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W tym roku zima obchodzi się z nami wyjątkowo łaskawie. Nie nęka nas wielkim

mrozem, zawieruchami i oblodzonymi chodnikami. Nie siedźmy więc w domu,

ale korzystajmy z uroków łaskawej dla nas aury. Wybierzmy się z rodziną lub przyja-

ciółmi na długi spacer, idźmy z wnukami na huśtawki. Nawet jeśli czujemy się rozleni-

wieni, pomyślmy, jak miło spędzić czas ze znajomymi – zaopatrzeni w dzbanek herba-

ty, zdrowe przekąski i wyśmienite nastroje możemy zaprosić kilkoro przyjaciół na

wspaniały wieczór. Sprzątnięcie po takim przyjęciu będzie dawką ruchu, który zapew-

ni nam dobre samopoczucie.

Wraz z bieżącym numerem „Naszej Troski” przekazujemy Państwu dodatek „Gotuj

smacznie i zdrowo”, zawierający przepisy na przygotowanie zdrowych i lekkostraw-

nych zup. Jest to pierwsza z czterech części naszego praktycznego kulinarnego porad-

nika, który powstał w oparciu o edukacyjny film pod tym samym tytułem. Następne

części poradnika – dotyczące drugich dań i deserów – ukażą się w kolejnych wyda-

niach naszego magazynu. Zachęcam do ich lektury.

Winien jestem jeszcze Państwu przeprosiny. Po raz pierwszy

w historii „Naszej Troski” zdarzyło nam się opóźnienie

w wydaniu kolejnego numeru. Było ono spowodowane

nieoczekiwanymi problemami. Dziękujemy za wszyst-

kie telefony w tej sprawie, a za opóźnienie bardzo

przepraszamy.

Z okazji nowego roku chciałbym Państwu, drodzy

Czytelnicy, przede wszystkim podziękować za to, że

możemy być choć drobną częścią Waszego życia.

Jestem dumny, że darzycie nasz magazyn tak ogrom-

nym zaufaniem. W imieniu całej redakcji życzę Pań-

stwu tego, co najważniejsze – zdrowia, miłości

i radości z każdego dnia.
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Zmiana numeru telefonu do poradni stomijnej 
we Wrocławiu

Informujemy, że aktualny numer telefonu do poradni Proktologicznej i Stomijnej 

we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 213 to: (071) 733 16 00 (do 03).

Dwie nowe strony internetowe poświęcone stomii
W Internecie na temat stomii dostępnych jest niezbyt wiele informacji w języku

polskim. Z tym większą radością powitaliśmy dwie nowe, opracowane przez

Stowarzyszenie „Śląscy Stomicy” (http://www.stomicy.org) oraz Towarzystwo Opieki

nad Chorymi ze Stomią „Życie” (http://stomiaswidnica.ukryta.pl). Serdecznie

zapraszamy do ich odwiedzenia!

Zmiana godzin otwarcia poradni stomijnej w Gdyni        
Informujemy, że poradnia stomijna w Gdyni (Szpital Morski im. PCK,

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia) jest czynna we wtorki, w godzinach 12-18.

Nowy numer telefonu do sklepu w Ostrołęce
Zmianie uległ numer telefonu do sklepu medycznego w Ostrołęce,

przy ul. Artyleryjskiej 120. Aktualny numer to (029) 765 23 58.

Najlepsze życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności i spełnienia

wszystkich marzeń w Nowym
2007 Roku składają Państwu firma
ConvaTec oraz redakcja magazynu

”Nasza Troska”.

Nowe sklepy stomijne 
Podajemy adresy nowych sklepów medycznych, które oferują sprzęt stomijny ConvaTec:

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Sklep Medyczny 

MEDICA HUMANA
ul. Dąbrowskiego 85

35-040 Rzeszów

tel. (017) 854 07 45

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Medyczny Eskulap

MEDICA HUMANA
ul. Wazów 42

65-041 Zielona Góra

tel. (068) 854 07 45
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Z przyjemnością pragniemy poinformować, że firma 

ConvaTec przygotowała dla Państwa dwa kolejne

filmy z cyklu Biblioteka ConvaTec – „Dbaj-

my o swoją stomię – praktyczne

porady pielęgnacyjne” oraz

„Gotuj smacznie i zdro-

wo – przepisy kuli-

narne dla osób

ze stomią”.

Filmy na pły-

tach DVD

i kasetach VHS

już w kwietniu

będzie można wypo-

życzyć we wszystkich

sklepach medycznych

współpracujących z firmą

ConvaTec.

Stomijny Klub
Krótkofalowca

Miło nam poinformować, że pro-

wadzona przez nas akcja „Stomijny

Klub Krótkofalowca” spotkała się

z Państwa strony z ciepłym przyję-

ciem. Osobom, które się do nas zgło-

siły, zapewnimy szkolenie i wszystkie

niezbędne materiały szkoleniowe. Już

niedługo będzie nas można usłyszeć

w eterze. Serdecznie zapraszamy

wszystkich, którzy chcieliby do nas

dołączyć.

Szukamy „rekordzistów” 
stomijnych

Dziękujemy wszystkim tym z Pań-

stwa, którzy odpowiedzieli na nasz apel.

Zgłosiło się do nas wielu stomików.

Osobą, która dotychczas może po-

chwalić się najdłuższym udokumento-

wanym stażem, jest pani Rozalia Bąba

ze Świdnicy, żyjąca ze stomią już od 50

lat! Gratulujemy i zapraszamy Państwa

do lektury wywiadu z naszą rekordzist-

ką, który opublikujemy w następnym

wydaniu „Naszej Troski”.

Dziękujemy wszystkim osobom, które

nadesłały do nas swoje prace na konkurs

fotograficzny „Moje radości”. Autorem

najlepszej fotografii, którą nagradzamy

cyfrowym aparatem fotograficznym

marki OLYMPUS, jest Tomasz Tobiaszew-

ski z Białegostoku. Poniżej prezentujemy

nazwiska autorów pięciu najlepszych

prac, a obok nagrodzone zdjęcie:

1. Tomasz Tobiaszewski (Białystok)

2. Tadeusz Tomczak (Tarnowskie Góry)

3. Waldemar Kozłowski (Zielona Góra)

4. Michał Słowiński (Poznań)

5. Katarzyna Ogrodowska (Gdynia).

Konkurs fotograficzny „ Moje radości”
rozstrzygnięty

Akcja „Poznajmy się...”
wciąż trwa

Tym wszystkim, którzy jeszcze nie

znają i nie stosują sprzętu stomijnego

ConvaTec oraz nie mają możliwości je-

go przetestowania w sklepach me-

dycznych, chcemy umożliwić jego po-

znanie, wypróbowanie i sprawdzenie.

W jaki bowiem sposób, jak nie przez

bezpośrednią ocenę jakości i indywidu-

alnej przydatności, można wybrać naj-

bardziej odpowiedni dla siebie system

stomijny? 

Dysponujemy następującymi syste-

mami: sprzęt dwuczęściowy (Combi-

hesive 2S), sprzęt jednoczęściowy 

(Esteem) i sprzęt synergiczny (Esteem

synergy). Na pewno znajdzie się wśród

nich taki, który spełni Państwa oczeki-

wania.

Wszystkich zainteresowanych
otrzymaniem bezpłatnych próbek

sprzętu stomijnego ConvaTec
prosimy o telefon 

do Działu Pomocy ConvaTec 
pod bezpłatny numer: 

0-800 120 093

Jesienne szkolenia dla
pielęgniarek stomijnych
W październiku i listopadzie 2006 r.
firma ConvaTec zorganizowała cykl
dziewięciu spotkań szkoleniowych,
w których brało udział ponad 

400 pielęgniarek z całego kraju.
Wszystkim uczestnikom naszych
szkoleń serdecznie dziękujemy!

Nowe filmy z serii Biblioteka ConvaTec
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Rozmowa z...

Sylwia Michałowska: Od
2004 roku jest pan Prze-
wodniczącym Zarządu
Głównego Stowarzysze-
nia Pol-Ilko. To zajęcie
daje więcej obowiązków
czy satysfakcji?

Jerzy Kasprzak: Czasem mó-

wię, że obecnie jako przewodni-

czący pracuję intensywniej, niż

kiedy byłem zatrudniony na eta-

cie. Praca w Stowarzyszeniu nie

jest łatwa m.in. dlatego, że

członkowie zarządu pochodzą

z różnych stron Polski. Tylko

dzięki internetowi i telefonom

udaje nam się nawiązać na tyle

stały kontakt, by Pol-Ilko działało

bez zarzutu.

Satysfakcja z pracy jest

ogromna, choć  jej efekty trudno

zmierzyć, nie widać ich w sensie

materialnym. Nie da się ich osza-

cować na pierwszy rzut oka, tak

jak można ocenić nowo wybu-

dowany dom. Podam przykład.

W marcu tego roku przeszedłem

operację przepukliny okołostomijnej. Następ-

nego dnia po zabiegu odwiedziła mnie znajo-

ma psycholog, z którą współpracujemy w Sto-

warzyszeniu, Jolanta Martyńska. Przywitała

mnie słowami, że nie jestem w szpitalu na wa-

kacjach i wręczyła mi listę numerów sal, gdzie

leżały osoby mające wkrótce przejść operację

wyłonienia stomii. Wśród nich była starsza ko-

bieta. Wcześniej dwukrotnie odmówiła prze-

prowadzenia zabiegu i miała zamiar zrobić to

po raz trzeci. Wspólnie przekonaliśmy ją, żeby

zgodziła się na tę operację. Wymagało to wie-

lu rozmów. Pamiętam, że zapytała, co mogę

Jerzym Kasprzakiem, przewodniczącym Pol-Ilko

Zapominam, 
że jestem stomikiem

Rozmawiała Sylwia Michałowska

68-letni Jerzy Kasprzak z Czarnkowa traktuje życie ze stomią jak zadanie do wykonania. Dzięki

temu udaje mu się znajdować same rozwiązania zamiast zmartwień.

wiedzieć o stomii. Dopiero kiedy przekonała

się, że sam jestem stomikiem i żyję aktywnie,

zrozumiała, iż to samo jest możliwe w jej przy-

padku.

S.M.: Od jak dawna ma Pan stomię?
J.K.: Operację wyłonienia kolostomii prze-

prowadzono u mnie w 1994 roku. Kilka mie-

sięcy wcześniej zauważyłem, że

w stolcu pojawia się krew. Ba-

gatelizowałem jednak ten ob-

jaw, przekonując samego sie-

bie, że „co samo weszło, samo

wyjdzie”. Mimo nasilenia pro-

blemu, odczuwałem nieuza-

sadniony wstyd przed wizytą

lekarską, co potem okazało się

tragiczne w skutkach.

Kiedy zdecydowałem się na

zasięgnięcie porady lekarza, ten

zrugał mnie za nadmierne

zwlekanie i natychmiast skiero-

wał na badania. Pobrano wyci-

nek z dolnego odcinka jelita

grubego. Wynik był jedno-

znaczny – nowotwór wymaga-

jący szybkiej operacji. Kiedy

wracałem do domu z wynikiem

w dłoni, omal nie spowodowa-

łem wypadku samochodowe-

go. Nie ma co ukrywać – byłem

oszołomiony i wystraszony.

W klinice, czekając na opera-

cję, dowiedziałem się, czym jest

stomia. Wcześniej ten rodzaj

schorzenia był mi obcy, podobnie zresztą jak

wszystkie inne tematy medyczne.

Bardzo pomogły mi wtedy dwie osoby –

pielęgniarka stomijna Urszula Sobczak i psy-

cholog Jolanta Fryc-Martyńska. Chcę im za to

jeszcze raz, na łamach „Naszej Troski”, ser-

decznie podziękować.

S.M.: Na czym polegała ich pomoc? 
J.K.: Od nich dowiedziałem się, czym jest

stomia. Od pani Urszuli dostałem broszurę in-

formacyjną ConvaTec „Stomia, poradnik dla

pacjentów i pielęgniarek”. To było chyba

Żona, Barbara, jest dla mnie
największym wsparciem 

w trudnych chwilach.
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pierwsze wydanie, w zielonej okładce. Pytałem

o wszystko, co było dla mnie niejasne, a ona

cierpliwie odpowiadała na pytania, dzięki cze-

mu już przed operacją wiedziałem, czego się

spodziewać. Psycholog zaś starała się podre-

perować mój nastrój, a ten bywał bardzo zły.

Wtedy nie znałem jeszcze nikogo, kto miał

stomię, nie umiałem sobie dokładnie wyobra-

zić życia po operacji. Bardzo ważna była po-

moc mojej rodziny, żona Barbara i syn Piotr

odwiedzali mnie w szpitalu codziennie.

A w domu czekał też pies, york, Kajtuś.

S.M.: Jakie były pierwsze miesiące
po operacji?

J.K.: Zależało mi na tym, żeby jak najszyb-

ciej opuścić szpital. Szybko stanąłem na nogi.

Dziś myślę, że było mi stosunkowo łatwo, po-

nieważ zawsze byłem bardzo aktywny fizycz-

nie i znałem dobrze swój organizm. W młodo-

ści uprawiałem wioślarstwo i grałem w koszy-

kówkę, lubiłem jazdę na rowerze. Sport to

walka z samym sobą, która daje pewność sie-

bie, wewnętrzne przekonanie, że można po-

konać wiele przeciwności. Poza tym aktyw-

ność fizyczna daje poczucie kontroli nad wła-

snym ciałem. Ma to wpływ nawet na dziedzi-

ny życia niezwiązane ze sportem.

W którymś momencie zyskałem przekona-

nie, iż będę umiał żyć ze stomią i z niczego nie

muszę rezygnować. Nawet więcej – dopiero

jako stomik odkryłem przyjemność z jazdy na

nartach, od kilku lat wyjeżdżam z czarnkow-

ską młodzieżą w góry w ramach obozów

sportowych organizowanych przez szkołę.

S.M.: Stomia nie dawała żadnych
komplikacji? Aż trudno uwierzyć, że
wszystko przebiegało idealnie...

J.K.: Powiem coś, co może wydawać się

dziwne. Czasem, żeby poczuć się stomikiem,

muszę sobie o tym przypomnieć. Komplikacje

pojawiły się dopiero niedawno. W tym roku

konieczna była operacja przepukliny i niestety

na jakiś czas musiałem zrezygnować z pływa-

nia. Wciąż czekam na pełne zagojenie się ran.

Wcześniej rzadko postrzegałem stomię jako

coś uciążliwego. Po wyłonieniu stomii pielę-

gniarka zaproponowała mi systematyczne

wykonywanie zabiegów irygacji, pierwszą

próbę przeprowadziliśmy po trzech miesią-

cach, gdy wygoiły się blizny. Kiedy poczułem

stożek kaniuli w otworze stomijnym i działanie

wody, zrobiło mi się słabo, ponieważ było to

dziwne, nieznane dotąd odczucie, ale pani

Urszula sobie z tym poradziła – głowa między

nogi i już po kłopocie. Jelito było pozaginane

i woda nie mogła przepływać prawidłowo.

Spróbowaliśmy innego sposobu – do otworu

stomijnego na głębokość kilkunastu centyme-

trów włożyliśmy rurkę cewnika. Udało się,

woda przepłukała jelito. Od tego czasu iryguję

się codziennie rano. Zajmuje mi to około 40

minut, ale potem woreczek przez cały dzień

pozostaje pusty, czasem nawet zdejmuję go

na noc, by skóra mogła odpocząć od przylep-

ca i stomię zabezpieczam tylko gazikiem. Iry-

gacje dają kolostomikom duży komfort i aż się

dziwię, że nie są powszechnie stosowane.

S.M.: Może istnieją ku temu jakieś
przeciwwskazania medyczne?

J.K.: Nie wydaje mi się. Pewną barierą mo-

gą być proste kwestie techniczne, ale da się

je łatwo rozwiązać. Ja mam dwa zestawy do

irygacji – jednego używam w domu, zaś dru-

gi jest zawsze w bagażu podręcznym. Kiedy

nocuję poza domem, w hotelu czy pensjo-

nacie, zawsze na początku sprawdzam wa-

runki w łazience. Aby wykonać irygację, mu-

szę powiesić woreczek z wodą na wysokości

ramienia. Wożę ze sobą haczyki i klej. Kiedyś

w jednym ze znanych hoteli musiałem nieco

zdemolować płytki sufitowe, aby dostać się

do kratownicy, na której mogłem powiesić

haczyk.

Stomia nie jest dla mnie problemem w żad-

nej podróży. Kilka tygodni po operacji wyło-

nienia stomii wyjechałem do Finlandii. Potem

odbyliśmy z rodziną wycieczkę dookoła Jezio-

ra Bodeńskiego. Teraz podróżuję często ze

względu na pracę w Stowarzyszeniu. Stomia

nie jest dla mnie żadną barierą.

S.M.: W jaki sposób trafił Pan do
Stowarzyszenia Pol-Ilko?

J.K.: Tuż po operacji pielęgniarka stomijna,

Urszula Sobczak namówiła mnie na udział

w jednym ze spotkań oddziału regionalnego

w Poznaniu. Spodobało mi się, zostałem, po-

tem wybrano mnie do Zarządu Głównego

i przez dwie kadencje pełniłem funkcję za-

stępcy przewodniczącego.

To zajęcie pozwala mi poczuć, że mam

gdzie spożytkować energię. Od kilku lat je-

stem na emeryturze, wcześniej pracowałem

przez kilkadziesiąt lat w zakładach płyt pilśnio-

wych i wiórowych oraz budowałem oczysz-

czalnię ścieków w Czarnkowie. Nie umiem sie-

dzieć bezczynnie.

Pol-Ilko ciągle się rozwija i miło patrzeć na

efekty pracy naszych członków. Stowarzysze-

nie ma już 21 oddziałów, które obejmują zasię-

giem niemal cały kraj.

Wciąż pracujemy nad rozwojem wolonta-

riatu. Tu jednak konieczna jest pomoc pielę-

gniarek i lekarzy. W wielu szpitalach na od-

działach chirurgicznych wiszą ogłoszenia Pol-

Ilko z numerami telefonów do naszych wolon-

tariuszy. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, jak

wielką rolę w doprowadzeniu do normalności

chorego, który właśnie przeżył operację, speł-

nia wolontariusz. Każdy z nich jest odpowied-

nio przeszkolony i wie, jak prowadzić rozmo-

wę z pacjentem, kiedy może żartować, a kie-

dy okazać współczucie. Może bezpośrednio

przekazać swoje kilku- lub kilkunastoletnie

doświadczenie, podtrzymać na duchu, prze-

kazać to, czego chory nie dowie się od pielę-

gniarki i lekarza – z całym szacunkiem dla ich

ciężkiej pracy – bo oni nie posiadają stomii.

Wiem, jak ważna może być taka rozmowa,

bowiem sam rozmawiałem z wolontariuszką

po swojej operacji i dzięki temu poczułem się

lepiej, pewniej.

Każdemu nowemu pacjentowi chcę prze-

kazać, że warto podyskutować z kimś do-

świadczonym. Niekiedy dzięki temu można

zrozumieć to, co najważniejsze – ze stomią

można żyć normalnie.

Aktualne jest też hasło tegorocznych ob-

chodów Światowego Dnia Stomika 2006, któ-

re świętowaliśmy w Rytrze w dniach 1-3 paź-

dziernika – „Żyj pełnią życia”.

Jestem na emeryturze, ale nie
umiem siedzieć bezczynnie. 

W Pol-Ilko jest tyle do zrobienia! 
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Pielęgnacja stomii

Stomia wklęsła to taka, w której zespolenie

błony śluzowej ze skórą otaczającą stomię

znajduje się poniżej poziomu powłok brzucha

(zdj. 1, rys. 1). Za stomię wklęsłą uznaje się

również stomię w fałdzie brzusznym, która

także najczęściej jest zlokalizowana poniżej

poziomu skóry (zdj. 2).

Wklęśnięcie (wciągnięcie) może obejmo-

wać samą stomię – wtedy otaczająca ją skóra

jest płaska na właściwym poziomie – lub sto-

mię i jej otoczenie. Powstaje wówczas charak-

terystyczny głęboki lej okołostomijny. Wcią-

gnięcie stomii może powodować w skrajnych

przypadkach jej przemieszczenie poniżej po-

ziomu powięzi ściany brzucha – mówimy wte-

dy o wpadnięciu stomii.

Przyczyny stomii wklęsłej
Stomia wklęsła jest powikłaniem bardzo

częstym. Dotyczy zarówno kolo-, ileo-, jak

i urostomii. W Polsce niemal co czwarta osoba

z wyłonioną stomią ma stomię wklęsłą! Wiąże

się to m.in. z małą liczbą poradni stomijnych,

utrudnionym dostępem do lekarzy spec-

jalistów, niewystarczającą liczbą wykwalifiko-

wanych pielęgniarek i niewiedzą pacjentów.

Stomia wklęsła może się pojawiać we

wczesnym okresie pooperacyjnym – jako po-

wikłanie wczesnie – lub po latach – jako powik-

łanie późne. U jej podłoża leży najczęściej

martwica lub niedokrwienie w obrębie stomii.

Wciągnięcie stomii we wczesnym okresie

pooperacyjnym może być spowodowane:

złą techniką chirurgiczną (zbyt krótki

odcinek wyłonionego jelita, niedostateczne je-

go „uwolnienie”, słabe umocowanie jelita do

powięzi i otrzewnej);

anomaliami w powłokach brzusznych

(np. obrzęk, napięcie czy znaczny sto-

pień otyłości).

Stomia wklęsła 
Powikłania stomii mogą pojawiać się bezpośrednio po zabiegu operacyjnym lub wiele miesięcy,

a nawet lat po operacji. Zawsze jednak komplikują życie i są przyczyną niepotrzebnych cierpień.

Wciągnięcie stomii w późniejszym okresie

jest najczęściej następstwem przewlekłego

stanu zapalnego i podrażnienia wokół przeto-

ki, czemu zawsze towarzyszą nasilone proce-

sy gojenia. Powstaje tkanka bliznowata lub

zrosty w okolicy krawędzi stomii, które znacz-

nie ją zniekształcają i zarazem wciągają w głąb

ściany brzucha.

Do powstania stomii wklęsłej w okresie

późniejszym może także prowadzić znaczne

przybranie na wadze.

Jeśli otyłość występuje u chorego jeszcze

przed zabiegiem chirurgicznym, lekarze mó-

wią o tzw. „trudnej stomii”. Stwarza ona chi-

rurgowi poważne problemy z prawidłowym jej

wyłonieniem i jest zagrożona wystąpieniem

powikłań.

Jeżeli jednak do zwiększenia masy ciała

dochodzi później, w okresie pooperacyjnym,

winą za powstanie powikłania w postaci

stomii wklęsłej można obarczyć samego pa-

cjenta.

Jest to sytuacja częsta: po operacji chory

ma przeważnie większy apetyt i przybiera na

wadze. Jest to spowodowane polepszeniem

ogólnego stanu zdrowia lub wyleczeniem

choroby zasadniczej np. nowotworu czy

wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Charakterystyczną cechą stomii wklęsłej

u osób z nadwagą jest zmiana jej wyglądu i to,

że pogłębia się w trakcie zmiany pozycji ciała 

– szczególnie przy siadaniu oraz w pozycji sto-

jącej, kiedy brzuch opada. Zjawisko to jest

spotęgowane wówczas, gdy stomia została

wyłoniona w nieprawidłowym miejscu, bez

wcześniejszego wyznaczenia jej lokalizacji

przed operacją.

Kształt i budowa powłok brzusznych u pa-

cjentów otyłych leżących na stole operacyjnym

w stanie narkozy i pod działaniem środków

zwiotczających jest często całkowicie inna niż

kiedy chorzy ci stoją lub siedzą. Po operacji mo-

że się więc okazać, że stomię wyłoniono

na dnie dużego fałdu brzusznego (taka stomia

jest jedną z postaci stomii wklęsłej) lub że pra-

widłowo wyłoniona stomia w pozycji leżącej

okazuje się „zbyt krótka”, gdy pacjent stoi.

Jak zapobiegać pojawieniu się
stomii wklęsłej?

Aby nie dopuścić do pojawienia się tego po-

wikłania, każda osoba ze stomią powinna

przestrzegać właściwej diety i codziennie po-

święcić odpowiednią ilość czasu na aktywność

fizyczną. Aktywność ta musi być oczywiście

dostosowana do wieku i stanu zdrowia pa-

cjenta. Dzięki diecie i ruchowi można kontro-

lować wagę ciała i nie dopuścić do jej zwięk-

szenia co jest – jak już napisaliśmy – częstą

przyczyną powstania stomii wklęsłej.

Zdjęcie 1. Stomia wklęsła.
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dr n. med. Jerzy Medyński
prowadzi Poradnię dla Chorych ze Stomią we Wrocławiu

Zdjęcie 2. Stomia w fałdzie brzusznym.
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Bardzo istotna jest też stała obserwacja sto-

mii, stosowanie dobrej jakości sprzętu stomijne-

go oraz bardzo staranna pielęgnacja przy użyciu

odpowiednich akcesoriów.

Nie wolno też bagatelizować żadnych nie-

pokojących objawów, które mogłyby świad-

czyć o tym, że ze stomią dzieje się coś złego.

Chodzi tu przede wszystkim o objawy prze-

wlekłego zapalenia – ból i zaczerwienienie

wokół stomii. W przypadkach wątpliwych za-

wsze należy szukać porady u lekarza specja-

listy bądź pielęgniarki stomijnej.

Właściwa pielęgnacja stomii
wklęsłej

Podstawową sprawą w pielęgnacji stomii

wklęsłej jest jej odpowiednie zaopatrzenie.

Wszystkie osoby ze stomią wklęsłą powin-

ny używać specjalnych wypukłych płytek typu

Convex. Stosowanie płytek płaskich lub sprzę-

tu jednoczęściowego jest niewskazane. Może

powodować kłopoty związane z krótkim cza-

sem utrzymywania się sprzętu na skórze i jego

nieszczelnością. Konsekwencją tego jest pod-

ciekanie treści jelitowej pod płytkę, co bardzo

szybko doprowadza do uporczywych

niekorzystnych zmian skórnych.

Istotą pielęgnacji stomii wklęsłej jest możli-

wie najdokładniejsze wypełnienie przestrzeni

pomiędzy płytką i skórą w najbliższym otocze-

niu stomii. W tym celu powstały nowoczesne

modyfikacje sprzętu stomijnego, czyli płytki

typu Convex. Są one specjalnie wyprofilowa-

ne, o lejkowatym, wypukłym kształcie.

Płytki typu Convex firmy ConvaTec wyko-

nane są ze specjalnego materiału hydrokolo-

idowego Durahesive. Dzięki temu ta ich część,

która ma kontakt z wilgocią, pęcznieje, co do-

datkowo działa uszczelniająco.

Płytek typu Convex firmy ConvaTec nie do-

cina się do średnicy przetoki – mają one

gotowe, wycięte już otwory, których średnicę

trzeba dobrać do wielkości swojej stomii.

W przypadku, gdy stomia wklęsła ma

kształt nieregularny, konieczne jest dodatko-

we zastosowanie pasty uszczelniająco-gojącej

Stomahesive. Za jej pomocą można dokładnie

uszczelnić obszar między płytką a skórą.

W przypadku stomii wklęsłej o nieregular-

nych kształtach dobrym rozwiązaniem może

być również zastosowanie płytek plastycz-

nych Convex. Elastyczność tworzywa hydro-

koloidowego użytego do ich produkcji pozwa-

la na dowolne formowanie palcami otworu

tych płytek i doskonałe uszczelnienie. Płytki

plastyczne Convex są dostępne w systemie

dwuczęściowym Combiheasive 2S oraz syner-

gicznym – Esteem synergy.

Ważnym uzupełnieniem w pielęgnacji powi-

kłanych stomii są dwa rodzaje gazików 

ConvaCare – zmywające oraz ochronne.

Szczegóły użycia sprzętu stomijnego i akceso-

riów pomocniczych zostały wyczerpująco

omówione w poprzednich numerach NT

w dziale „Pielęgnacja stomii”.

Jeżeli pacjent ma odpowiednio dobrany

sprzęt stomijny, pielęgnacja stomii wklęsłej

może się odbywać w warunkach domowych

lub w poradni stomijnej. Tylko w wyjątko-

wych wypadkach chory musi trafić na od-

dział chirurgiczny.

W rękach chirurga
Ponieważ obecnie stosuje się wysokiej klasy

sprzęt stomijny oraz nowoczesne akcesoria

stomijne, leczenie chirurgiczne stomii wklęsłej

konieczne jest tylko w niewielkiej części przy-

padków.

Polega ono na drobnym zabiegu przepro-

wadzonym w znieczuleniu miejscowym. Jest

to przeważnie wycięcie nadmiaru tkanki ziar-

ninowej lub bliznowatej, poszerzenie przetoki,

jeśli jej wciągnięciu towarzyszy zwężenie (co

zdarza się często), ewentualnie próba wyrów-

nania zagłębionej skóry wokół stomii.

W wyjątkowych wypadkach konieczny jest

zabieg wyłonienia stomii od nowa w tej samej

lokalizacji lub wycięcie i przeniesienie jej w in-

ne miejsce. Oba są zabiegami ciężkimi i rozle-

głymi, związanymi z otwarciem brzucha.

Podobnie jak w przypadku likwidacji stomii,

są to zabiegi znacznie trudniejsze niż pierwot-

ne, prawidłowe wytworzenie stomii. Dlatego

Rys. 1. Schemat stomii wklęsłej.

Okolica skóry wokół stomii przed

przyklejeniem płytki musi być dokładnie

oczyszczona i wysuszona.

Do pielęgnacji stomii wklęsłej nie wolno

używać substancji chemicznych typu ben-

zyna, spirytus czy eter. Dopuszczalne jest

jedynie stosowanie wody z mydłem i gazi-

ków ConvaCare.

Do zaopatrzenia stomii wklęsłej sto-

suje się płytki typu Convex, najlepiej

wykonane z materiału hydrokoloidowego,

który ma właściwości ochronne 

i lecznicze.

W zapobieganiu stomii wklęsłej bardzo

ważna jest rola aktywności ruchowej oraz

ćwiczeń fizycznych dostosowanych do wie-

ku i stanu zdrowia stomika.

Nie istnieją odrębne zalecenia dietetycz-

ne dla pacjentów ze stomią wklęsłą – bar-

dzo istotna, a często decydująca o powo-

dzeniu leczenia zachowawczego, jest nisko-

kaloryczna, odchudzająca dieta, której prze-

strzeganie zapobiega powstaniu otyłości.

Porady praktyczne

też leczenie chirurgiczne stomii wklęsłej stosu-

je się jedynie w tych przypadkach, kiedy

pomimo prawidłowej pielęgnacji i stosowania

odpowiedniego sprzętu utrzymują się objawy

podrażnienia skóry w sąsiedztwie stomii.

Pomoc specjalistów
Pacjenci ze stomią wklęsłą powinni przede

wszystkim szukać pomocy w poradniach

stomijnych lub w poradniach i na oddziałach

chirurgicznych, najlepiej tam, gdzie stomia

została wyłoniona.

Niestety, poziom wiedzy lekarzy rodzin-

nych na temat specyficznych problemów pa-

cjentów ze stomią, szczególnie powikłaną,

jest niedostateczny, a obserwowana po-

wszechnie niechęć do zajmowania się tą gru-

pą pacjentów jest zadziwiająca i niezrozu-

miała, ponieważ model opieki zdrowotnej

w Polsce jest oparty na medycynie rodzinnej.

Od prawidłowo funkcjonującej podstawowej

opieki zdrowotnej zależy w wielu wypad-

kach, którzy pacjenci stomijni i kiedy będą

wymagać opieki specjalistycznej, oraz to, czy

szybko trafią oni pod opiekę np. pielęgniarki

stomijnej.

otwór stomii

skóra

jelito
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Dietetyk radzi

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (część X)

Z dr hab. med. Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską z Akademii Medycznej w Warszawie rozmawia dr Przemysław Styczeń

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się po operacji

wyłonienia stomii. Pytania i odpowiedzi numerowane są w kolejności ich ukazywania się od początku cyklu.

Zachęcamy gorąco do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.

88 Czy optymalna dieta dla
osoby ze stomią jelitową to

taka, która – oprócz utrzymania do-
brego stanu zdrowia oraz zachowa-
nia prawidłowej masy ciała – po-
zwala na normalizację stolca i ure-
gulowanie cyklu wypróżnień? 

Tak. Dieta po zabiegu wyłonienia stomii jeli-

towej powinna być tak dobrana i zestawiona,

aby była zdrowa i nie powodowała biegunek,

wzdęć ani zaparć. Produkty, które są składni-

kami takiej diety, muszą być dobrze tolerowa-

ne przez organizm i nie mogą powodować

przykrych dolegliwości. To dla każdej osoby ze

stomią ma szczególnie duże znaczenie.

89 Czy wielu pacjen-
tów z wyłonioną stomią

skarży się na biegunkę? 
Przede wszystkim należy odpowiedzieć na

pytanie, co to jest biegunka u osoby ze stomią

jelitową. Rodzaj i umiejscowienie stomii ma

bowiem decydujący wpływ na wygląd i konsy-

stencję stolca.

Pacjenci z ileostomią (stomia na jelicie cien-

kim) wydalają praktycznie stale płynny lub

półpłynny stolec w ilości 200-1000 ml dzien-

nie. Wielu z nich myśli, szczególnie na począt-

ku, zaraz po operacji, że jest to biegunka.

Tymczasem jest to zjawisko zupełnie natural-

ne przy tym typie stomii. O biegunce, w przy-

padku ileostomii, można mówić dopiero wte-

dy, gdy objętość wydalanego stolca przekra-

cza 1000 ml dziennie, stolec jest wodnisty,

Każdy musi nauczyć się sam rozpoznawać,

co jest u niego normą, a co jest objawem nie-

pokojącym. W razie jakichkolwiek wątpliwości

najlepiej jest oczywiście poradzić się lekarza

chirurga, pielęgniarki stomijnej lub doświad-

czonego dietetyka.

90 Co to jest prawidłowy rytm
wypróżnień? 

To termin oznaczający rytm, w jakim nasz

organizm wydala stolec. Rytm wypróżnień jest

ściśle powiązany z ruchami perystaltycznymi

jelita cienkiego i zwrotnym wchłanianiem wo-

dy z jelita grubego.

Ruchy perystaltyczne (robaczkowe) jelit

przesuwają papkowatą masę, która się w nich

znajduje, w kierunku jelita grubego. Ich czę-

stotliwość i natężenie znacząco wpływa na

procesy trawienne i konsystencję stolca, który

przedostaje się do okrężnicy.

W jelicie grubym, przez jego ścianki, odbywa

się wchłanianie wody z mas kałowych oraz

formowanie stolca. Proces ten zależy zatem od

odpowiedniego nawodnienia organizmu, czyli

przyjmowania przynajmniej 1,5 l. płynów na

dzień. Następnie za pomocą skurczów jelit or-

ganizm usuwa masy kałowe na zewnątrz.

W warunkach zdrowia odbywa się to wów-

czas, gdy są one prawidłowo uformowane.

Jeżeli w jelicie pozostaje zbyt dużo wody,

stolce stają się luźne lub wręcz wodniste. Jeżeli

natomiast zbyt dużo wody ulegnie wchłonię-

ciu, stolce stają się twarde, co utrudnia wy-

próżnienie. Prawidłowo uformowany stolec

nie powinien dawać żadnych dolegliwości bó-

lowych podczas wypróżniania.

Istnieją duże osobnicze różnice w rytmie

wypróżnień u dorosłych. U niektórych norma

W przypadku ileostomii luźny, nieuformowany stolec nie jest objawem
biegunki. O biegunce można mówić dopiero wtedy, gdy objętość
wydalanego stolca przekracza 1 l dziennie, a stolec jest wodnisty.

Rytm wypróżnień u dorosłych jest 
dość zróżnicowany. To, co jedni określą
jako biegunkę, dla innych będzie normą.

a worek stomijny wymaga opróżniania co 1-2

godziny.

Pacjenci z kolostomią oddają natomiast

przeważnie 1-3 stolce dziennie. Wygląd stolca

jest przy tym zbliżony do tego, jaki był przed

operacją. Jest półpłynny lub stały, często ufor-

mowany. O biegunce u kolostomików można

więc mówić dopiero wtedy, gdy stolec jest

płynny lub wodnisty lub gdy częstotliwość jego

oddawania wzrasta dwukrotnie w stosunku do

obserwowanej dotychczas u siebie normy.
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to 2-3 razy dziennie, a u innych – 2-3 razy

w tygodniu. Wszystko, co pomiędzy, stanowi

normę. Należy uznać, że zasada ta dotyczy

osób z kolostomią oraz osób bez stomii, ale nie

dotyczy osób z ileostomią – z powodów opi-

sanych powyżej.

91 Co to jest biegunka 
czynnościowa? 

Biegunka czynnościowa jest bardzo często

spotykanym zjawiskiem. Rozpoznaje się ją

wówczas, gdy nie znajduje się żadnej konkret-

nej jej przyczyny, takiej jak np. zatrucie nie-

świeżym pokarmem. Dolegliwości (biegunce

towarzyszą przeważnie wzdęcia i bóle brzu-

cha) pojawiają się najczęściej, kiedy jesteśmy

zdenerwowani, pod wpływem silnych emocji,

po zbyt szybkim spożyciu dużego posiłku lub

w wyniku błędu dietetycznego (np. zjedzeniu

ciężkostrawnego posiłku). Zmniejszają się

natomiast po wypróżnieniu, co jest raczej

rzadkim zjawiskiem w przypadku zatrucia lub

zmian organicznych.

92 Jakie są najczęstsze 
przyczyny biegunki? 

Przyczyn występowania biegunki jest

bardzo wiele. Najczęściej powodują ją błędy

dietetyczne, do których zaliczamy np. spoży-

cie zbyt dużego lub zbyt tłustego posiłku,

pośpiech przy jedzeniu, wypicie zbyt dużej

ilości alkoholu, kawy, napojów gazowanych,

napojów słodzonych (cukrem lub słodzi-

kiem), spożycie zbyt dużej ilości owoców

(np. jabłek), pokarmu bogatego w błonnik

(np. ciemnego chleba), produktów ciężko-

strawnych (np. orzechów) bądź jakiegokol-

wiek pokarmu, którego nasz organizm nie

toleruje (np. mleka). Przyczyną biegunki mo-

że być także stres czy nadmierne emocje lub

np. wypalenie papierosa.

Biegunkę może spowodować także przyj-

mowanie niektórych leków, takich jak np. leki

nadciśnieniowe, leki stosowane w zaburze-

niach rytmu serca, chorobie wieńcowej czy

antybiotyki. Ich lista jest bardzo długa i znaj-

dują się na niej również leki dostępne w apte-

ce bez recepty. Jeżeli przyjmujemy jakiekol-

wiek farmaceutyki, musimy pamiętać, że są

one częstym powodem występowania dole-

gliwości żołądkowych.

Biegunkę mogą także powodować choroby

ogólnoustrojowe, do których należą m.in. cu-

krzyca, choroba nowotworowa, choroby za-

kaźne czy choroby tarczycy. Biegunka czasem

towarzyszy nawet zwykłemu przeziębieniu.

Może ją też powodować zatrucie pokarmowe.

Dochodzi do niego najczęściej wtedy, gdy spo-

żyjemy przeterminowane lub źle przechowy-

wane produkty żywnościowe albo w wyniku

braku higieny przygotowywania i spożywania

posiłków.

Musimy pamiętać, że długo utrzymująca

się, uporczywa biegunka (trwająca powyżej

2-3 dni) z towarzyszącą jej utratą masy cia-

ła, znacznym osłabieniem i/lub silnymi bóla-

mi brzucha, a także obecnością krwi w stol-

cu jest zawsze sygnałem do wizyty u lekarza

specjalisty.

Charakter wypróżnień
Biegunka to zmiana prawidłowego rytmu

wypróżnień, która charakteryzuje się

zwiększeniem zawartości wody w stolcu,

jego objętości lub częstości wypróżnień.

U kolostomików i u osób bez stomii

biegunka oznacza oddawanie płynnego

lub papkowanego stolca z częstością

większą niż 3 razy na dobę.

U ileostomików biegunka oznacza

oddawanie płynnego lub wodnistego

stolca w ilości większej niż 1 litr (objętość

około czterech szklanek) na dobę.

Imię: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Data:

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.

Nr domu: Nr lok.:

TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU 

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Nr 1, 2007 (24)

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.

✃

✓

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.



Spotkania z pacjentami

w 2007 roku

Imię: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Data:

Nr domu: Nr lok.:

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

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

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.
✃

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.

Nr 1, 2007 (24) ✓

Tematy spotkań w 2007 r.
I SPOTKANIE

„Pielęgnacja stomii w pytaniach i odpowiedziach”

II SPOTKANIE 
„Ruch to zdrowie! – ćwicz razem z nami”

III SPOTKANIE 
„Jak żyć ze stomią?”

Bezpłatny transport
Jak zwykle, także w 2007 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.

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.

Zaproszenia na spotkania

Taki upominek – saszetkę

zawierającą mydło i myjkę 

– otrzyma każdy uczestnik

naszych spotkań, które

rozpoczynają się już

14 lutego (patrz kalendarz 

na następnych stronach).

Prezenty dla wszystkich uczestników
naszych zimowych spotkań
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Kącik medyczny
lek. rodzinny Marcin Pustkowski

specjalista medycyny rodzinnej

W pewnym momencie życia prawie każdy z nas odczuwa bóle krzyża. Mogą one mieć zmienne nasilenie

i różny charakter. Objawiają się uczuciem pobolewania, sztywności, napięcia lub bolesnego ograniczenia

ruchomości dolnej części pleców. Czasami, gdy ból jest ostry, może promieniować w dół, do nóg.

Bóle krzyża (część I)

Plecy to bardzo skomplikowana konstruk-

cja. Składa się z kręgosłupa, czyli kolumny krę-

gów ustawionych jeden na drugim, krążków

międzykręgowych, czyli „wkładek” umiejsco-

wionych pomiędzy kręgami (które amortyzu-

ją wstrząsy), oraz mięśni, więzadeł i ścięgien.

W środku kręgosłupa przebiega utworzony

przez nakładające się na siebie otwory w krę-

gach kanał kręgowy, zawierający rdzeń i po-

czątkowy odcinek odchodzących od niego

nerwów.

Dlaczego boli?
Cała ta konstrukcja dźwiga na sobie znacz-

ny ciężar górnej części naszego ciała. Skompli-

kowaną, obciążoną i cały czas naprężoną

strukturę (szczególnie w dole pleców) można,

niestety, stosunkowo łatwo uszkodzić.

Naprężenia są szczególnie duże właśnie

w „krzyżu”, czyli w dolnej części pleców (krę-

gosłupa). To tutaj najczęściej dochodzi do

drobnych urazów, które mogą powodować

ból. Inną (drugą co do częstości) okolicą krę-

gosłupa, która może nas boleć, jest – jego naj-

bardziej ruchomy – odcinek szyjny.

Ból ostry i przewlekły
Bóle krzyża dzielimy na ostre (trwające do

6 tygodni) i przewlekłe (powyżej 3 miesięcy).

Na początku każdy ból przewlekły jest bólem

ostrym. Dopiero po pewnym czasie – naj-

prawdopodobniej na skutek zmian sposobu,

w jaki nerwy odbierają bodźce bólowe – może

Ból w odcinku
lędźwiowym jest
spowodowany przez
skurcz mięśni
napinających się po
to, by zmniejszyć
ruchomość chorego
odcinka kręgosłupa.
Dlatego nie wolno
zagłuszać go
środkami
przeciwbólowymi.
Należy jak
najszybciej
skontaktować się 
z lekarzzem.

Bóle krzyża dzieli się na ostre 
oraz przewlekłe, czyli takie, 
które utrzymują się dłużej 

niż 3 miesiące. FO
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przejść nieleczony w formę prze-

wlekłą.

Bardzo często trudno jest ustalić przyczynę

przewlekłych bólów krzyża. Typowe jest ich

stopniowe nasilanie się.

Leczenie jest często trudne, ale tylko

w niektórcyh przypadkach konieczne jest wy-

konanie zabiegu chirurgicznego. Na szczęście

niewielkie, przewlekłe bóle można leczyć

także innymi metodami, np. rehabilitacją.

Zdradliwe dźwiganie
Najczęstszą kategorią bólów krzyża są bóle

pojawiające się jako wynik naciągnięcia mięśni

(a potem ich odruchowego i bolesnego skur-

czu) oraz więzadeł. Mogą być wynikiem dźwi-

gania dużego ciężaru lub wykonania nagłego

bądź nietypowego ruchu, najczęściej połączo-

nego ze skrętem.Te bóle nazywamy „pierwot-

nymi” albo „niespecyficznymi”. Gdy zgłosimy

się do lekarza, a ten skieruje nas na prześwie-

tlenie, na zdjęciu rentgenowskim najczęściej

nie będzie można znaleźć (poza ewentualny-

mi zmianami zwyrodnieniowymi) konkretnej

przyczyny (np. określonej choroby, tj. oste-

oporozy), która ten ból wywołała.

Część bólów pojawia się nie na skutek kon-

kretnego wydarzenia (np. dźwignięcia zbyt

dużego ciężaru), ale w przebiegu jakiejś cho-

Kręgosłup ma
naturalne
krzywizny. 
Łukowate
wygięcie 
w stronę
brzuszną
w odcinku
szyjnym 
i lędźwiowym
to lordoza.
Wygięcie 
w odcinku
piersiowym 
i krzyżowym
w stronę
grzbietową 
to kifoza.

krąg

krążek

międzykręgowy

przepuklina jądra

miażdżystego

roby, którą udało się wykryć. Bóle wynikające

z przebytej choroby nazywamy wtórnymi.

Najważniejsze przyczyny takich właśnie bó-

lów przedstawiono w ramce poniżej.

Czynniki ryzyka bólów krzyża
Niektórzy z nas są bardziej niż inni narażeni

na wystąpienie bólów krzyża: i tych pierwot-

nych, i wtórnych. Mówimy wówczas o tzw.

Kręgozmyk, czyli przesunięcie do przodu

jednego kręgu względem drugiego. Powstaje

najczęściej w wyniku urazu lub wady

wrodzonej.

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,

dotycząca głównie krążków

międzykręgowych, a także drobnych

stawów znajdujących się między kręgami.

Jest to choroba wynikająca „ze zużycia”

tkanek – wpływ na nią mają wszystkie

nawarstwiające się mikrourazy, jakim

podlega nasz kręgosłup 

w ciągu całego życia, że czynnikami

sprzyjającymi powstawaniu tego

schorzenia są również „złe geny”.

Przepuklina i wypadnięcie jądra
miażdżystego, czyli wpuklanie się lub

wpadnięcie środkowej części krążka

międzykręgowego do kanału kręgowego;

przepuklina ma związek ze zwyrodnieniem

krążków międzykręgowych, a ono z kolei jest

częścią szerszego procesu zwyrodnienia

całego kręgosłupa.

Zwężenie kanału kręgowego, czyli

zwężenie przestrzeni wokół rdzenia

kręgowego i wychodzących z niego nerwów,

również związane z procesami

zwyrodnieniowymi kręgosłupa, a także

tworzeniem wyrośli kostnych, czyli tzw.

ostefitów.

Inne przyczyny obejmujące: nowotwory

rdzenia kręgowego, jego zakażenie oraz

duże urazy, w których wyniku zostały

uszkodzone kości, więzadła i mięśnie w tej

okolicy. Do przyczyn powstawania bólów

kręgosłupa zalicza się także osteoporozę,

skrzywienie boczne kręgosłupa i jego stany

zapalne (np. w reumatoidalnym zapaleniu

stawów).

Konkretne, czyli wtórne przyczyny bólów krzyża: 

grupach ryzyka. Należą do nich osoby,

u których prawdopodobieństwo wystąpienia

choroby jest większe. Poszczególne grupy

zostały wydzielone ze względu na obecność

jakiejś cechy. Wystąpieniu bólów krzyża

w szczególności sprzyjają:

Wiek – im człowiek starszy tym większe

ryzyko bólów krzyża; zwykle po raz pierwszy

pojawiają się one pomiędzy 30. a 40. rokiem

życia, ale z biegiem czasu się nasilają.

Słaba kondycja fizyczna – z całą mocą

uwidacznia się w przypadku „weekendowych

wojowników”, czyli osób, które po całym ty-

godniu bezczynności zaczynają intensywnie

ćwiczyć w dni wolne od pracy. Brak ruchu  jest

przyczyną osłabienia mięśni, kości oraz

więzadeł.

Otyłość – zła, kaloryczna dieta, bogata

w tłuszcze zwierzęce, przy dodatkowym bra-

ku aktywności fizycznej prowadzi do otyłości,

zaś dodatkowe kilogramy poważnie obciążają

kręgosłup.

Choroby kości i stawów, które wystąpiły

już wcześniej, szczególnie kręgosłupa 

i stawów.

Przeciążenie kręgosłupa – wykonywanie

pewnych zawodów przede wszystkim tych

związanych z dźwiganiem, pchaniem, ciągnię-

ciem powoduje przeciążenie kręgosłupa. Nie-

korzystnie działa też wielogodzinne siedzenie

(za biurkiem, w fotelu, etc.) lub stanie.

Dlatego na dolegliwości kręgosłupa narzekają

nie tylko pracownicy fizyczni, ale także

informatycy, urzędnicy kierowcy czy,

sprzedawcy.

Palenie papierosów – upośledza proces

zdrowienia, a jednocześnie przedłuża czas

trwania bólu.
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Wydarzenia...

Światowy Dzień Stomika obchodzony jest raz na cztery lata. Tak zadecydowało IOA (International

Ostomy Association), stowarzyszenie skupiające ponad 60 krajowych towarzystw stomijnych, od

Norwegii po Australię. W tym roku obchody święta przypadły na 7 października.

Żyj pełnią życia

Czemu mają służyć obchody, najlepiej wyja-

śni fragment listu wystosowanego do wszyst-

kich stomików na świecie przez przewodni-

czącą IOA, panią Dielwen „Di” Bracken z Ka-

nady:

Szczęśliwego Światowego Dnia Sto-
mika! 

Najlepsze życzenia dla stomików na całym
świecie. Czuję w powietrzu wibracje 
i podniecenie wynikające z faktu, że wszyscy
razem, ręka w rękę i w pełnej harmonii damy
światu znać, że żyjemy, jesteśmy aktywni 
i możemy żyć pełnią życia. Biorąc udział 
w Światowym Dniu Stomika, jednoczą się sto-
micy wszystkich narodowości, kultur, religii,
ras, wieku i pozycji społecznych. Dlaczego?
Ponieważ w wielu krajach nie są jeszcze za-
spokojone nasze podstawowe potrzeby.

Chcemy powiedzieć światu, że każda oso-
ba ze stomią ma prawa określone w Karcie
Praw Stomika. Wszyscy stomicy muszą mieć
dostęp do odpowiednich produktów, które
pozwolą im wieść godne, komfortowe życie.
Wszyscy razem musimy pracować dla promo-
cji wiedzy i zrozumienia, czego potrzebują
stomicy, by móc Żyć Pełnią Życia.

Osiągnięcie ogólnoświatowego dostępu do
właściwej rehabilitacji jest podstawowym za-
daniem IOA. Czy może być lepszy sposób za-
sygnalizowania naszych problemów niż Świa-
towy Dzień Stomika, kiedy możemy skupić
uwagę wszystkich narodów na problemach
osób ze stomią? 

Święto w kręgu Pol-Ilko
Przedstawiciele wszystkich 21 oddziałów te-

renowych Pol-Ilko spotkali się z okazji Świato-

wego Dnia Stomika w dniach 1-3 października

w gościnnej Perle Południa w Rytrze. W uroczy-

stym otwarciu spotkania, prowadzonym przez

Przewodniczącego Zarządu Głównego Pol-Ilko

Jerzego Kasprzaka, wzięli także udział zaprosze-

ni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. wicepre-

zydent IOA dr Vladimir Kleinwachter, Svatopluk

Čermák z Czech-Ilko, Ján Čačko ze Slov-Ilko, Te-

resa Leśniewska, przewodnicząca Pomorskiego

Towarzystwa Stomijnego, a także mgr Urszula

Sobczak z Poznania, mgr Małgorzata Bilińska z

Sosnowca, dr Alicja Widera z Krakowa, mgr.

Jolanta Fryc-Martyńska, dr Andrzej Andrzejew-

ski z Lublina oraz przedstawiciele firm medycz-

nych: ConvaTec (głównego sponsora spotka-

nia), Coloplast, Dansac, Marmed i Pofarm.

Jerzy Kasprzak mówił o podstawowych

problemach, z jakim spotyka się ruch stomijny

w Polsce. Główną bolączką jest kwestia prze-

łamania wstydu, aktywne i wspólne działanie

na rzecz wszystkich stomików. Cóż stoi na

przeszkodzie – mówił Jerzy Kasprzak – by po-

łączyć siły w naszych działaniach? 

Oto hotel “Perła Południa” w Rytrze. To tu w dniach 1-3 października 2006 r. odbywały się
obchody Światowego Dnia Stomika w Polsce. 

Obchody święta były doskonałą okazją do dyskusji o bieżących problemach polskich
stomików, m.in braku procedur NFZ odnoszących się do opieki nad osobami ze stomią.

Od lewej: Anna Hebdowska, Maciej
Szczepkowski i Alina Matysiak.

Oprócz wydarzeń oficjalnych, w kuluarach
toczyło się wiele dyskusji.

Marek Sitkowski
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Poza Pol-Ilko działają w Polsce jeszcze trzy

mniejsze stowarzyszenia. Pol-Ilko skupia nieco

ponad 1,5 tysiąca osób z 30 tysięcy polskich

stomików.

– Gdzie jest reszta? – pytał przewodniczący.

– Jeśli chcemy mieć znaczący głos we własnej

sprawie, musimy stanowić większą siłę (...).

Udało nam się pokonać chorobę, zaakcepto-

waliśmy stomię, potrafimy nieść pomoc in-

nym. Pora, żeby udało się przekonać wszystkie

osoby ze stomią do przełamania wewnętrz-

nych barier oraz wspólnego działania. Z korzy-

ścią dla stomików żyjących nie tylko w dużych

miastach, ale i tych z mniejszych miejscowo-

ści, w których o poradniach stomijnych można

tylko marzyć.

Wśród głosów zaproszonych gości należy

wspomnieć o wystąpieniu dr. Andrzeja

Andrzejewskiego, jednego z założycieli stowa-

rzyszenia Pol-Ilko. Zrelacjonował on wydarze-

nia zakończonego przed kilku dniami w Płoc-

ku kolejnego Zjazdu Polskiego Klubu Proktolo-

gicznego.

Zauważył, że Narodowy Fundusz Zdrowia

nie ma opracowanych procedur odnoszących

się do opieki nad osobami ze stomią. Pol-Ilko

powinno ponownie wystąpić o przywrócenie

tych procedur i refundację wzrostu kosztów

związanych z wprowadzeniem podatku VAT

na sprzęt stomijny.

Hasłem tegorocznych obchodów Świato-

wego Dnia Stomika było „Żyj Pełnią Życia”.

Harnasia. Nazajutrz, po porannej gimnastyce,

niektórzy zwiedzali kopalnię soli w Wieliczce,

a pozostałe osoby korzystały z atrakcji i uro-

ków bogato wyposażonego hotelu Perła Połu-

dnia.

Wieczorem znów spotkaliśmy się w go-

ścinnej karczmie Nad Potokiem, gdzie mogli-

śmy w nieformalnej atmosferze lepiej się po-

znać i porozmawiać na wiele interesujących

tematów.

Ostatni dzień, poza gimnastyką, przyniósł wy-

cieczkę do Krakowa i zwiedzanie Starego Miasta.

Pogoda nam dopisała, słońce świeciło cały czas,

a humory dopisywały.Potem,niestety,musieliśmy

się pożegnać, by wrócić do swoich codziennych

zajęć.

Mimo że dni były wypełnione atrakcjami,

wszyscy uczestnicy Światowego Dnia Stomika

cały czas omawiali sprawy ważne ruchu stomij-

nego w całym kraju. Bo jeśli ktoś już zaczął dzia-

łać w Pol-Ilko, stara się to robić jak najlepiej.

Wspomnienia poprzedniego spotkania,

przed czterema laty, żyją do dziś. Wyjazd do

Rytra też z pewnością pozostanie w pamięci

jego uczestników na bardzo długo. A może

zaowocuje wzrostem szeregów członków 

Pol-Ilko? Tego byśmy sobie bardzo wszyscy

życzyli.

Dlatego dla wszystkich uczestników obcho-

dów przewidziano wiele atrakcji. W wieczór

otwarcia wszyscy skorzystali z zaproszenia do

karczmy Nad Potokiem. Wspaniała góralska

zabawa przebiegała pod dyktando i pod „sro-

gim” okiem przybyłego specjalnie na tę okazję

Regionalna kuchnia zachwyciła wszystkich. Stoły uginały się od przepysznych  i niezwykle
apetycznych smakołyków.  Specjalne brawa dla kucharzy hotelu Perła Południa. 

Pod czujnym okiem Harnasia zabawa była
wyśmienita i trwała do białego rana.

Góralski występ artystyczny to dla ceprów
nie lada atrakcja.

Drugiego dnia naszego pobytu zwiedzaliśmy
zabytkową kopalnię soli w Wieliczce.

Bez pomocy przewodnika w kopalnianych
korytarzach łatwo się zagubic.

Tajemnicza atmosfera kopalni zrobiła na
odwiedzających ogromne wrażenie.
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Rzecznik NFZ radzi

Plik dokumentów i skomplikowane procedury. Tak widzą problem przyznawania rent ci, którzy się

o nie ubiegają. Komu przysługuje świadczenie rentowe? Jakie dokumenty są potrzebne do

ubiegania się o rentę? 

Jeśli lekarz orzecznik uzna za stosowne, może

przed wydaniem orzeczenia zwrócić się również

o opinię lekarza konsultanta lub psychologa.

Może też stwierdzić, że potrzebne będą badania

dodatkowe bądź obserwacja szpitalna.

Gdy nie jest możliwe osobiste zgłoszenie się

na badanie (potwierdzone zaświadczeniem le-

karskim), można je przeprowadzić w miejscu

pobytu danej osoby.

Specjaliści radzą, aby do lekarza orzecznika

zabrać dokumentację medyczną. Trzeba pamię-

tać o konieczności udowodnienia, że zły stan

zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy za-

wodowej.

19

Maciej Olesiński
prawnik, wieloletni pracownik NFZ  

Renta z tytułu 
niezdolności do pracy (część I)

Aby otrzymać rentę, trzeba być osobą nie-

zdolną do pracy oraz posiadać wymagany staż

ubezpieczeniowy: okres składkowy i nieskład-

kowy (patrz: ramka). Należy też pamiętać, że

postępowanie o przyznanie zasiłku rentowego

zawsze wszczyna się na wniosek osoby bezpo-

średnio zainteresowanej. Oznacza to, że nikt

poza tobą nie może złożyć odpowiedniego

wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-

nych, właściwym ze względu na twoje miejsce

zamieszkania.

Pośrednikiem między tobą a ZUS-em będzie

pracodawca. To on ma obowiązek współdziała-

nia w zakresie przygotowania i wypełniania

wniosków rentowych, gromadzenia dokumen-

tacji niezbędnej do przyznania danego świad-

czenia oraz wydawania ZUS-owi wszelkich za-

świadczeń, na podstawie których ustala się za-

równo prawo do świadczeń, jak i ich wysokość.

Niezdolność do pracy
Podstawowym warunkiem otrzymania renty

jest niezdolność do pracy. Zgodnie z polskim pra-

wem jesteśmy niezdolni do pracy wówczas, gdy

całkowicie lub częściowo utraciliśmy zdolność do

wykonywania pracy zarobkowej z powodu na-

ruszenia sprawności organizmu i – co ważne 

– nie rokujemy odzyskania tej zdolności po przy-

uczeniu do innego zawodu.

Rozróżniamy niezdolność do pracy całkowitą

i częściową. Całkowicie niezdolna do pracy jest

osoba, która nie jest w stanie wykonywać jakiej-

kolwiek pracy. Częściowo niezdolna do pracy jest

natomiast taka osoba, która w znacznym stop-

niu utraciła zdolność wykonywania pracy zgod-

nej ze swoimi kwalifikacjami.

Niezdolność do pracy jest orzekana na okres

nie dłuższy niż 5 lat. Jednak jeśli według teraź-

niejszej wiedzy medycznej nie ma możliwości

odzyskania zdolności do pracy przed końcem te-

go okresu, możliwe jest orzeczenie niezdolności

na okres dłuższy.

Ponadto, jeśli uprawnionemu do renty przez

okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzają-

cych dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż

5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, to

w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolno-

ści do pracy orzeka się ją do osiągnięcia tego

wieku.

Orzekanie o niezdolności 
do pracy

O niezdolności do pracy rozstrzyga w formie

orzeczenia lekarz orzecznik ZUS-u, w wyzna-

czonym terminie, o którym zostajemy powiado-

mieni pisemnie. Dokonuje on oceny stopnia nie-

zdolności do pracy, ustala datę jej powstania

i przewidywany czas trwania. Orzecznik bierze

pod uwagę stopień naruszenia sprawności orga-

nizmu, możliwości jej przywrócenia w drodze le-

czenia i rehabilitacji, możliwość wykonywania

dotychczasowej pracy lub podjęcia innej oraz

celowość przekwalifikowania zawodowego.

Znaczenie ma również rodzaj i charakter do-

tychczas wykonywanej pracy, poziom wykształ-

cenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Od orzeczenia lekarza orzecznika przysługuje

prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej

ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzecze-

nia. Nie rozpatruje się sprzeciwów wniesionych

po tym terminie, chyba że jego przekroczenie

nastąpiło z przyczyn niezależnych od pacjenta.

Zarówno lekarz orzecznik, jak i komisja podej-

mują decyzję na podstawie dokumentacji dołą-

czonej do wniosku oraz bezpośredniego bada-

nia stanu zdrowia. Decyzja może zostać również

podjęta bez bezpośredniego badania, jeżeli do-

łączona dokumentacja jest wystarczająca.

Co to są okresy składkowe
i nieskładkowe?
Okresami składkowymi są m.in. okresy: 

ubezpieczenia;

opłacania składek na ubezpieczenia

społeczne;

czynnej służby w Wojsku Polskim;

działalności kombatanckiej i okresy

podlegania represjom wojennym;

pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Do nieskładkowe uważa się 
m.in. okresy:

otrzymywania wynagrodzenia za czas

niezdolności do pracy wypłacanego na

podstawie kodeksu pracy;

pobierania zasiłków chorobowych lub

opiekuńczych oraz świadczeń

rehabilitacyjnych;

nauki w szkole wyższej na jednym

kierunku, pod warunkiem ukończenia tej

nauki w wymiarze określonym

programem studiów;

pobierania zasiłku przedemerytalnego 

i świadczenia przedemerytalnego.
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Na listy odpowiada
dr hab. med. Marek Szczepkowski

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

Rzeczywiście jest tak, że kolostomię można czasami zlikwidować. Sytu-

acja taka ma miejsce najczęściej wtedy, gdy operację jej wyłonienia wyko-

nano metodą Hartmanna lub gdy wykonano tzw. transversostomię lub

sigmoidostomię dwulufową.

Każdy pacjent powinien być w poradni stomijnej poinformowany

o możliwości odtworzenia naturalnej drogi pokarmowej (czyli likwidacji

stomii), jeżeli jest to oczywiście możliwe,.

Zwykle operację likwidacji stomii wykonuje się do roku od operacji jej

wykonania. Jednak z całą mocą pragnę podkreślić, że zawsze decyzja

o takiej operacji musi być poprzedzona bardzo wnikliwą oceną konkretnej

sytuacji klinicznej. Często są to operacje trudne technicznie, obarczone

dużym ryzykiem powikłań i na pewno część z nich powinna być wykony-

wana w ośrodkach specjalistycznych, które mają duże doświadczenie kli-

niczne w chirurgii jelita grubego. Właściwym miejscem do konsultacji

w tym zakresie jest poradnia dla chorych ze stomią.

Oprócz najczęściej występujących miejscowych powikłań stomii mogą

występować tzw. powikłania ogólnoustrojowe. Zdarzają się rzadko

i dotyczą głównie osób z ileostomią.

Powikłania ogólnoustrojowe są skutkiem wycięcia części jelita. Jeśli

bowiem wytniemy część jelita grubego (kolostomia) oraz zwieracze,

nastąpi rozluźnienie konsystencji treści kałowej (rozwodnienie stolca)

i niekontrolowane wypróżnienia. Taka operacja nie wiąże się najczęściej

z konsekwencjami w postaci zaburzeń metabolicznych.

Jeśli jednak podczas operacji trzeba było dokonać nie tylko wycięcia

jelita grubego, ale także dużej części jelita cienkiego – straty wody wraz

z kałem są znaczne. Nadmierne odwodnienie organizmu (w jelicie grubym

odbywa się wchłanianie zwrotne wody) zwiększa ryzyko kamicy układu

moczowego. Ponadto usunięcie końcowego fragmentu jelita cienkiego

może prowadzić do niedoboru witaminy B12, która ulega wchłanianiu

właśnie w tym odcinku przewodu pokarmowego. Zwykle do powstania

niedoboru dochodzi jednak po wielu latach posiadania stomii, ponieważ

znaczne zapasy tej witaminy znajdują się w wątrobie.

Stmicy są też narażeni na zaburzenia poziomu elektrolitów we krwi,

a zwłaszcza sodu i potasu. Może to mieć miejsce szczególnie podczas

upałów lub jeśli chory ma gorączkę.

Podsumowując: powikłania ogólnoustrojowe zdarzają się rzadko,

zwykle u pacjentów z ileostomią, a pytanie o „dłuższy staż” dotyczy

kamicy układu moczowego i niedoborów witaminy B12. Takie powikłania

mogą pojawić się w kilka lub kilkanaście lat po operacji. Kontrola w tym

zakresie powinna odbywać się w ośrodku stomijnym lub innym

specjalistycznym ośrodku w zależności od rodzaju powikłania.

Wznowa nowotworu
Mam kolostomię. W obrębie śluzówki
zauważyłem zmiany: plamki i zgrubienia.

Słyszałem, że w obrębie stomii może rozwijać się nowotwór,
który jest wznową procesu nowotworowego z jelit. Jak
rozpoznać, czy tak jest u mnie? Gdzie szukać pomocy? 
Co robić, jeżeli to jest rak?

Waldemar z Bydgoszczy

Mam kolostomię od 5 lat. 
Słyszałam, że istnieje coś takiego jak
powikłania ogólnoustrojowe stomii. I że

występują one u stomików z dłuższym stażem. Co w tym
wypadku oznacza „dłuższy staż”? Czego takie powikłania
dotyczą? Jak je rozpoznać i jak leczyć?

Anna z Lodzi

Likwidacja stomii
Mam kolostomię od 2 lat. Podobno stomię
można zlikwidować. Kiedy to jest możliwe,

u kogo i gdzie należy się w tej sprawie konsultować?

Krzysztof z Tarnowskich Gór

Listy od Czytelników

Słowniczek
Operacja Hartmanna – zabieg operacyjny stosowany w chirurgii prze-

wodu pokarmowego polegający na usunięciu zmiany chorobowej, za-

mknięciu kikuta odbytnicy i wykonaniu stomii z bliższego odcinka esicy.

Transversostomia – rodzaj kolostomii, w którym przetoka jest

wyłaniana na odcinku jelita grubego, zwanym poprzecznicą.

Sigmoidostomia dwulufowa – przetoka na esicy (odcinku jelita

grubego), w której znajdują się dwa otwory. Jeden z nich prowadzi w górę

jelita, a drugi w kierunku odbytu. Wytwarzana w celu odbarczenia.

Aby odpowiedzieć Panu na to pytanie, musiałbym wiedzieć, co było

powodem wykonania stomii. Oczywiście, wznowa nowotworu w stomii

jest możliwa i zwykle jest dowodem na znaczne zaawansowanie procesu

nowotworowego. Wtedy jednak zmianom w stomii towarzyszą objawy

ogólne choroby nowotworowej.

Zmiany miejscowe, o których Pan pisze, mogą być związane ze stanem

zapalnym lub zaburzeniami ukrwienia przetoki. Aby się o tym przekonać,

musi Pan iść do Poradni Stomijnej, gdzie chirurg obejrzy stomię i, jeżeli to

będzie konieczne, pobierze wycinki do badania histopatologicznego.

Pyta Pan, jak leczyć, jeżeli okaże się, że jest to nowotwór. Odpowiedź

nie jest prosta, ponieważ postępowanie uzależnione jest od wielu

czynników, takich jak  stan miejscowy, zaawansowanie choroby, obecność

lub brak przerzutów do innych narządów, ogólny stan pacjenta, wiek, etc.

Proszę niezwłocznie zgłosić się do najbliższej poradni stomijnej.
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Kącik matrymonialno-towarzyski powstał w odpowiedzi na prośby Czytelników, którzy w listach
do Redakcji wielokrotnie wspominali o samotności i braku zrozumienia, 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 swoje pasje
i zainteresowania. Pamiętajcie, aby w listach podać dokładny adres, na który należy kierować korespondencję! Listy
zamieszczone w „Naszej Trosce” będą podpisane tylko imieniem, co pozwoli Wam zachować anonimowość – adres pozostanie
do wiadomości redakcji, będzie ona pośredniczyć w przesyłaniu autorowi odpowiedzi na jego anons. 

Osoby, które zechcą skontaktować się z nadawcą któregoś z listów 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” styczeń 2007.

Droga Redakcjo!
Poznam Panią, która tak jak ja, jest

samotna w życiu i w chorobie.
Pogodną optymistkę, bez nałogów.

Mam 67 lat i wyłonioną kolostomię.
Jestem niezależny finansowo, mimo
emerytury jeszcze pracuję. Mam
własny domek, samochód. Chciałbym

poznać Panią mniej więcej w tym
samym wieku i spędzić z nią resztę
życia.

Karol z Wielunia

Droga Redakcjo!
Jestem osobą wiekową. Mam

wyłonioną stomię od 2005 roku.
Do tego nie trzymam dobrze
moczu, byłam operowana 5 lat
temu i w dodatku cierpię na bez-
senność. 

Do tej pory nie miałam żad-
nych komplikacji. Uczęszczałam
do swojego ośrodka zdrowia,
ale moja pani doktor skierowała
mnie do innej przychodni. Poje-
chałam na wizytę, weszłam do
gabinetu, usiadłam z jednej
strony biurka. Pani lekarka
z drugiej strony o coś mnie spy-
tała. Potem jak nie krzyknęła!
Zerwała się z krzesła, mówiąc,

że śmierdzi ode mnie. Poprosiła,
abym opuściła gabinet, bo go
zasmrodziłam, i ona nie wie, jak
teraz będzie przyjmowała pa-
cjentów. Przedtem jej powie-
działam, że mam wyłonioną
stomię. Przed wyjazdem myłam
się w wannie, ale 20 km to mo-
gło się coś poruszyć, ale na pew-
no nie kał, bo mam zatwardze-
nie. W poczekalni siedziałam
dwie godziny i nikt się ode mnie
nie odsuwał, ani nikt mi nic nie
powiedział. 

Doktor, a żeby się tak zacho-
wała. A jak lekarze leczą trędo-
watych i różne wrzody? Nie po-
jadę już do niej. Płakałam rzew-

nymi łzami, ale cóż ja jestem
winna, że chodzę ze stomią, co
się jej lekarze brzydzą?

Stefania z Siennicy

Droga Pani Stefanio!

Jest nam ogromnie przykro z po-

wodu nieprzyjemności, która Panią

spotkała. Robimy wszystko, co

w naszej mocy, aby propagować

wiedzę o stomii i przypominać

o problemach, z którymi borykają

się ludzie z wyłonioną przetoką.

Świadomość społeczna jest jed-

nak wciąż na tyle mała, że stomicy

– zamiast ze zrozumieniem, często

borykają się z wrogością i odrzuce-

niem. Niestety, lekarze – tak ja

wszyscy ludzie – są bardzo różni,

czasem nawet pomimo ogromnej

wiedzy, nie potrafią zachować się

odpowiednio do sytuacji.

Najwyraźniej jednak Pani ze-

tknęła się nie tylko z brakiem po-

szanowania ludzkiej godności, ale

także brakiem kompetencji. Jest

niedopuszczalne, aby lekarz pierw-

szego kontaktu nie wiedział, czym

jest stomia i nie był przygotowany

na – czasem nieprzyjemne dla nie-

go, a jeszcze bardziej krępujące dla

pacjenta – skutki jej wyłonienia.

Bardzo dziwi nas i oburza spo-

sób, w jaki zwracała się do Pani le-

karka. Mamy jednak nadzieję, że

jest to odosobniony incydent.

Szanowna Redakcjo!
Bardzo chciałem podzięko-

wać za otrzymywane od Was
kwartalniki „Nasza Troska”,
z których można się dowiedzieć
mnóstwa rzeczy. Wiele artyku-
łów podtrzymuje też Czytelni-
ków na duchu. Operacje jelita
grubego z wyłonieniem stomii

miałem w wieku 53 lat i świat
mi się wtedy zawalił. Dzięki pie-
lęgniarce, która mnie prowadzi-
ła, Waszej gazecie oraz żonie
i dzieciom powoli stanąłem na
nogi i usiłuję z tym żyć. Życzę
całej Redakcji zdrowia i wszyst-
kiego co najlepsze.

Józef z Grybowa

Szanowny Panie Józefie,

serdecznie dziękujemy za list,

który od Pana otrzymaliśmy. Nasze

pismo wydajemy właśnie po to,

aby niosło stomikom nie tylko in-

formacje o tym, jak radzić sobie

w codziennym życiu, ale przede

wszystkim, aby niosło nadzieję,

pokazywało, że naprawdę można

żyć z wyłonioną stomią. Można

żyć pełnią życia.

Dziękujemy za Pańskie słowa za-

chęty i wsparcia. Jest dla nas bar-

dzo ważne to, aby mieć kontakt

z naszymi Czytelnikami, aby wie-

dzieć o Waszych problemach, bo-

lączkach i radościach. Wszyscy

potrzebujemy siebie nawzajem!

Kącik matrymonialno-towarzyski



22

Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC

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

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

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

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

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

Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66

Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35/9
tel.: (76) 854 21 13

Lubań 59-800
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Wąska 2A
tel.: (75) 721 40 48

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. Moniuszki 35
tel. (74) 842-30-85

Wrocław 50-073
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Św. Antoniego 36/38
tel.: (71) 344 81 20

Wrocław 50-335
Sklep Medyczny CEZAL SA
ul. Sienkiewicza 42/44
tel.: (71) 322 53 30

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

Zielona Góra 65-041
Sklep Medyczny Eskulap 
MEDICA HUMANA
ul. Wazów 42
tel.: (68) 470 68 88
czynny od 9 do 13

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.: (052) 374 35 95 

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

Biała Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS

ul. Brzeska 32,
tel.: (83) 342 62 30

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

Janów Lubelski 23-300
Sklep Medyczny MEDICUS 
ul. Zamoyskiego 15 
tel.: (15) 872 29 05

Kraśnik 23-200
Sklep Medyczny MEDICUS 
ul. Kościuszki 6
tel.: (81) 825 31 20

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

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

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

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

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

Zielona Góra 65-001
Sklep Medyczny ESKULAP
Poliklinika MSWiA (w holu głównym)
ul. Wazów 42
tel.: (68) 470 68 88

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

Bełchatów 97-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. 1 Maja 4
tel. kom. 0 509 104 108

Łódź 90-632
Sklep Medyczny MEDPRIM
ul. Andrzeja Struga 43
tel.: (42) 637 14 59

Łódź 91-425
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Północna 42 (Szpital MSWiA)
tel.: (42) 634 15 02

Łódź 93-126
Sklep Medyczny MARMED
MEDICA HUMANA
ul. Przybyszewskiego 99
tel.: (42) 646 87 35

Łódź 93-173
Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Rzgowska 56a
tel.: (42) 682 57 61, 682 66 35

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

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
Osiedle Słoneczne 8
tel.: (12) 643 65 70

Kraków 30-638
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Białoruska 15 
tel.: (12) 265 74 87

Kraków 31-202 
Sklep Medyczny MARMED
ul. Prądnicka 35/37 
tel.: (12) 416 25 19

Kraków 31-826 
Sklep Medyczny MARMED
Osiedle Złota Jesień 1 
tel.: (12) 646 87 41

Nowy Targ 34-400
Sklep Medyczny 
ul. Na Równi 15 
tel.: (18) 266 27 97

Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny MARMED
ul. Kazimierza Wielkiego 4 
tel.: (18) 443 47 18

Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny MARMED
ul. Batorego 77 
tel.: (18) 444 17 58

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

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

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

Ostrołęka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Artyleryjska 120 
tel.: (29) 765 23 58

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

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

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

Rzeszów 35-040
MEDICA HUMANA
ul. Dąbrowskiego 85

tel.: (17) 854 07 

Białystok 15-863

Sklep Specjalistyczny 

Zaopatrzenia Medycznego 

ul. Radzymińska 2

tel.: (85) 651 11 44

Białystok 15-297 

Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia

Medycznego MEDICA HUMANA

ul. Żelazna 9 lok. 11

tel. (85) 746 15 60

Łomża 18-400

Sklep Medyczny DENTOMAX

ul. Stary Rynek 2, tel.: (86) 216 59 47

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

Bielsko-Biała 43-300

Sklep Medyczny HAS-MED

ul. Młyńska 20

tel.: (33) 812 31 79

Bielsko-Biała 43-300

Sklep Medyczny POLIMED

ul. Wyzwolenia 18

tel.: (33) 816 40 61 w. 208

Częstochowa 42-200

Sklep Medyczny ABC CHOREGO

ul. Warszawska 13 

tel.: (34) 324 73 01

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 0 800 169 009

Dąbrowa Górnicza 41-300

Sklep Medyczno-Zielarski, Szpital Miejski 

ul. Szpitalna 13,

tel.: (32) 261 79 11

Bezpłatna infolinia 0 800 169 009

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

Sosnowiec 41-200
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
Szpital Wojewódzki im. Św. Barbary
pl. Medyków 1, tel.: (32) 368 26 22
Bezpłatna infolinia 0 800 169 009 

Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny ZIOŁO-LEK
Szpital Miejski nr 1 (hol główny)
ul. 26 marca 51,
tel.: (32) 455 68 50

Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny ZIOŁO-LEK
ul. Kubsza 10,
tel.: (32) 456 07 53    

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

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

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

Końskie 26-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Gimnazjalna 41b,
tel.: (41) 372 44 65

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 

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

Ełk 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3 lok. 1
tel.: (87) 621 16 51

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

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

Kołobrzeg 78-010
Punkt Sprzedaży K-ORT
ul. Łopuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43

Koszalin 75-414
Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT
ul. Leśna 3
tel.: (94) 348 83 65

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

Woj. zachodniopomorskie

Woj. wielkopolskie

Woj. warmińsko-mazurskie

Woj. świętokrzyskie

Woj. śląskie

Woj. pomorskie

Woj. podkarpackie

Woj. opolskie

Woj. mazowieckie

Woj. małopolskie

Woj. łódzkie

Woj. lubuskie

Woj. lubelskie

Woj. kujawsko-pomorskie

Woj. dolnośląskie
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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) 733 16 00 do 03

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 Przykliniczna

Gastroenterologiczna 

Szpital Uniwersytecki 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

kierownik poradni: dr Wojciech Szczęsny

tel.: (52) 582 43 78

Szpital Wojewódzki im. Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

dr Zbigniew Banaszkiewicz

tel.: (52) 365 57 99

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital

Kliniczny nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

tel.: (81) 534 98 18

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Poradnia Stomijno-Proktologiczna

SPZOZ Szpital Wojewódzki

ul. Deckerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: (95) 733 17 32

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) 364 62 84

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) 746 85 73

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

czynna we wtorki w godz. 12-18

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

tel.: (61) 869 15 69

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Poradnia Proktologiczna i Stomijna

ul. Juraszów 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

Stowarzyszenia stomijne

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 Białystok, ul. Waszyngtona 15A, 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.: 0 508 082 526, (32) 645 83 45 

5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 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. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39

9. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945

10. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Piłsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 

11. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19b/9, tel.: (89) 526 94 08

12. OPOLE – Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90

13. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86

14. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36

15. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97 

16. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00

17. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91

18. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05

19. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83a m. 13, tel. kom.: 0 601 897 009

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

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

Kluby pacjentów ze stomią

Stomia w Internecie
www.convatec.pl

Profesjonalny serwis internetowy w języku polskim

poświęcony stomii. Przeznaczony dla osób ze sto-

mią, lekarzy i pielęgniarek. Zawiera obszerne infor-

macje 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 najważniej-

sze problemy z nią związane.

www.stomicy.org

Strona stowarzyszenia “Śląscy Stomicy”.

stomiaswidnica.ukryta.pl

Strona stowarzyszenia “Życie” ze Świdnicy.

www.ostomyinternational.org

Anglojęzyczna strona główna International Osto-

my Association (IOA).

Limity na sprzęt stomijny
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2004 r. (Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2732) 

określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

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

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Teresa Leśniewska, 84-230 Rumia, ul. Opolska 4c/7, tel.: (58) 671 50 64; tel. 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.: 0 889 568 327

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. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Ośrodek „Nowolipie“, ul. Nowolipie 25b, 01-011 Warszawa

(spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, w godz. 13.00-15.00)

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH


