymi schorzeniami.
Dzisiaj trudno jest już ustalić, kto wykonał

pierwszą stomię. Najczęściej cytowane przypadki to:
stomia u pacjenta po urazie brzucha
– wykonana w 1775 r. przez niemieckiego chirurga Heistera;
kolostomia jako wynik operacji raka odbytnicy – wykonana w 1776 r. przez francuskiego chirurga Pillore’a;
operacja wyłonienia stomii u 73-letniej
pacjentki, która miała uwieźniętą przepuklinę
pępkową (dokładnie opisana wraz z rysunkami) – dokonał tego w 1780 r. angielski chirurg
Cheselden.
Jednocześnie w XVIII wieku w dalszym
ciągu pojawiają się opisy stomii samoistnych,
a do najbardziej znanych należą:
stomia u kobiety (żona rybaka) – przetoka powstała samoistnie z powodu przepukliny (1750 r.);
stomia u mężczyzny – przetoka utworzyła się po urazie brzucha (1757 r.);
stomia u noworodka – przetoka wytworzona samoistnie w trzecim dniu życia
umożliwiła mu przeżycie aż 45 lat (1793 r.).
Na „masowo“ wykonywane operacje wyłaniania stomii trzeba było poczekać jednak
aż do drugiej połowy XIX w. Odkrycie bakterii jako przyczyny powstawania zakażeń,
opracowanie zasad aseptyki ran pooperacyjnych i wynalezienie narkozy umożliwiły bezpieczne przeprowadzanie operacji, a w konsekwencji dynamiczny rozwój chirurgii jamy
brzusznej.

Użyć czegokolwiek,
co jest pod ręką
Życie ze stomią do połowy XX wieku było
koszmarem. Francuski chirurg H. St. Hartmann (XIX wiek) tak opisuje swoją pacjentkę
– kobietę z samoistną przetoką moczową:
„Wychudła, z trudem opierająca się na lasce,
blada jak śmierć, rozsiewająca dokoła woń
rozkładu, sama dla siebie wstrętna, była tylko cieniem człowieka (...). Stale przemoczona, na skutek tego przeziębiona, nawiedzana gorączką i wymiotami, z powodu reumatyzmu niezdolna do ruchu i unikana przez
wszystkich, nawet przez własne dzieci, jak
zapowietrzona, przeniosła się do komórki
i nocowała na słomie” (J. Thorwald, „Stulecie
chirurgów”).
Osoby z wyłonioną stomią uciekały się do
wszelkich metod jej zabezpieczenia i pielęgnacji. Wykorzystywały to, co było dostępne

Przez całe stulecia przeprowadzanie chirurgicznych operacji wyłonienia stomii nie było możliwe
ze względu na nieznajomość anatomii. Ta dziedzina nauki zaczęła się rozwijać dopiero od XVI
wieku, umożliwiając rozwój nowoczesnej chirurgii (Rembrandt van Rijn „Lekcja anatomii doktora
Tulpa”, 1632).

– materiały chłonne (gaza, bawełna), izolujące (liście, mazidła) oraz różnego rodzaju
„zbiorniki” na kał (skórzane worki, pojemniki
na żywność, puszki, dętki).
W specjalistycznym czasopiśmie naukowym – „The American Journal of Nursing”
z 1939 r. – opisano ówcześnie stosowane sposoby pielęgnacji ileostomii. Wykorzystywano
m.in. tkaniny bawełniane, maści, gumowe
worki i paski podtrzymujące. Sprzęt wymieniano przynajmniej kilka razy w ciągu doby.
Niestety, tego rodzaju metody nie mogły zapewnić pacjentowi ani ochrony skóry, ani wygody stosowania, ani dyskrecji.

Pierwszy sprzęt produkowany
seryjnie
Pierwszy sprzęt do zaopatrzenia stomii produkowany seryjnie z myślą o stomikach pojawił się dopiero w latach 50. XX wieku. Był on
bardzo prymitywny i prawie w ogóle nie zabezpieczał skóry przed szkodliwym działaniem treści jelitowej.
W latach 60. XX w. popularność zyskał jednoczęściowy sprzęt stomijny, którego przylepce wykonywane były z tzw. gumy Karaya. Guma ta ma niestety wiele wad:
rozpuszcza się w kontakcie ze skórą, co
powoduje nieszczelność i szybkie odklejanie
się sprzętu;
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Dzisiaj znacznie lepiej niż wczoraj
dr n. med. Wojciech
Szczęsny,
kierownik poradni
stomijnej
przy ul. Jurasza 3
w Bydgoszczy.

Na naszych oczach dokonała się rewolucja
w jakości i dostępności sprzętu stomijnego.
Teraz – jak słusznie pisze autorka – pacjent
staje raczej przed dylematem, co wybrać.
Jednak jak głosi przysłowie: od przybytku
głowa nie boli. Dlatego jest to oczywiście
zjawisko pozytywne.
W technice wytwarzania i zaopatrywania
stomii zaszły duże zmiany. Każdy pacjent
powinien zapoznać się ze sprzętem jeszcze
przed operacją, aby odpowiednio wcześnie
wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie.
Miejsce wyłonienia stomii powinno być,
w miarę możliwości, ustalone przy współudziale chorego.
Dzięki uporowi wielu wspaniałych ludzi
związanych z ruchem stomijnym możemy
dzisiaj w Polsce zaopatrywać stomię tak,
jak robi się to w każdym cywilizowanym
kraju, a pas krakowski – oglądać w muzeum medycyny.

ABC sprzętu stomijnego

Pasy krakowskie
W latach 60. XX w. pojawiły się w Polsce
tzw. pasy krakowskie – plastikowe pierścienie
z gumowym uszczelnieniem przypominającym gumę do weków. Dociskane były one do
skóry szerokim pasem z gumy (patrz rysunek
obok). Pod pierścień „podtykano” plastikowe
worki, przypominające śniadaniowe, w których miał gromadzić się kał.
Pas krakowski nie zapewniał należytej
ochrony skóry ani komfortu użytkowania.
„Ten sprzęt nieustannie przeciekał. Otoczona
byłam oparami swoich naturalnych zapachów. Skóra na brzuchu szczypała i swędziała. Cały czas była zaczerwieniona i podrażniona” – wspomina pani Maria Chała, jedna z byłych użytkowniczek pasa krakowskiego („Nasza Troska”, nr 19).

Materiał Stomahesive
Przełomem w pielęgnacji stomii okazało się
odkrycie hydrokoloidów – specjalnej mieszaniny naturalnych substancji organicznych, które
mają właściwości ochronne i gojące.
Początkowo hydrokoloidy były wykorzystywane w... stomatologii. Najpierw jako pasta
Orabase do leczenia trudno gojących się ran
po ekstrakcji zęba oraz owrzodzeń i stanów
zapalnych jamy ustnej (1964 r.), potem jako
gaziki Orahesive (1970 r.) używane w tym samym celu.
Produktami tymi, które przylegały do wilgotnych błon śluzowych, zainteresowało się
kilku gastroeneterologów w Anglii. Okazało
się, że doskonale nadają się one również do leczenia uszkodzeń na skórze, powstałych
w wyniku drażniącego działania treści jelitowej w okolicy przetoki.
W 1972 r. na podstawie doświadczeń i badań naukowych firmy Squibb (późniejszy
ConvaTec) powstał używany do dzisiaj materiał hydrokoloidowy Stomahesive. Wytwarzany jest z naturalnych substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – żelatyny, pektyny i karboksymetylocelulozy.
Materiał Stomahesive ma wiele cennych

Popularny do niedawna
pas krakowski nie
gwarantował należytej
ochrony skóry wokół
stomii. Konsekwencją
były stale występujące
powikłania skórne.
Obecnie pas taki nie jest
już produkowany. Został
zastąpiony przez
znacznie lepszy sprzęt
nowej generacji.

FOT. T. PERCZYŃSKI

ulega przemianom chemicznym, uwalniając drażniący skórę kwas octowy;
uczula (powoduje alergię).
Dosyć szybko z niej zrezygnowano, chociaż
nie całkowicie. Do dzisiaj bowiem niektórzy
producenci sprzętu stomijnego używają jej do
produkcji przylepców i płytek.

właściwości wykorzystywanych w pielęgnacji stomii:
przylega zarówno do suchej, jak i do
wilgotnej skóry;
jest hipoalergiczny (nie uczula);
nie podrażnia i nie odparza skóry;
„oddycha” i zachowuje się jak druga
skóra;
utrzymuje naturalny odczyn skóry, dzięki czemu podtrzymuje jej naturalne mechanizmy obronne;
ma właściwości gojące;
odkleja się łatwo i bezboleśnie;
jest elastyczny i doskonale dopasowuje
się do powierzchni skóry.
Materiał Stomahesive nadaje się zarówno
do pielęgnacji i zaopatrzenia stomii prawidłowych, jak i powikłanych. Co ciekawe,
wykonuje się z niego także opatrunki do leczenia przewlekłych ran, takich jak owrzodzenia podudzi i odleżyny (opatrunki Granuflex).

Sprzęt dwuczęściowy z płytką
hydrokoloidową
W roku 1978 firma ConvaTec (część amerykańskiej firmy Bristol-Myers Squibb) wprowadziła na rynek pierwszy sprzęt dwuczęściowy,
tzw. System 2 – protoplastę najpopularniejszego dzisiaj systemu dwuczęściowego Combihesive 2 S.
Lata 80. i 90. XX w. to dynamiczny rozwój
sprzętu stomijnego, którego płytki i przylepce
wykonywane są z hydrokoloidowego materiału Stomahesive.

Szeroka gama produktów
Dostępne na rynku produkty stomijne
umożliwiają prawidłowe zaopatrzenie i pielęgnację prawie każdego rodzaju stomii. Sama
firma ConvaTec ma obecnie w swojej ofercie
ponad 200 różnych produktów.
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Istnieje kilka kryteriów podziału sprzętu
stomijnego. Najważniejsze z nich to:
podział ze względu na budowę sprzętu
i właściwości, jakie oferuje – wyróżniamy
sprzęt jednoczęściowy, dwuczęściowy i synergiczny;
podział ze względu na typ przetoki, dla
jakiej jest on przeznaczony – wyróżniamy
sprzęt (worki) do zaopatrzenia kolo-, ileolub urostomii.
Oprócz worków i płytek bardzo duże znaczenie odgrywają również tzw. akcesoria stomijne
– sprzęt do irygacji, pasty, gaziki, puder, itp.
System jednoczęściowy
Zbudowany jest z dwóch, trwale połączonych ze sobą elementów: przylepca (przylepianego do skóry) oraz worka. Przylepiec wykonany jest najczęściej z materiału Stomahesive.
Worki produkowane są ze specjalnej, bardzo
mocnej folii. Mogą być pokryte (z jednej strony
lub z obu) tzw. fizeliną lub delikatną siateczką.
Sprzęt jednoczęściowy jest jednorazowy.
Może być stosowany do wszystkich typów
przetok (woreczki kolo-, ileo- i urostomijne).
Wiele osób postrzega go jako wygodniejszy
niż sprzęt dwuczęściowy – jest elastyczniejszy
i dla wielu bardziej higieniczny. Jego wadą jest
to, że trzeba go odrywać codziennie od skóry,
co może powodować podrażnienia.
System dwuczęściowy
Składa się z płytki i wymiennego worka.
Płytka może być wykonana w całości (np.
płytka podstawowa) lub częściowo (np. płytka fizelinowa) z materiału Stomahesive. Cechą
charakterystyczną płytek jest plastikowy pierścień, okalający otwór na przetokę. Pierścień
ten służy do mocowania worków. W czasie ich
przypinania i odpinania słyszalne jest wyraźne
kliknięcie.
W systemie dwuczęściowym codziennie
wymienia się jedynie worki, natomiast płytka
pozostaje na skórze kilka dni. Gruba warstwa

materiału Stomahesive skutecznie chroni skórę i wspomaga proces gojenia przy wystąpieniu powikłań.
Sprzęt dwuczęściowy jest szczególnie zalecany w pierwszym okresie po operacji, u pacjentów ze skłonnością do podrażnień oraz
zawsze wtedy, gdy występują powikłania
skórne.
System synergiczny
System synergiczny łączy w sobie zalety
systemu jedno- i dwuczęściowego. Płytka
– podobnie jak w systemie dwuczęściowym
– pozostaje na skórze kilka dni, a codziennej
wymianie podlegają jedynie worki. Jednak
w przeciwieństwie systemu Combihesive 2 S
płytka nie ma plastikowego pierścienia do mocowania worka.Worek trzyma się na płytce za
pomocą połączenia pomiędzy tzw. strefą
przylepną płytki a pierścieniem samoprzylepnym worka. Dzięki takiemu mocowaniu
sprzęt synergiczny jest elastyczny, dyskretny
i lekki – tak jak system jednoczęściowy, oraz
bezpieczny dla skóry – podobnie jak system
dwuczęściowy.

Jakość sprzętu to jakość życia!

Niełatwy wybór

Operacja wyłonienia stomii zmienia życie
pacjenta. Choć ratuje życie, to zaburza naturalny proces wydalania moczu czy usuwania
niestrawionych resztek pokarmu z jelit. Ze
względu na brak zwieraczy wokół przetoki
osoba ze stomią nie może kontrolować ani
czasu, ani głośności fizjologicznych odgłosów
towarzyszących wydalaniu. Dlatego wielu stomików czuje skrępowanie i strach przed
„wpadką” i celowo, lub podświadomie, izoluje
się od otoczenia.
I tu ujawnia się niebagatelna rola doboru
właściwego sprzętu stomijnego. Odpowiednio
zaopatrzona i pielęgnowana przetoka nie stanowi przeszkody w podjęciu aktywności towarzyskiej i zawodowej. Sprzęt najnowszej
generacji jest niewidoczny pod ubraniem i tak
szczelny, że umożliwia np. kąpiel i pływanie
bez narażenia się na przykre niespodzianki.
Właściwy dobór sprzętu zapobiega także powstawaniu powikłań i zmniejsza ryzyko konieczności ponownej hospitalizacji z powodu
powikłań stomijnych.

Różnorodność dostępnego obecnie sprzętu
stomijnego jest z całą pewnością dla pacjentów bardzo korzystna. Jednak decyzja o zakupie wybranych modeli musi być przemyślana
i... właściwa.
Aby dobrze pielęgnować stomię, nie wystarczy jednak kupić sprzęt wysokiej jakości.
Poza wyborem odpowiedniego modelu
ważne jest bowiem właściwe dopasowanie go
do rozmiaru swojej stomii.
Źle dobrany lub niedopasowany sprzęt
stomijny może być przyczyną podciekania treści jelitowej bądź moczu pod płytkę, a w konsekwencji – podrażnienia skóry i powstawania
groźnych powikłań.
Aby ułatwić Państwu dokonanie właściwego wyboru, postanowiliśmy rozpocząć cykl artykułów, w których szczegółowo opiszemy
wszystkie rodzaje sprzętu. W następnym numerze zaczniemy od dokładnego opisania
sprzętu dwuczęściowego Combihesive 2 S.
W kolejnych omówimy sprzęt jednoczęściowy, synergiczny oraz akcesoria.

Złota Karta ConvaTec
Barbara Szulecka
pielęgniarka dyplomowana
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Podsumowanie
mijającego roku
Koniec roku sprzyja podsumowaniom. W programie Złota Karta
ConvaTec wydarzyło się wiele. Oto, czego dokonaliśmy w 2005 r.
Na początku roku uruchomiliśmy nową usługę – telefon zaufania, przy którym w każdą
środę dyżuruje seksuolog. Telefon ten cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem. W nadchodzącym roku planujemy dodatkowo uruchomienie cotygodniowych, telefonicznych dyżurów wolontariusza Pol-Ilko.
Ponad 100 pacjentów wygrało w loterii
„Złota Karta ConvaTec” i pojechało z nami do
sanatorium. W ten sposób spotkaliśmy się mię-

dzy innymi w Kołobrzegu, Ustce, Bochni, Inowrocławiu i Ciechocinku.
Na łamach „Naszej Troski” promowaliśmy
książki omawiające różne zagadnienia zdrowotne, a uczestnikom programu rozdaliśmy
kilkaset egzemplarzy polecanych przez nas
poradników.
W lipcu wszystkim złotokartowiczom wymieniliśmy karty identyfikujące uczestnictwo w programie. Nie tylko zmieniliśmy ich wygląd, ale

i dodaliśmy kod kreskowy, który umożliwi nam
w przyszłości rozszerzenie możliwości korzystania z kart.
W czasie wakacji wszyscy uczestnicy programu Złota Karta ConvaTec otrzymali także
nowy poradnik dla pacjentów ze stomią autorstwa prof. Stanisława Dąbrowieckiego i dr. Wojciecha Szczęsnego.
Ze złotokartowiczami spotykaliśmy się systematycznie w wielu miastach Polski podczas
spotkań organizowanych w ramach programu
„Spotkajmy Się”.
Obiecujemy, że nadchodzący 2006 rok będzie bogaty w równie ciekawe wydarzenia.

Tych z Państwa, którzy są użytkownikami sprzętu stomijnego ConvaTec i chcieliby być uczestnikami programu Złota Karta ConvaTec,
prosimy o czytelne wypełnienie zamieszczonego poniżej kuponu i odesłanie go na nasz adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
(Dział Pomocy ConvaTec), al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Jeżeli chce Pan/Pani być członkiem programu Złota Karta ConvaTec, uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie kuponu drukowanymi literami oraz odesłanie
go na adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
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TAK, CHCĘ BYĆ CZŁONKIEM PROGRAMU ZŁOTA KARTA CONVATEC
Imię:
Nazwisko:

ZŁOTA KARTA CONVATEC

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Producent używanego sprzętu stomijnego:

T ConvaTec
T Dansac

Nr lok.:

T Coloplast
T BBraun

Rodzaj sprzętu stomijnego:

T jednoczęściowy

T dwuczęściowy

T synergiczny

Marka używanego sprzętu – np. Combihesive 2S, Esteem, Esteem synergy, Stomadress, Alterna

T inny

Telefon z numerem kierunkowym:

(proszę wpisać markę używanego sprzętu): ..........................................................................................
Data:

Czytelny podpis:

Proszę podać nazwę i adres sklepu, gdzie zaopatruje się Pan/Pani w sprzęt stomijny:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26
(DZIAŁ POMOCY CONVATEC), w celu wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania,
informacje na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty
elektronicznej, kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania
danych osobowych, a także przysługującego mi prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania.

Listy od Czytelników
dr hab. med. Marek Szczepkowski
prowadzi Poradnię dla Chorych ze Stomią w Warszawie

Na listy odpowiada
dr hab. med. Marek Szczepkowski

~

pukliny, incydenty podniedrożności, dolegliwości bólowe, olbrzymie rozmiary przepukliny, problemy z dostosowaniem sprzętu stomijnego, obecność innych miejscowych powikłań oraz względy kosmetyczne.
Z powyższych stwierdzeń wynika, że dopiero po dokładnej ocenie Pana
stomii i przepukliny przez lekarza specjalistę będzie można zaplanować
dalsze postępowanie i ewentualny zabieg operacyjny. Proszę zgłosić się
w tej sprawie do Poradni dla Chorych ze Stomią w Warszawie (Szpital Bielański) lub do najbliższego tego typu ośrodka specjalistycznego w kraju.

Dlaczego stomia wypada?

Mam 62 lata i byłem operowany w ubiegłym
roku. Lekarze wyłonili mi ileostomię. Od początku mam z nią problemy. Najpierw – zapalenie skóry wokół stomii, ale to udało się wyleczyć. Potem – stomia zaczęła
mi wypadać na zewnątrz. Czy będzie konieczna operacja?
Kazimierz z Łodzi
Chirurgiczna technika wykonywania ileostomii różni się nieco od
wykonywania kolostomii. Przede wszystkim ileostomia powinna bardziej
wystawać ponad poziom powłok brzusznych (2-4 cm) ze względu na
nieprzyjazną dla skóry treść jelita cienkiego. Być może stan zapalny skóry
wokół ileostomii we wcześniejszym okresie związany był ze zbyt krótkim
tzw. kominkiem (czyli tą częścią ileostomii, która wystaje ponad skórę).
Obecnie, kiedy stomia jest wypukła (jak Pan określa: „wypada") ponad
skórę 3 lub 4 cm i nie ma efektu zaciekania treści jelitowej pod płytkę lub
część przylepną worka, to wszystko jest w porządku. Jeżeli natomiast
stomia wystaje ponad skórę 8-10 cm (lub więcej), to należy ten stan
skonsultować ze specjalistą.

~

~

Czy krwawienia ze stomii
są groźne?

Jestem ileostomikiem z kilkumiesięcznym stażem. Zauważyłem, że czasami w worku stomijnym są ślady świeżej krwi. Czy to jest groźne? Co powinienem robić?
Stanisław z Lublina
Przyczyn krwawień ze stomii może być kilka, np. zapalenie śluzówki
stomii, obecność polipów (najczęściej zapalnych), obrzęk oraz mikrourazy
brzusznego odbytu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu stomijnego. W powyższych przypadkach należy więc usunąć przyczynę
krwawienia, a więc wyleczyć stan zapalny, obrzęk stomii, usunąć polipy
lub zastosować odpowiedni, indywidualnie dopasowany sprzęt stomijny.
Ważniejsza jest jednak umiejętność rozróżnienia, kiedy mamy do czynienia z krwawieniem ze śluzówki stomii, a kiedy z kanału stomijnego lub
głębszych odcinków jelita grubego. Gdy krwawienie nie dotyczy widocznej
na zewnątrz śluzówki stomii, wymaga szczegółowej diagnostyki endoskopowej, ustalenia miejsca i przyczyny krwawienia (a więc tego, czy jest to
krwawienie z uchyłków jelita grubego, z guza, czy ze zmiany zapalnej)
oraz podjęcia decyzji o odpowiednim leczeniu zachowawczym lub operacyjnym. Należy jednak podkreślić, że śluzówka stomii jest tkanką bardzo
delikatną, która może krwawić nawet podczas wykonywania codziennej
toalety brzusznego odbytu (np. potarcia stomii gazikiem). Dlatego zasadą
powinno być natłuszczanie śluzówki stomii po każdorazowej jej toalecie
(np. parafiną).
Reasumując: przede wszystkim powinien Pan ustalić miejsce, a potem
przyczynę krwawienia. Proponuję w tej sprawie skontaktować się z najbliższą Poradnią dla Chorych ze Stomią.

Co zrobić z przepukliną?

Mam stomię od dwóch lat. Niedawno lekarz
rozpoznał u mnie przepuklinę. Co dalej ze
mną będzie? Gdzie mam szukać pomocy? Czy konieczny jest
zabieg operacyjny? Dlaczego ona powstała!?
Henryk z Milanówka
Rozumiem, że problem dotyczy przepukliny okołostomijnej. Jest to najczęściej spotykane późne miejscowe powikłanie brzusznego odbytu. Częstość występowania tego powikłania sięga 50%, a w pewnym odsetku
przypadków jest nieuniknioną konsekwencją wykonania stomii.
Pośród czynników mogących mieć wpływ na powstanie przepukliny
wymienia się wybór miejsca wytworzenia stomii oraz to, czy zostało
wyznaczone jeszcze przed operacją, wielkość kanału stomijnego, zamknięcie przestrzeni wokół kanału stomijnego, tryb operacji (planowy lub
ostrodyżurowy), rodzaj stomii (ileostomia lub kolostomia, stomia końcowa lub pętlowa). Jednak wydaje się, że jedynym czynnikiem wyraźnie
związanym ze zwiększeniem odsetka występowania przepukliny jest czas
życia ze stomią.
Nie wszyscy pacjenci z przepukliną okołostomijną wymagają wykonania
zabiegu operacyjnego. Wskazaniami do tej operacji są: uwięźnięcie prze-

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli coś Wam dolega, niepokoi w wyglądzie
stomii, macie kłopoty z jej pielęgnacją — piszcie na adres redakcji.
Postaramy się pomóc. Należy jednak pamiętać, że wiążące zdanie
w sprawie konkretnych przypadków może mieć jedynie Wasz lekarz.
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Listy od Czytelników
Droga Redakcjo!
Przede wszystkim chciałabym serdecznie
podziękować za to wszystko, co robicie dla
pacjentów ze stomią. Uczestniczę w organizowanych przez Was spotkaniach i zawsze dowiaduję się na nich czegoś nowego.
Troska, a także opieka, którą nas otaczacie,
dodaje mi sił w zmaganiach z kłopotami
zdrowotnymi. Osiem lat temu stwierdzono
u mnie nowotwór złośliwy. Przeszłam pięć
operacji – wyłoniono u mnie stomię.
W czerwcu ubiegłego roku zmarł mój mąż,
który ostatnie lata bardzo ciężko chorował.
Bardzo mnie to wszystko zmęczyło. Teraz
bardzo chciałabym odpocząć: fizycznie
i psychicznie. Marzę o wyjeździe do sanatorium, ale jestem w bardzo trudnej sytuacji

Kochani!
Serdeczne dziękuję Wam za otrzymany
prezent, a także za okazaną wielką troskliwość. Chciałabym jednak podzielić się
z Wami swoimi smutnymi przemyśleniami,
które dotyczą stomii.
Wiem, że w moim przypadku nie ma
szans zamknięcia przetoki. Do końca życia
będę więc musiała używać woreczków.
Przyznam, że bardzo trudno jest mi się
przyzwyczaić do tej myśli. Jedynym pocieszeniem dla mnie jest to, że mam kochaną
i bardzo pomocną córkę. Gdyby nie ona, to

Kochana Redakcjo!
Moje kłopoty ze zdrowiem zaczęły się
kilka lat temu. Trafiłem do szpitala i po wielu badaniach okazało się, że będę musiał
mieć wyłonioną stomię. Zupełnie nie wiedziałem, czym jest stomia. Wcześniej nigdy
o czymś takim nawet nie słyszałem. Gdy
obudziłem się po operacji i poczułem, że
mam woreczek na brzuchu, byłem podłamany. W szpitalu oferowano mi worki
Coloplastu, które niestety powodowały odparzenia na skórze. Dopiero zięć znalazł
w Internecie numer Waszego telefonu. Odtąd zacząłem korzystać ze sprzętu ConvaTec. Wtedy też przestałem mieć problemy
skórne. Na szczęście niedawno lekarze zamknęli mi stomię. Jednak w okresie, gdy ją
miałem, to dzięki Wam czułem się lepiej.
Wasz sprzęt bardzo mi ułatwiał pielęgnację

materialnej i nie stać mnie na taką ekstrawagancję. Dlatego miałabym prośbę, żebyście mi pomogli w otrzymaniu takiego
skierowania. Moja prośba jest naprawdę
wyjątkowa.
Pozdrawiam serdecznie,
Jadwiga C.
Od redakcji:
Pani Jadwigo!
Cieszymy się, że docenia Pani nasze starania.
Wszystko, co robimy, robimy z myślą, by Państwu pomóc. Osoby kierowane na wyjazdy do
sanatorium w ramach programu Złota Karta
ConvaTec wyłaniane są WYŁĄCZNIE w drodze
losowania. Jedyne, czego możemy Pani z całego serca życzyć (oprócz zdrowia – oczywiście),
to szczęścia w kolejnych losowaniach.

pewnie nie poradziłabym sobie w tych
trudnych chwilach...
Z poważaniem,
Genowefa z Gogolina
Od redakcji:
Pani Genowefo!
Wierzymy jednak, że z czasem przywyknie
Pani do stomii i zaakceptuje ją. Cieszy nas, że
mimo wszystko z Pani listu bije radość, chociaż
niewyrażona wprost. Przecież to takie krzepiące – mieć przy sobie życzliwą pociechę, która
chce i potrafi otoczyć opieką swoją matkę.

przetoki. Natomiast uczestnictwo w spotkaniu w Krakowie pomogło mi zrozumieć,
że stomia nie jest tylko moim, jednostkowym problemem. Z całego serca Wam za to
dziękuję.
Z poważaniem,
Józef M.
Od redakcji:
Panie Józefie!
Wiemy, jak ciężko jest żyć ze stomią. Cieszymy się, że stan Pana zdrowia poprawił się i że
zaistniała możliwość operacyjnego zamknięcia
przetoki. Bardzo nas cieszy, że w tym trudnym
okresie pomógł Panu sprzęt oferowany przez
naszą firmę, a organizowane spotkania z innymi stomikami pozwoliły oswoić się z zaistniałą
sytuacją. Dziękujemy za ciepłe słowa. I życzymy Panu dużo zdrowia.
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Szanowna Redakcjo!
Z największym szacunkiem i uznaniem
za wspaniałe dzieło pomocy ludziom
chorym zwracam się z podziękowaniem
(bezgranicznie serdecznym) za to, co
czynicie. Ze swojej strony – gdyby było to
możliwe – przyznałbym Wam nagrodę
Nobla za miłość do ludzi chorych.
W ciągu 8 lat przeszedłem kilka operacji. „Nasza Troska” dodaje mi otuchy.
Zawsze się pocieszam, że jest ktoś, kto
o mnie myśli bezinteresownie. Poza tym
cenne są zawarte w piśmie różne porady
i wskazówki do codziennego postępowania, uporania się z tym problemem.
Z uszanowaniem
Teofil B. z Sulechowa
Od redakcji:
Panie Teofilu!
Dla nas najwspanialszą nagrodą są listy
takie jak ten. One potwierdzają, że rzeczywiście jesteśmy potrzebni. Dodają nam sił
i zapału do dalszej pracy. Życzymy zdrowia!

Droga Redakcjo!
Serdecznie gratuluję zdobycia
pierwszej nagrody za program
„Spotkajmy się”.
Jestem bardzo wdzięczna za
ogromną pomoc, którą oferujecie
nam, stomikom. Mam urostomię,
a dzięki Waszemu zaangażowaniu
mogę naprawdę normalnie żyć.
Dziękuję także za Złotą Kartę
i upominek. Całemu zespołowi życzę dalszej owocnej pracy.
Pozdrawiam,
Zofia R.
Od redakcji:
Pani Zofio!
Nam ta nagroda również przyniosła
wiele satysfakcji. To zawsze cieszy, gdy
ktoś docenia nasze wysiłki. Tym bardziej w sytuacji, gdy „konkurencja” była bardzo duża.
Nasz sukces jest zarazem Państwa
sukcesem – przecież to Państwo zaakceptowali nasz pomysł. Na 2006 rok
zaplanowaliśmy nowe, ciekawe tematy. Mamy nadzieję, że już wkrótce
spotkamy się ponownie!

Szanowna
Redakcjo!
Pragnę gorąco podziękować
za pobyt w sanatorium w Kołobrzegu. Ten wyjazd był dla
mnie wspaniałym przeżyciem.
Od czasu operacji bardzo źle
się czułam psychicznie, praktycznie zamknęłam się w czterech ścianach domu, na nic nie

miałam ochoty. Przyznaję, że
na ten nadmorski wypoczynek
jechałam pełna obaw. Na miejscu okazało się, że są one bezpodstawne. Spotkały mnie tam
same przyjemne niespodzianki:
bardzo dobre warunki, fachowa opieka, skuteczne zabiegi,
miła atmosfera. Otwarte
i szczere rozmowy pozwoliły mi

zaakceptować mój stan, dodały
otuchy i chęci do życia. Sama
nie mogłabym sobie pozwolić
na taki wyjazd, a NFZ odmawia
chorym z chorobą nowotworową skierowania do sanatorium.
Przesyłam Wam wyrazy
ogromnej wdzięczności za to,
co dla mnie zrobiliście.
Halina K.

Od redakcji:
Pani Halino!
Bardzo jesteśmy wdzięczni za
Pani słowa. Cieszymy się, że pobyt w Kołobrzegu był udany, że
Pani odpoczęła w miłej atmosferze, otoczona troskliwą opieką.
Temu m.in. ma służyć Program
Złota Karta ConvaTec. Życzymy
zdrowia i pogody ducha.

Kącik matrymonialno-towarzyski
Kącik matrymonialno-towarzyski powstał w odpowiedzi na prośby Czytelników, którzy w listach
do Redakcji wielokrotnie wspominali o samotności i braku zrozumienia problemów, z którymi zmagają się po operacji wyłonienia stomii. Mamy nadzieję, że za naszym pośrednictwem wielu z Państwa
znajdzie bratnią duszę, nawiąże korespondencyjne przyjaźnie i sympatie. Zachęcamy do nadsyłania
listów, w których możecie opowiedzieć, w jaki sposób choroba wpłynęła na Wasze życie, a także opisać
własne pasje i zainteresowania. Pamiętajcie, aby w listach zamieszczać dokładny adres, na który należy kierować korespondencję! Listy zamieszczone w „Naszej Trosce” będą podpisane tylko imieniem, co pozwoli Państwu zachować anonimowość
– adres pozostanie do wiadomości Redakcji, która będzie pośredniczyć w przesyłaniu autorowi odpowiedzi na jego anons.
Osoby, które zechcą się skontaktować lub odpisać na anons umieszczony w „Kąciku matrymonialno-towarzyskim”, powinny kierować korespondencję na adres Redakcji: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Prosimy także o dopisek na kopercie, do kogo list jest kierowany, oraz zaznaczenie numeru „Naszej Troski”, z którego dana
oferta pochodzi, np.: Pan Jan, „Nasza Troska” czerwiec 2005.

Droga Redakcjo!
Już 9 lat minęło, odkąd
wyłoniono mi stomię. Na początku
było bardzo ciężko, ale jestem
wierzący i dzięki wierze kryzys
przetrwałem. Od śmierci żony
czuję się bardzo samotny, tym
bardziej że dzieci się ode mnie
odwróciły. Nie mogę chodzić
na organizowane przez Was
spotkania, bo mam problemy
z poruszaniem się. Gdy
zobaczyłem w „Naszej Trosce"
kącik towarzysko-matrymonialny,
pomyślałem, że opiszę swoją
sytuację. Może jakaś kobieta,
w podobnym wieku (mam 82
lata), chciałaby spędzić stare lata
we dwoje. Musi to być ktoś, kto
zrozumie moje kłopoty zdrowotne
i obdarzy mnie dobrocią.
Z góry dziękuję,
Józef z Łodzi

Szanowna Redakcjo!
Dziękuję za stworzenie
w „Naszej Trosce” kącika
matrymonialno-towarzyskiego.
To miejsce, gdzie mam nadzieję
poznać kogoś, z kim będę mogła
podzielić się swoimi kłopotami czy
tym, co mnie trapi. Jestem młoda
i pragnę nawiązać kontakt
z osobą również w młodym wieku.
Mam pogodny charakter, lubię
świat dookoła mnie, kocham ludzi.
Niestety, nie mam wielu przyjaciół.
Zdaję sobie sprawę, że niektórym,
szczególnie młodym osobom,
z dużym trudem przychodzi
zaprzyjaźnienie się ze stomikiem,
ponieważ przetoka często budzi
w nich obrzydzenie. Mnie też
zajęło dużo czasu i wysiłku
psychicznego pogodzenie się
z nowym stanem mojego ciała.
Zawsze myślę bardzo ciepło
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o wszystkich, którzy opiekują
się stomikami, podziwiam ich.
Pozdrawiam wszystkich,
Katarzyna ze Skoczowa
Kochana Redakcjo!
Piszę do Was ośmielona listami,
które znalazłam w poprzednich
numerach „Naszej Troski". Mam
60 lat i – od dwóch lat
– kolostomię. Nie sprawia mi
ona dużych problemów. Jestem
aktywna, uwielbiam spacerować,
tańczyć, jeździć na wycieczki.
Jednak czuję się samotna. Dlatego
też chciałabym za Waszym
pośrednictwem poznać pana
w zbliżonym wieku, który też ma
stomię. Szukam „bratniej duszy",
osoby wyrozumiałej i nieobojętnej
na kłopoty innych. Wierzę, że we
dwoje jest lżej żyć.
Nina z Wielkopolski

Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC
Woj. dolnośląskie

Woj. lubelskie

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

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

Bogatynia 59-920
Sklep Medyczny MEDYK
ul. II Armii Wojska Polskiego 5c
tel.: 0 609 474 779, 0 601 170 179

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

Głogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. Kościuszki 15a
tel.: (76) 835 01 02

Lublin 20-094
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Lubartowska 64/66
tel.: (81) 743 35 51

Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel.: (75) 764 61 55

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

Kamienna Góra 58-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Broniewskiego 24
tel.: (75) 744 61 10

Puławy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Piłsudskiego 89
tel.: (81) 887 70 42

Legnica 59-200
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66

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

Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35
tel.: (76) 854 21 13
Lubin 59-300
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel.: (76) 724 96 16
Lwówek Śląski 59-600
Sklep Medyczny MIR-MED
Teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel.: (75) 782 57 22
Wałbrzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Limanowskiego 3
tel.: (74) 842 33 63
Wrocław 50-073
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Św. Antoniego 36/38
tel.: (71) 344 81 20
Wrocław 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

Woj. 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. Słowackiego 1
tel.: (52) 322 01 13
Toruń 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17
pok. 3 (parter)
tel.: (56) 611 99 40
Włocławek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81

Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Prądnicka 35/37,
tel.: (12) 416 25 19
Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Prądnicka 65,
tel.: (12) 416 34 42
Kraków 31-826
Sklep Medyczny MARMED
os. Złota Jesień 1,
tel.: (12) 646 87 41
Nowy Sącz 33-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Długosza 31,
tel.: (18) 443 87 77
Olkusz 32-300
Sklep Medyczny MEDIX
ul. Szpitalna 5,
tel.: (32) 641 35 95
Oświęcim 32-600
Sklep Medyczny SANITEKS
ul. Dąbrowskiego 18B,
tel.: (33) 842 30 65
Tarnów 33-100
Niepubliczny ZOZ MARMED
al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel.: (14) 627 82 35

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

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okrężna 4a
tel.: (14) 626 98 86

Woj. lubuskie

Woj. mazowieckie

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

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

Woj. łódzkie
Łódź 90-632
MEDPRIM
ul. Andrzeja Struga 43
tel.:(42) 637 14 59
Radomsko 97-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel.:(44) 685 23 92

Woj. małopolskie
Bochnia 32-700
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Świętokrzyska 3
tel.: (14) 611 50 95
Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. Kościuszki 68
tel.: (14) 686 27 20, (14) 662 12 37
Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Sokoła 10,
tel.: (32) 623 42 73
Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9d
tel.: (18) 353 79 40
Kraków 30-034
Sklep Medyczny FARMED
pl. gen. Sikorskiego 13
tel.: (12) 422 87 00
Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/11
tel.: (12) 422 99 00, w. 239
Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Osiedle Słoneczne 8
tel.: (12) 643 65 70
Kraków 30-638
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Białoruska 15,
tel.: (12) 265 74 87

Ostrołęka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Artyleryjska 120,
tel.: 0 505 122 627
Płock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19,
tel.: (24) 364-62-87
Radom 26-604
ZTM STYMAT, ul. Giserska 4
tel.: (48) 365 11 88
Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a,
tel.: (22) 890 03 01

Woj. opolskie
Opole 44-005
Sklep Medyczny REHMED
ul. Książąt 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

Woj. podkarpackie
Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 31 57
Jasło 38-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Kraszewskiego 15
tel.: (13) 443 31 22
Rzeszów 35-201
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Kochanowskiego 15
tel.: (17) 852 92 60

Woj. podlaskie
Białystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
Zaopatrzenia Medycznego
ul. Radzymińska 2
tel.: (85) 651 11 44
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Białystok 15-297
Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia
Medycznego "Medica Humana"
ul. Żelazna 9 lok. 11
tel. (85) 746 15 60

Sosnowiec 41-200
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
Szpital Wojewódzki im. św. Barbary
pl. Medyków 1, tel.: (32) 368 26 22
Bezpłatna infolinia 0800 169 009

Łomża 18-400
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2
tel.: (89) 216 59 47

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

Woj. pomorskie

Żory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne Przedmieście 5
tel.: (32) 435 14 39

Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Leśna 10, tel.: (52) 395 67 41
Gdańsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Dębinki 7, tel.: (58) 344 38 94
Gdańsk 80-850
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Rajska 14 a-b,
tel.: (58) 309 10 71
Gdynia 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165,
tel.: (58) 622 12 19
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel.: (59) 842 27 28
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny POD SŁOWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel.: (59) 840 05 76

Woj. śląskie

Woj. świętokrzyskie
Kielce 25-734
Sklep Medyczny MARMED
ul.Artwińskiego 1
tel.: (41) 367 15 40
Skarżysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny MARMED
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96
Starachowice 27-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Radomska 70
tel.: (41) 275 19 20
Staszów 28-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. 11 listopada 78
tel.: (15) 864 13 24

Woj. warmińsko-mazurskie

Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20 tel.: (33) 812 31 79

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

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

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

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

Olsztyn 10-587
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. Kościuszki 84d
tel.: (89) 527 41 10

Częstochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel.: (34) 325 53 35
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32,
tel.: (32) 764 17 20.
Bezpłatna infolinia 0800 169 009
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski, Szpital Miejski
ul. Szpitalna 13,
tel.: (32) 261 79 11.
Bezpłatna infolinia 0800 169 009
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel.: (32) 231 93 14
Katowice 40-008
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
tel.: (32) 256 82 35, (32) 259 85 31
Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel.: (32) 253 75 74
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4, tel.: (32) 414 90 26
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51, tel.: (32) 417 84 85
Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11 ,
tel.: (32) 423 54 90

Olsztyn 10-357
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 37
Szpital MSWiA – Poliklinika
tel.: (89) 527 41 10

Woj. wielkopolskie
Piła 64-920
Sklep Medyczny LUBA
ul. Batalionów Chłopskich 9
tel.: (67) 213 20 21
Poznań 60-371
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Międzychodzka 10/39
tel.: (61) 867 96 50
Rawicz 63-900
Sklep medyczny ALTEA
ul. Grunwaldzka 44
tel.: (65) 546 10 17

Woj. zachodniopomorskie
Kołobrzeg 78-010
Punkt Sprzedaży K-ORT
ul. Łopuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43
Koszalin 75-414
Zakład Sprzętu Ortopedycznego
K-ORT Sp. z o.o.ul. Leśna 3
tel.: (94) 345 65 50, w. 365
Szczecin 71-470
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
JOLA-MED
ul. Arkońska 42,
tel./fax: (91) 454 06 04

Limity na sprzęt stomijny

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH

Rozporządzenie ministra zdrowia z 17.12.2004 r. (DzU 2004 nr 275 poz. 2732)
określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

• kolostomia: 300 zł • ileostomia: 400 zł • urostomia: 480 zł

Stomia w Internecie
www.convatec.pl
Profesjonalny serwis internetowy w języku polskim
poświęcony stomii. Przeznaczony dla osób ze stomią, lekarzy i pielęgniarek. Zawiera obszerne informacje dotyczące pielęgnacji i zaopatrzenia różnych
rodzajów przetok. Część serwisu dotyczy leczenia
odleżyn i przewlekłych owrzodzeń podudzi.
polilko.w.interia.pl
Strona główna Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomią POL-ILKO.

www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszająca najważniejsze problemy z nią związane.
www.ostomyinternational.org
Anglojęzyczna strona główna International
Ostomy Association (IOA). Zawiera informacje
o stowarzyszeniu, praktyczne porady oraz materiały edukacyjne.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poświęcona kolostomii.

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Anna Bożek, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2/84, tel.: (58) 624 21 39; telefon zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”
Rozalia Bąba, 58-100 Świdnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0889 568 327

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią (Pol-Ilko)
Zarząd Główny Pol-Ilko:
Prezydium: Jerzy Kasprzak – przewodniczący (Czarnków), Helena Pawlak – wiceprzewodnicząca (Łódź),
Ryszard Jankowski – sekretarz (Białystok), Krystyna Kowalczyk – skarbnik (Łódź); Członkowie: Lechosław
Orłowski (Płock), Stanisław Puls (Bydgoszcz), Grażyna Romaniuk (Żary), Stanisław Bogdan (Białystok),
Małgorzata Miciak (Rzeszów).
Oddziały regionalne Pol-Ilko:
1. BIAŁYSTOK – Zdzisław Masiak, 15-274 Białstok, ul.Waszyngtona 15 A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, tel.: (52) 342 08 55
3. GORZÓW WLKP. – Mirosława Pękosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00
4. KATOWICE – Bożena 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. Władysława Jagiełły 13, tel.: (63) 245 05 65
7. KRAKÓW – Tadeusz Marek, 30-082 Bolechowice k/Krakowa, ul. Jurajska 342, tel.: (12) 285 19 24
8. LIPNO – Wanda Cieplińska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/7, tel.: (54) 280 53 96
9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39
10. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39
11. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi łsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37
12. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-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. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86
15. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36
16. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97
17. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00
18. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05
20. WROCŁAW – Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel.: (71) 788 14 22
21. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

Kluby pacjentów ze stomią
1. NOWY SĄCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93
2. PIŁA – Ewa Sowińska, 64-920 Piła, ul. Jagiellońska 11, tel.: (67) 214 16 54
3. TARNÓW – Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
4. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Szpital Bielański, wejście główne – sala 28, 01-809 Warszawa,
ul. Cegłowska 80 (spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, w godz. 13.00-16.00)
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 213,
50-556 Wrocław
kierownik poradni: dr Jerzy Medyński
tel.: (71) 376 30 02
Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomią
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 Stomią
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
Poradnia Stomijna
ul. Jurasza 3
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szczęsny
tel.: (52) 585 43 27
Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 371 16 00 w. 375
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
kierownik poradni:
dr Andrzej Andrzejewski
tel.: (81) 534 98 18
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 ŁÓDZKIE
Poradnia Stomijna
al. Kościuszki 48, Łódź
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków
kierownik poradni: dr Adam Korczyński
tel.: (12) 416 22 66
CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeń Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
tel.: (12) 424 80 66
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szpital Bielański – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 569 03 34
SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski
tel.: (24) 268 64 76
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
kierownik poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 74 68 573
SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymińska 2, 15-863 Białystok
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 ŚLĄSKIE
Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna
ul. Powstańców 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 Dąbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Biała
kierownik poradni:
dr Stanisław Hrapkowicz
tel.: (33) 816 40 61
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37, 10-342 Olsztyn
tel.: (89) 539 85 20
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
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 Poznań
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiński
tel.: (61) 821 22 43
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 854 05 79
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia dla Chorych ze Stomią
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1,
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jarosław Długosz
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

