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Z serdecznymi pozdrowieniami 

Już w pierwszych dniach listopada wystawy sklepowe zapełniają się świątecznymi 
atrybutami: sztucznymi choinkami, światełkami, mikołajami. Wszystko po to, byśmy 
zostali wprowadzeni w klimat cudownych świąt i z dwumiesięcznym wyprzedzeniem 
zaczęli układać w głowie listę zakupów i przedświątecznych zadań do wykonania.  
Zupełnie jakby do Wigilii zostały co najwyżej dwie godziny. 

Z początkiem grudnia bywa jeszcze gorzej. Myślimy już tylko o tym, jaką choinkę 
kupimy, ilukilogramowego karpia sprawimy i jakie promocje „złapiemy” w super-
markecie. Zaatakowani „świątecznym wirusem” zaczynamy czuć się bardzo wyczer-
pani właśnie wtedy, kiedy powinniśmy przeżywać najcudowniejsze chwile w roku. 
Tempo przygotowań staje się tak dotkliwe, że czasami zaczyna o sobie dawać znać 
w postaci bólów głowy, mięśni, bezsenności i problemów z układem pokarmowym. 
To sposób, w jaki organizm pokazuje, jak duży stres mu towarzyszy i jak bardzo 
prosi o wypoczynek. 

W grudniowych wydaniach kolorowych magazynów oglądamy zdjęcia szczęśli-
wych rodzin w idealnie wysprzątanym mieszkaniu, siedzących przy perfekcyjnie 
zastawionym stole w blasku poświaty choinkowych lampek. Zaczynamy wierzyć, 
że tak wygląda przeciętny polski dom. Zaczynamy też być przekonani, że w Boże 

Narodzenie wszystko musi być idealne. Ryba nie może się nie udać, talerz roz-
bić, a gość spóźnić... 

Niestety, potknięcia są możliwe również w święta. Na 
Gwiazdkę mieszkanie nie musi lśnić. Prezenty dla 

bliskich nie muszą pochłonąć ostatnich pienię-
dzy. Potrawy nie muszą być wyszukane. Ro-
dzina nie musi być w dobrym nastroju. Tak 
naprawdę: wszyscy muszą być w swoim 
nastroju. Nawet jeśli nie jest on najlepszy. 
Spokojnych Świąt!
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Informujemy, że zmianie uległ numer telefonu do sklepu medycznego w Ostrołęce  
przy ul. Jana Pawła II 120 a pok. 39. Aktualny numer to: (29) 765 23 38.

Zmiana numeru telefonu do sklepu medycznego  
w Gorlicach

Informujemy, że zmianie uległ numer telefonu do sklepu medycznego w Gor-
licach przy ul. Węgierskiej 21. Aktualny numer to: (18) 352 69 48.

Zmiana adresu korespodencyjnego pana Jerzego 
Kasprzaka – przewodniczącego ZG Pol-Ilko 

Informujemy, że zmienił się adres pana Jerzego Kasprzaka – przewodniczące-
go Zarządu Głównego Pol-Ilko. 

Aktualny adres korespondencyjny to: Jerzy Kasprzak, ul. Raszyń-
ska 35 m. 6, 60-135 Poznań. Zmienił się również nr tel. stacjonarnego 
– (61) 648 90 89. Numer telefonu komórkowego (0 600 911 904) oraz adres 
e-mail (kasprzakjerzy@poczta.onet.pl) pozostają bez zmian.

Świąt beztroskich i radosnych,
trochę śniegu, trochę mrozu,

pełnego prezentów Mikołaja powozu.
Pogody ducha i miłości,

w nowym roku pomyślności
– życzy firma ConvaTec  

oraz redakcja magazynu „Nasza Troska”

Firmy MARMED oraz MEDORT połączyły się
Firma Life+ jest nową marką medyczną, która 1 października 2007 r. pojawiła 

się na polskim rynku medycznym. Mimo że nowo powstała, posiada duże do-
świadczenie w branży, gdyż jej bazą jest sieć salonów ortopedyczno-medycz-
nych MARMED i sieć salonów ortopedycznych MEDORT. Celem połączenia obu 
firm w jedną o nazwie Life+ jest chęć stworzenia naj-
większej i najbardziej profesjonalnej sieci sklepów me-
dycznych w Polsce. W strukturze nowej firmy znajduje się 
obecnie aż 51 salonów na terenie całego kraju. 

Zmiana numeru telefonu do sklepu medycznego  
w Ostrołęce
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Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarek Stomijnych

W 21. wydaniu „Naszej Troski” informowaliśmy o powołanym w 2006 r. Polskim 
Towarzystwie Pielęgniarek Stomijnych.  

Celem tego stowarzyszenia jest szkolenie środowiska pielęgniarskiego, wspiera-
nie rozwoju zawodowego i naukowego pielęgniarek, wdrażanie standardów opieki 
i pielęgnacji osób ze stomią, popularyzowanie wiedzy o stomii w społeczeństwie, 
propagowanie ruchu stomijnego oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami na-
ukowymi, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Zarząd stowarzyszenia stanowią:
  Grażyna Majewska, pielęgniarka stomijna z Białegostoku (prezes);
  Małgorzata Bilińska, pielęgniarka stomijna z Sosnowca (wiceprezes);
  Urszula Sobczak, pielęgniarka stomijna z Poznania (skarbnik);
  Małgorzata Bocheńska, pielęgniarka stomijna z Nowego Sącza (sekretarz);
  Maria Kózka, nauczyciel pielęgniarstwa z Krakowa (członek zarządu).
Obecnie Towarzystwo zrzesza ponad 200 osób, a w jego szeregi może wstąpić 

każda pielęgniarka zainteresowana tematyką opieki nad pacjentami ze stomią.
Adres strony internetowej stowarzyszenia to: www.ptps.pl

Nowe strony internetowe 
PTPS

Od 12 listopada 2007 r., pod adresem www.ptps.pl 
dostępny jest nowy serwis internetowy Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych. 

Przeznaczony jest on głównie dla pielęgniarek, ale 
również pacjenci, jak i lekarze znajdą w nim wiele 
interesujących informacji na temat stomii. 

W dziale „Konferencje i spotkania” znajduje się 
już sprawozdanie ze zorganizowanych w listopa-
dzie spotkań szkoleniowych poświęconych opiece 
przedoperacyjnej nad osobami przygotowywanymi 
do planowego zabiegu wyłonienia stomii.

Zarząd Główny PTPS obiecuje, że już wkrótce 
umieści w serwisie wiele ciekawych materiałów 
edukacyjnych.

Firma ConvaTec członkiem wspierającym PTPS 
Z dumą informujemy, że firma ConvaTec 

otrzymała od Zarządu Głównego Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarek Stomijnych zaszczytny 
tytuł Członka Wspierającego. 

Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem  
i bardzo za nie dziękujemy. Jednocześnie zobo-
wiązujemy się do dalszego aktywnego wspierania działalności tego młodego, 
ale jakże prężnego stowarzyszenia. Gratulujemy wspaniale zorganizowanych 
spotkań dla pielęgniarek i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

Dave Johnson,  
prezydent firmy ConvaTec 
odwiedził Polskę

5 listopada 2007 r. Polskę odwiedził 
Dave Johnson, prezydent firmy ConvaTec. 
Na spotkaniu z wszystkimi pracownikami  
ConvaTec, którzy z tej okazji przyjechali do 
Warszawy, prezydent chwalił osiągnięcia 
polskiego oddziału firmy, w szczególności 
gratulując programu „Spotkajmy się”, ma-
gazynu „Nasza Troska”, programu „Złota 
Karta ConvaTec” oraz sklepu medycznego 
Medica Humana w Warszawie.

Przy okazji swojej wizyty Dave Johnson prze-
kazał uroczyście na ręce przedstawicieli Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych grant 
finansowy. – Pieniądze te zostaną spożytko-
wane na szkolenia pielęgniarek z całego kraju  
– powiedziała Grażyna Majewska, prezes 
PTPS, dziekując za hojne wsparcie.

Członek wspierający
Polskie Towarzystwo  

Pielęgniarek Stomijnych
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Doniesienia

Nowe opakowanie pasty Stomahesive  
uszczelniająco-gojącej (60 g)

Informujemy, że w najbliższym czasie na rynku pojawi się pasta 
Stomahesive uszczelniająco-gojąca (60 g) w nowym, odmiennym 
od dotychczasowego, opakowaniu. 

Tubka pasty ma kolor srebrny (dawniej biało-niebieski) i róż-
ni się wielkością zakrętki (nowa zakrętka jest mniejsza i ma kolor 
niebieski).

Pasta ma zastosowanie w leczeniu jednego z najczęstszych po-
wikłań stomii – zapalenia skóry wokół stomii. 

Pasta wydawana jest bezpłatnie w ramach obowiązujących li-
mitów na sprzęt stomijny. 

Program „Spotkajmy się” w 2008 r.
Już w lutym 2008 r. – po zimowej przerwie – rozpoczynamy kolejny 

cykl spotkań w ramach programu „Spotkajmy się”, który firma ConvaTec 
organizuje wspólnie z Towarzystwem Pol-Ilko już piąty rok. 

Informujemy, że w przyszłym roku spotkania będą odbywały się  
w 16 miastach Polski. Rezygnujemy – ze względu na małą liczbę uczest-
ników – ze spotkań w Bielsku-Białej, Częstochowie, Legnicy i Nowym 
Targu. Pacjentom z tych miast zapewnimy oczywiście transport na 
spotkania w sąsiednich miastach.  

Tematem pierwszego przyszłorocznego cyklu spotkań są „Różne 
rodzaje stomii i ich właściwa pielęgnacja (cz. I)”. Nowością w 2008 r.  
będą dodatkowe wykłady przeznaczone dla pacjentów z urostomią. 

Wszystkie szczegóły dotyczące spotkań znajdują się na stronach  
14-17 „Naszej Troski”.

Akcja „Poznajmy się...” 
Tym wszystkim, którzy jeszcze nie znają sprzętu stomijnego ConvaTec oraz nie mają moż-

liwości jego przetestowania w sklepach medycznych, chcemy umożliwić jego poznanie, 
wypróbowanie i sprawdzenie. W jaki bowiem sposób, jeśli nie przez bezpośrednią ocenę 
jakości i indywidualnej przydatności, można wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie sys-
tem stomijny? 

Posiadamy w swojej ofercie trzy rodzaje sprzętu stomijnego: sprzęt dwuczęściowy (Com-
bihesive 2S), sprzęt jednoczęściowy (Esteem) i sprzęt synergiczny (Esteem synergy). Mamy 
też sporo nowości, takich jak np. nowe płytki plastyczne Stomahesive. Na pewno znajdą 
Państwo w naszej ofercie sprzęt, który spełni wszystkie oczekiwania.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem 
bezpłatnych próbek sprzętu stomijnego 

ConvaTec prosimy o telefon  
do Działu Pomocy ConvaTec  

pod numer: 

0-800 120 093
Bezpłatna linia informacyjna 

dla pacjentów ze stomią.  
Czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00-17.00.

Informujemy,  
że od 1 stycznia 2008 r.  
ulegną zmianie ceny na 
wybrane produkty stomijne 
ConvaTec. Szczegółowe 
informacje na ten temat 
dostępne są pod bezpłatnym 
numerem telefonu Działu 
Pomocy ConvaTec  
(0-800 120 093),  
we wszystkich sklepach  
medycznych współpracujących  
z naszą firmą (patrz 30  
strona „Naszej Troski”)  
oraz na stronach Serwisu 
Internetowego ConvaTec 
(www.convatec.pl).

Zmiana cen na 
wybrane produkty 
stomijne ConvaTec

Stare opakowanie  
pasty Stomahesive  

Nowe opakowanie 
pasty Stomahesive  
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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, 2008 (28)

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 na adres: 

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 na adres:  
Bristol-Myers Squibb Polska sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Nowe opakowanie pasty Stomahesive  
uszczelniająco-gojącej (60 g)

Już od stycznia 2008 r. we 
wszystkich wyprawkach stomij-
nych firmy ConvaTec wręcza-
nych w szpitalu operowanym 
pacjentom, znajdzie się nowy 
poradnik dla osób ze stomią pt. 
„Lepsza jakość życia”. Zmieniono 
w nim nie tylko szatę graficzną, 
ale również dodano nowe roz-
działy i uaktualniono wszystkie 
dotychczasowe informacje.

Lepsza jakoÊç ˝ycia

Poradnik dla pacjenta ze stomià

Najnowsze wydanie
czerwiec 2007

Konsultacja merytoryczna  mgr piel. U. Sobczak

Nowy poradnik „Lepsza jakość życia”

Poradnik żywieniowy dla osób ze stomią
Już za kilka miesięcy ukaże się nowy 

poradnik żywieniowy przeznaczony dla 
osób z wyłonioną stomią. Znajdą się 
w nim odpowiedzi na wszystkie pytania 
prezentowane w kolejnych odcinkach 
naszego cyklu „Dietetyk radzi”. 

Poradnik zostanie wzbogacony 
o nowe, cenne informacje i będzie 
dostępny bezpłatnie dla wszystkich 
uczestników programu „Złota Karta 
ConvaTec”.
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Sklep Medica Humana w Katowicach 
zaprasza na spotkania

Serdecznie zapraszamy wszystkich stomików ze Śląska do sklepu 
medycznego Medica Humana w Katowicach przy ul. Warszawskiej 36  
na bezpłatne, indywidualne konsultacje pielęgniarskie. Najbliż-
sze dwa spotkania zaplanowane są na 12 stycznia (sobota)  
i 19 stycznia (sobota).  

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (032) 256 82 35 
w celu umówienia się na wizytę. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin!!!



6

Rozmowa z...

Joanna Taylor: Jesteś podróżnikiem, 
światowym ambasadorem 
programu „Great Comebacks” [pol. 
„Wielkie Powroty”], zdobywcą 
sześciu spośród siedmiu szczytów 
osławionej Korony Ziemi. Czy to nie 
za dużo jak na jedną osobę? 

Rob Hill: Wszystko, co robię, daje mi ogromną 
radość, satysfakcję i siłę do dalszego działania. 
Mam 35 lat, od 12 lat żyję z wyłonioną ileosto-
mią, ale to nie przeszkadza mi w realizacji mo-
ich marzeń. Wręcz przeciwnie – to właśnie za 
sprawą tego, co przeżyłem, jestem tym, kim 
jestem. Żyję pełnią życia.

J.T.: Operację wyłonienia stomii 
przeszedłeś z powodu ciężkiego 
przypadku choroby Leśniowskiego-
-Crohna. Czy pamiętasz, co czułeś, 
gdy usłyszałeś diagnozę? 

R.H.: Kiedy usłyszałem diagnozę, był maj 1993 r. 
Nie miałem pojęcia, czym jest ta choroba. Byłem 
przerażony, zadawałem sobie pytanie, dlaczego 
właśnie mnie spotkało takie nieszczęście. 

Szok był tym większy, że schorzenie rozwijało 
się bardzo szybko. Na początku miałem skur-
cze i dolegliwości żołądkowe oraz biegunkę, 
ale wkrótce dołączyły mdłości i wymioty. Ból był 
prawie nie do wytrzymania. Najpierw starałem 
się zacisnąć zęby w nadziei, że „samo minie”. Po 
dwóch tygodniach nie wytrzymałem i poszedłem 
do lekarza. Natychmiast odesłano mnie do ga-
stroenterologa, a potem do szpitala. 

J.T.: Ale na operację czekałeś 
jeszcze półtora roku.

R.H.: Tak. Lekarz miał nadzieję, że same leki 
wystarczą, by zapanować nad chorobą. Przy 
wzroście 180 cm schudłem z 84 kg do 48 kg,  

Rozmawiała: Joanna Taylor

Rob Hill to człowiek wielkiego formatu. Nie dlatego, że ma 35 lat, a od 12 lat żyje ze stomią,  
ale dlatego, że mając przetokę, zdobył sześć spośród siedmiu szczytów Korony Ziemi. Te wyczyny 
wymagają wielkiej siły, niezłomnej odwagi i żelaznej dyscypliny, ale są też dowodem na to,  
że każdy może spełniać swoje marzenia.

…Robem Hillem, stomikiem, alpinistą i podróżnikiem,  
światowym ambasadorem programu „Great Comebacks”

a więc straciłem na wadze 36 kg! W końcu, 
w 1995 r. – nie widząc szansy na skuteczną far-
makoterapię – sam zasugerowałem operację. 

J.T.: Czy po wyłonieniu ileostomii 
miały miejsce jakieś komplikacje 
pooperacyjne lub problemy ze 
sprzętem stomijnym?

R.H.: Po zabiegu w szpitalu otrzymałem sprzęt, 
który powodował podrażnienia skóry. Bardzo 
szybko jednak znalazłem taki, który odpowiada 

moim potrzebom i stylowi życia – nie powoduje 
podrażnień i mogę go nosić przez długi czas. To 
dwuczęściowy system Combihesive 2S. Jestem 
z niego bardzo zadowolony, nie używam żad-
nych akcesoriów stomijnych. 

J.T.: Czy w początkowym okresie 
choroby miałeś równie pozytywny 
stosunek do życia jak teraz? 

R.H.: Muszę przyznać, że nie. Na początku nie 
było mi lekko. Szczerze mówiąc, nawet nie miałem 
ochoty dalej żyć. Z jednej strony wiedziałem, że 
niektórzy z moich znajomych, a nawet członków 
rodziny borykali się z takimi samymi problemami, 
więc miałem się do kogo zwrócić o radę i wspar-
cie, ale tak naprawdę nie potrafiłem podzielić 
się z nikim tym, co sam przeżywałem. 

Bardzo pomogły mi rozmowy z psycholo-
giem. Musiałem na nowo zrozumieć, kim by-
łem, i odkryć, kim jestem jako osoba dotknięta 
chorobą. Potrzebowałem ośmiu lat, by umysło-
wo, fizycznie i duchowo stać się na tyle silnym 
człowiekiem, aby móc opowiadać innym o tym, 
przez co przeszedłem. Przez ten czas pomagali 
mi przyjaciele, rodzina, inne osoby ze stomią. 
Było to dla mnie bardzo mobilizujące. W końcu  
sam mogłem zacząć pomagać innym i mówić 
otwarcie o swojej chorobie.

J.T.: Czy zmieniły się Twoje relacje 
z innymi ludźmi?

R.H.: Nauczyłem się, że choroba jest szybkim 
sposobem na wyeliminowanie tych znajomości, które 
są płytkie i zawodne. Jeśli ktoś nie potrafi zaakcep-
tować czegoś tak prostego jak choroba przyjaciela 
– to trudno, trzeba się z tym pogodzić. 

Na szczęście mam wspaniałą dziewczynę, 
dla której te małe zmiany w mojej fizjonomii 
i fizjologii nie mają znaczenia. 

Marzenia nie spełniają się same

Marzenia nie spełniają się same. 
Trzeba im pomóc, wytrwale 

dążąc do celu. 
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Dla chorych ze stomią przyznanie się przed 
osobą, z którą chcą dzielić życie, że „coś jest nie 
tak z ich ciałem”, to ogromny stres. Po prostu 
boją się tego, jak ich partner zareaguje na taką 
wiadomość. Wiem, bo też czułem ten strach.  Ale 
najważniejsze to mieć świadomość, że w końcu 
spotkamy kogoś, kto zaakceptuje nas takimi, 
jakimi jesteśmy. Jeśli spotykamy człowieka, dla 
którego nasza stomia jest problemem, nie trze-
ba się przejmować, ale śmiało iść naprzód, aż 
znajdziemy prawdziwych przyjaciół. 

J.T.: Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z górami?

R.H.: Wychowałem się w Kolumbii Brytyj-
skiej, górzystej części Kanady, i od dzieciństwa 
miałem do czynienia z naturą. Zacząłem jeździć 
na nartach jako trzylatek, często też z rodzicami 
biwakowaliśmy. Dużo biegałem, również w ma-
ratonach. Zafascynowała mnie także wspinaczka 
skałkowa. Następnym krokiem stała się wspi-
naczka wysokogórska. 

W wieku 20 lat zrozumiałem, że nie jestem 
stworzony do pracy za biurkiem. Zapisałem się 
więc na kurs dla przewodników, by później, już 
jako profesjonalista, oprowadzać ludzi po górach. 
Kurs nauczył mnie odwagi, bycia liderem i odpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo innych. 

Jednym z zadań podczas tego kursu było za-
proponowanie jakiejś niecodziennej wspinaczki 
i opracowanie dla niej tzw. biznesplanu. Wtedy 
właśnie wymyśliłem zdobycie Korony Ziemi. 

J.T.: Kiedy zacząłeś realizować 
plany zdobycia Korony Ziemi?

Moje plany zostały przerwane na czas choroby. 
Potem, już po operacji, pomyślałem, że dobrze 
byłoby rozpowszechnić wiedzę o problemach 
związanych z przewlekłymi chorobami zapalnymi 
jelit. Tak rozpoczęła się moja kampania: „No Guts 
Know Glory” [w wolnym tłumaczeniu: „Nie masz 
kiszek, ale poznasz chwałę” – przyp. red.]. 

Zdobywanie Korony Ziemi rozpocząłem 
w  2002 r. wspinając się na pierwszy z siedmiu 
zaplanowanych szczytów – Elbrus w Rosji. Po-
czątkowo, żeby sfinansować swoje wyprawy, 

Rob Hill jest światowym ambasadorem programu „Great Comabacks” firmy ConvaTec.

dużo pracowałem, pomagała mi też rodzina 
i przyjaciele, którzy widzieli destruktywną moc  
choroby, i wiedzieli, że to, co robię, może pomóc 
innym. Był to dla mnie bardzo intensywny okres 
– trenowania i pracy. 

J.T.: Dlaczego za cel wspinaczki 
wybrałeś właśnie Koronę Ziemi?

R.H.: Uznałem, że jednorazowe wejście, na-
wet na najwyższy szczyt świata Mount Everest, 
nie będzie miało tak silnego i trwałego wpływu 
na rozpowszechnienie wiedzy o problematyce 
przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokar-
mowego, jak kilkuletnie zdobywanie wszystkich 
siedmiu najwyższych wierzchołków poszczegól-
nych kontynentów. 

Sam fakt, że każdy ze szczytów znajduje się na 
innym kontynencie, jest ogromnym wyzwaniem,  
ale za to ułatwia mi dotarcie do ludzi z każdego 
krańca świata. Dotychczas udało mi się zdobyć: 
Elbrus (2002 r.), Kilimandżaro (2003 r.), Aconcagua 
(2004 r.), McKinley (2005 r.), Vinson Massif (2006 r.)  
i Carstensz (2007 r.). Całe przedsięwzięcie finan-
sowane jest przez firmę ConvaTec.

J.T.: Który ze szczytów był 
najtrudniejszy do osiągnięcia?

R.H.: Biorąc pod uwagę wysiłek umysłowy, 
jakiego wymagała ode mnie decyzja o podjęciu 
tego wyzwania, był to szczyt Aconcagua w Ar-
gentynie. Podchodziłem pod tę górę dwa razy. Za 
pierwszym razem nabawiłem się infekcji nerek, 
nic więc dziwnego, że zastanawiałem się, czy 
próbować ponownie. 

J.T.: A najtrudniejszy moment 
podczas wspinaczek…

R.H.: …to szesnastogodzinne siedzenie w śnież-
nej jamie u zbocza góry McKinley, kiedy musia-
łem przeczekać wichurę. Było to dla mnie trudne 
przeżycie, ponieważ cierpię na klaustrofobię. 
Kiedy się wspinasz, nieustannie masz przed sobą 
niebezpieczeństwa. Starasz się myśleć trzeźwo 
i modlisz się, by wszystko było w porządku… 

J.T.: Jak dajesz sobie radę ze stomią 
w tak ekstremalnych warunkach?

R.H.: Po prostu przystosowuję się do takich 
warunków, jakie stwarzają mi okoliczności. Uczę 

Wspinaczka skałkowa to ćwiczenie ducha i ciała. Na szczycie Elbrus na Kaukazie (5642 m n.p.m.).Apinista musi być bardzo sprawny fizycznie. 
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Rozmowa z...
się wykorzystywać wszystko, co jest wokół mnie: 
na przykład myję się śniegiem. 

Najtrudniejsza jest  aklimatyzacja. Dużo sypiam 
i odpoczywam. Staram się jeść bardzo regularnie 
– małe porcje, ale wiele razy w ciągu dnia. Piję 
też dużo wody, o wiele więcej niż inni uczestni-
cy wypraw. Woda pomaga dostarczyć mojemu 
organizmowi składników odżywczych. 

J.T.: Jakie są Twoje najbliższe plany?
R.H.: Obecnie przygotowuję się do wejścia 

na Mount Everest w 2008 r. Przed tą wyprawą 
mam zamiar zdobyć jeszcze szczyt Cho Oyu  
w Nepalu – ma być to być próba generalna przed 
zdobyciem Everestu. 

J.T.: A co planujesz po zdobyciu 
Everestu?

R.H.: Na razie nie mam jeszcze żadnych kon-
kretnych planów. Myślę o napisaniu książki, ale 
też chcę jeszcze podróżować, propagować wie-
dzę o życiu z chorobami jelit i stomią. Myśla-
łem również o dotarciu do obu biegunów na 
nartach. 

Najważniejsze jednak jest dla mnie konty-
nuowanie działalności jako światowy ambasa-
dor programu „Great Comebacks” – spotkania 
z pacjentami i inspirowanie ich, by w swoich 
krajach i kręgach tworzyli programy wsparcia. 
To bardzo wartościowa inicjatywa.

J.T.: Czy masz inne hobby oprócz 
wspinaczki?

R.H.: Właściwie nie. To, co lubię najbardziej, 
czyli wspinanie się, zajmuje mi tak dużo cza-
su, że na inne zajęcia, inne hobby już go nie 
wystarcza. 

Wszystkie wolne chwile poświęcam mojej 
dziewczynie, przyjaciołom, mojemu szczeniakowi, 
no i oczywiście rodzinie. Wszyscy oni byli dla mnie 
nieopisanym wsparciem podczas choroby. 

Prowadzę również własne Stowarzyszenie 
IDEAS, które aktywnie działa, informując o cho-
robach jelit. W zarządzie mamy dwie osoby ze 
stomią, które zarazem są aktywnymi sportow-
cami. Razem odwiedzamy szkoły, przygotowując 
prezentacje i spotkania informacyjne. Wszystko 
po to, by pomóc chorym zmienić swoje życie oraz 
uświadomić innych, czym jest stomia.

J.T.: Czym jest program „Great 
Comebacks” firmy ConvaTec?

R.H.: To forma wyróżnienia tych osób ze sto-
mią, które przeszły przez chorobę i „wróciły”, 
by znów żyć pełnią życia. Program ten obejmuje 
wiele ludzi: ktoś jest strażakiem, ktoś inny pisa-
rzem. Chodzi o uhonorowanie tych, którzy nie 
poddają się chorobie, nie kryją się w jej cieniu, 
lecz walczą i pomagają innym. 

J.T.: Powiedziałeś kiedyś,  
że najważniejsze, to nie pozwolić,  
by choroba decydowała o tym,  
kim jesteśmy. Co to znaczy? 

R.H.: Myślę, że oznacza to być wdzięcznym 
za każdy dzień i wychodzić naprzeciw wyzwa-
niom – bez względu na to, czy jest to daleka 
podróż, czy zwykły biwak. Podczas moich po-
dróży poznałem wyjątkowych ludzi, bardzo za-
angażowanych w pracę z innymi pacjentami, np. 
Japończyka z wyłonioną przetoką, który założył 
drużynę baseballową. 

J.T.: Co było bodźcem 
do zaangażownia się w program 
„Great Comebacks”?  

R.H.: Początkiem było samotne borykanie się 
z chorobą. Zacząłem zastanawiać się, dlaczego 
jest to temat tabu. Zrozumiałem, że nadszedł 
czas, by ktoś zaczął mówić o tych problemach 
i o potrzebach zmagających się z chorobami 
ludzi. Wtedy pomyślałem: „A dlaczego nie miał-
bym być to ja, w końcu wspinam się na szczyty 
górskie, dając dowód na to, że posiadanie stomii 
nie jest tak straszne, jak się wydaje”. 

Wspinanie się jest czymś ekstremalnym. Prze-
ciętny człowiek, widząc alpinistę, myśli: „Ja czegoś 
takiego nie byłbym w stanie dokonać”. Jedno-
cześnie osobę ze stomią postrzega jako kogoś 
kalekiego. 

Dlatego stomik-alpinista zdobywający najwyż-
sze szczyty świata wzbudza sensację. Ludzie są 
zaskoczeni wysiłkiem, jakiemu jest on w stanie 
podołać. Efekt jest taki, że osoby, które wcześniej 
nie słyszały o stomii, z samej ciekawości chcą do-
wiedzieć się czegoś więcej, a ci, którzy borykają 
się z chorobami jelit lub poczuciem okaleczenia, 
myślą: „Jeśli on jest w stanie dokonywać takich 
wyczynów, może i ja bym mógł coś zmienić”. 

Wspinaczka to po prostu haczyk, coś, co ma 
zainteresować ludzi, by później móc im opowiadać 
o tej innej stronie życia z chorobą: informować 
niepoinformowanych i motywować chorych. 

J.T.: Dlaczego współpracujesz 
akurat z firmą ConvaTec? 

R.H.: W dużej mierze z powodu sprzętu, ale 
nie tylko. Osoby z wyłonioną przetoką wiedzą, 
jak ważne jest, by pacjent nie musiał troszczyć 
się o to, czy dany produkt stomijny utrzyma się 
na miejscu, czy worek się nie rozerwie albo nie 
będzie przeciekać. Jeśli tak się dzieje, ich życie 
staje się koszmarem. 

Ja rzeczywiście korzystam ze sprzętu ConvaTec, 
ale nie tylko ze względu na jego jakość postano-
wiłem rozpocząć współpracę akurat z tą firmą. 
W ConvaTecu ujęło mnie osobiste podejście do 
pacjentów: szczere zainteresowanie ich życiem 
i gorąca chęć niesienia pomocy. Pracownicy tej 
firmy chcą pomóc stomikom, a nie tylko zadbać 
o wyniki sprzedaży.

Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Dave’em 
Johnsonem, prezydentem firmy. Siedzieliśmy 
razem przy śniadaniu, a on dzielił się ze mną 
swoją wizją. Chciał współpracować z takimi 
pacjentami jak ja, którzy mogą być dowodem 
dla chorych ze stomią, że nie powinni zamy-
kać się w sobie. I nawet jeśli ktoś ma stomię, 
to może żyć całkiem normalnie. Chodzi o to, 
by przywrócić pacjentowi możliwość kontroli 
nad własnym życiem. 

Niebagatelną rolę odegrał też dla mnie wspo-
mniany przez Johnsona edukacyjny aspekt 
programu „Great Comebacks”, dlatego nasza 
współpraca wydała mi się doskonałym pomy-
słem. Docieranie do pacjentów na całym świecie 
i pomoc zarówno im, jak i ich rodzinom, to jest 
to, co jest dla mnie ważne.

Program „Great Comebacks” (pol. „Wielkie Powroty”) powstał w 1984 r. dzięki współpracy 
firmy ConvaTec i Fundacji Crohn’s & Colitis Foundation of America (CCFA). 

Głównym celem istnienia tego programu jest edukacja społeczna na temat problemów 
oraz potrzeb ludzi chorych na przewleke choroby zapalnej jelit, a także osób ze stomią. 

Przez 23 lata swego istnienia  program wyróżniał wybranych pacjentów coroczną nagrodą 
„Great Comebacks”. Nagrody te honorują osiągnięcia ludzi, którzy przezwyciężyli chorobę i stali 
się inspiracją dla innych. 

Od 2006 r. celem programu jest również niesienie pomocy osobom z przewlekłymi chorobami 
jelit i edukowanie pacjentów oraz ich rodzin na temat życia po operacji. Akcja ma zachęcać 
i inspirować, pomagać w przezwyciężaniu bólu, frustracji i strachu, pokazać, że z wyłonioną 
stomią można żyć pełnią życia. 

Więcej informacji na temat programu „Great Comebacks” znajduje się na stronach 
internetowych www.greatcomebacks.com oraz www.nogutsknowglory.com

Program „Great Comebacks”
GREATCOMEBACKS®
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Korona Ziemi obejmuje siedem szczytów, z których każdy jest najwyższym wierzchołkiem 
na danym kontynencie. Osiągnięcie wszystkich z nich jest postrzegane jako prawdziwy 
alpinistyczny wyczyn. W skład Korony Ziemi wchodzą:

  ELBRUS (5642 m n.p.m.) – najwyższa góra Eurazji.

  KILIMANDŻARO (5895 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Afryki. 

   ACONCAGUA (6962 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Ameryki Południowej. 

   MCKINLEY (6194 m n.p.m.) – najwyższa góra Ameryki Północnej.

  VINSON MASSIF (4892 m n.p.m.) – najwyższa góra Antarktyki.

  PIRAMIDA CARSTENSZ (4884 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Australii i Indonezji. 

   MOUNT EVEREST (8848 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Azji i jednocześnie Ziemi.

Leszek Cichy 
– alpinista, 
pierwszy 
Polak, który 
zdobył Koronę 
Ziemi 

Nasza Troska: Alpinizm jest 
trudną i bardzo niebezbieczną 
dyscypliną...

Leszek Cichy: To prawda, każda wyprawa 
w wysokie góry i atak na szczyt są bardzo 
trudne – wymagają nie tylko wielu przygoto-
wań, profesjonalizmu i wytrwałości, ale przede 
wszystkim niezwykłej determinacji. Trzeba  
bardzo chcieć i być niezłomnym w swoich 
postanowieniach, żeby osiągnąć sukces. 

Dla zdeterminowanego człowieka trudności 
pojawiające się podczas wspinaczki (a są ich 
dziesiątki!) stają się wyzwaniami, które trzeba 
pokonać. Zresztą, nawet jeśli w ostateczności 
nie udaje się zdobyć szczytu, to i tak podjęta 
próba jest zawsze dużą wygraną. 

NT: Kiedy zdobył Pan Koronę 
Ziemi?

L.C.: Koronę Ziemi zdobywałem w latach 
1980-1998. Jest to bardzo duże wyzwanie, 
zarówno organizacyjne, jak i finansowe. To 
są przecież najwyższe szczyty wszystkich 
kontynentów. 

Dotychczas tylko nieco ponad 100 osobom 
na świecie udało się dokonać tego wyczynu.
To świadczy o skali trudności. Dla porównania 
– na najwyższy szczyt Ziemi, Mount Everest 
weszło już ponad 3000 osób. 

NT: Jaka jest Pana opinia na 
temat zdobywania Korony Ziemi 
przez kogoś, kto ma wyłonioną 
stomię ?

L.C.:  Zdobycie Korony Ziemi jest bardzo 
spektakularnym przedsięwzięciem. Osoba ze 
stomią staje przed  podwójnym wyzwaniem.  
Ale w ostatecznym rozrachunku wszyscy 
alpiniści – i ci zdrowi, i ci ze stomią zmagają 
się głównie ze swoimi słabościami. To, czy 
wyjdą z nich zwycięsko, zależy głównie od 
ich siły woli i motywacji.  

A jak widać na przykładzie Roba Hilla 
– również osoby ze stomią mogą osiągać 
spektakularne sukcesy alpinistyczne. 

Życzę mu wielu sukcesów i z napięciem 
będę śledził jego wejście na Mount Everest 
w przyszłym roku. 
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J.T.: Czy choroba cię zmieniła? Czy 
odkryłeś jakieś błogosławieństwo 
wypływające z cierpienia? 

R.H.: Choroba pomogła mi skoncentrować się 
na rzeczach naprawdę ważnych w życiu i wy-
kształciła we mnie determinację. Mam wspaniałe 
życie. Potrafiłem wykorzystać trudne doświad-
czenia i sprawić, że wpływ choroby na moje życie 
był mimo wszystko pozytywny. 

Oczywiście były chwile, w których wolałbym nie 
przechodzić przez te wszystkie problemy, z drugiej 
strony choroba otworzyła mnie na świat. 

Zrozumiałem, że dano mi drugą szansę, by zrobić 
z nim tyle, ile będę w stanie. Gdybym miał możli-
wość wrócić do przeszłości i wybrać inną drogę niż 
życie z chorobą, jeszcze raz wybrałbym tę samą 
ścieżkę. Etap, na którym znajduję się obecnie, jest 
dla mnie bardzo ekscytujący . Uwielbiam to, co 
robię, i czyni mnie to niesamowicie szczęśliwym 
człowiekiem. Nie mam na myśli tylko wspinaczki, 
ale także spotykanie się z pacjentami z różnych 
krańców świata i dzielenie się swoimi doświad-
czeniami. Dla niektórych to jedyny moment, kiedy 

mogą otworzyć się i wypłakać, a przez to choć 
na chwilę doznać ukojenia. 

J.T.: Co daje ci siłę w trudnych 
chwilach? 

R.H.: Kiedy wspinam się, jest mi zimno i jestem 
wyczerpany, myślę właśnie o innych ludziach, 
ich historiach. To one dodają mi siły podczas 
wspinaczki, motywują, by iść dalej. Czuję się 
pobłogosławiony przez los.

J.T.: Co chciałbyś przekazać 
Czytelnikom „Naszej Troski”?

R.H.: Jeśli przechodzisz przez trudny okres 
w swoim życiu, nie noś tego w sobie, ale daj 
sobie pomoc. Odnajdź innych pacjentów, z któ-
rymi mógłbyś podzielić się swoim bólem. Jeśli 
chcesz, skontaktuj się ze mną. Uświadom so-
bie, że możesz żyć życiem pełnym radości. Nie 
pozwól, aby choroba cię ograniczała. 

Może żyjesz ze stomią lub chorobą jelit, ale 
niech to nie definiuje tego, kim jesteś. Zaakceptuj 
to i idź śmiało naprzód!

Korona Ziemi
GREATCOMEBACKS®



Pielęgnacja stomii

17Czy właściwy dobór sprzętu 
stomijnego ma rzeczywiście 

aż tak duże znaczenie?
Operacja wyłonienia stomii jest zabiegiem, 

który ratuje życie lub zdrowie człowieka. Zaburza 
jednak naturalny proces wydalania moczu (przy 
urostomii) czy usuwania niestrawionych resztek 
pokarmu z jelit (przy ileo- i kolostomii).

Ze względu na brak zwieraczy wokół prze-
toki osoba ze stomią nie może kontrolować ani 
czasu, ani głośności fizjologicznych odgłosów 
towarzyszących wydalaniu. Dlatego wielu stomi-
ków czuje skrępowanie i strach przed „wpadką” 
i świadomie, lub podświadomie, unika spotkań 
towarzyskich. Może to skutkować izolacją, po-
czuciem osamotnienia, a w konsekwencji nawet 
depresją. 

I tu ujawnia się niebagatelna rola doboru 
właściwego sprzętu stomijnego. Odpowiednio 
zaopatrzona i pielęgnowana przetoka nie sta-
nowi bowiem żadnej przeszkody w podjęciu 
normalnej aktywności towarzyskiej i zawodo-
wej. Sprzęt najnowszej generacji jest niewidocz-
ny pod ubraniem oraz tak szczelny i dyskretny, 
że umożliwia normalne funkcjonowanie na co 
dzień bez narażania się na przykre niespodzian-
ki. Właściwy dobór sprzętu zapobiega również 
powstawaniu skórnych powikłań stomii (jest to 
jedno z najczęstszych powikłań). 

Różnorodność dostępnego obecnie sprzętu 
stomijnego jest dla pacjentów bardzo korzystna. 
Jednak decyzja o zakupie wybranych modeli 
musi być przemyślana.  

Aby dobrze pielęgnować stomię, nie wystarczy 
bowiem po prostu kupić wysokiej jakości sprzęt. 
Poza wyborem odpowiedniego modelu ważne 
jest jego właściwe dopasowanie do rozmiaru 
i kształtu stomii oraz do swoich indywidualnych 
upodobań. 

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących pielęgnacji stomii. Zostały one 
opracowane w postaci pytań i odpowiedzi i są numerowane w kolejności ich ukazywania się od 
początku cyklu. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać Państwu najważniejsze 
informacje i wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tego zagadnienia.  
Gorąco zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.

Pielęgnacja stomii  
w pytaniach i odpowiedziach (cz. IV)

Źle dobrany lub niedopasowany sprzęt sto-
mijny może być przyczyną podciekania treści 
jelitowej bądź moczu pod płytkę, a w konse-
kwencji – podrażnienia skóry i powstawania 
nieprzyjemnych lub groźnych powikłań. Jest to 
powodem niepotrzebnego stresu i cierpienia, co 
negatywnie wpływa na jakość życia.

Właściwie dobrany, dopasowany i używany 
sprzęt powinien zapewnić poczucie bezpieczeń-
stwa i komfortu w każdej sytuacji.

18Który rodzaj sprzętu stomij-
nego jest najlepszy?

Nie ma uniwersalnego sprzętu, który odpo-
wiadałby każdemu pacjentowi. Dlatego na rynku 
istnieje tak duży wybór woreczków i płytek. 

W Polsce dostępny jest zarówno sprzęt jed-
noczęściowy, dwuczęściowy, jak i synergiczny, 
oraz bogata oferta akcesoriów stomijnych. Taka 

mgr Urszula Sobczak
pielęgniarka stomijna, pracuje w Poradni  

dla Chorych ze Stomią przy Katedrze  
i Klinice Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej  
i Endokrynologicznej 

UM w Poznaniu

różnorodność wynika przede wszystkim ze zróż-
nicowanych potrzeb osób ze stomią. 

 Sprzęt jednoczęściowy – zbudowany 
jest z dwóch, trwale połączonych elementów 
– przylepca (przylepianego do skóry) oraz worka. 
W przypadku produktów firmy ConvaTec, przy-
lepiec zawsze wykonany jest z materiału Stoma-
hesive, który posiada właściwości ochronne i go-
jące. Worki produkowane są ze specjalnej, bardzo 
mocnej folii. Mogą być pokryte tzw. fizeliną lub 
delikatną siateczką (z jednej strony lub z obu), 
która chroni skórę przed odparzeniami. 

Sprzęt jednoczęściowy jest jednorazowy. Może 
być stosowany do wszystkich typów przetok 
(woreczki kolo-, ileo- i urostomijne). 

Wiele osób postrzega go jako wygodniejszy 
w użytkowaniu niż sprzęt dwuczęściowy. Jest 
bardzo elastyczny i dla wielu bardziej higienicz-
ny. Jego wadą natomiast jest to, że trzeba go 
codziennie odrywać od skóry, co może powo-
dować czasami jej podrażnienia. 

 Sprzęt dwuczęściowy – składa się z płytki 
i wymiennych worków. W przypadku produktów 

Operacja wyłonienia stomii jest 
zabiegiem, który ratuje życie  

lub zdrowie człowieka. Jednak 
w pierwszym okresie po operacji 

chory dopiero przyzwyczaja się do 
przetoki i uczy jej pielęgnacji. Dobrze 

dobrany sprzęt zapewnia komfort 
i higienę użytkowania, zmniejszając 

tym samym stres, którego 
doświadcza osoba ze stomią. 

Chcąc dobrze pielęgnować 
stomię, nie wystarczy kupić sprzęt 

wysokiej jakości. Trzeba jeszcze 
go umiejętnie dobrać: do kształtu 
i rozmiaru stomii oraz do swoich, 

indywidualnych, upodobań. 

Pierścień 
mocujący  
worka

Pierścień 
mocujący  
płytki

Otwór w płytce na stomię 
(do docięcia)

Płytka

Rysunek 1
System mocowania worka do płytki 
w systemie Combihesive 2S jest pewny 
i bardzo trwały. Zapewnia szczelność dla 
kału oraz gazów, które wydzielają się ze 
stomii.
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firmy ConvaTec płytka zawsze wykonana jest  
w całości (płytka podstawowa) lub częściowo 
(płytka fizelinowa) z gojącego materiału Sto-
mahesive. Cechą charakterystyczną płytek jest 
sztywny, plastikowy pierścień okalający otwór na 
przetokę. Pierścień ten służy do przymocowania 
worka, a w czasie jego przypinania i odpinania 
słyszalne jest wyraźne kliknięcie. 

W systemie dwuczęściowym codziennie wy-
mienia się jedynie worki, natomiast płytka pozo-
staje na skórze przez 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 alergii i podrażnień oraz za-
wsze wtedy, gdy występują powikłania skórne. 
Wiele osób ceni go za niezawodność i skuteczną 
ochronę skóry.

 Sprzęt synergiczny – łączy w sobie zalety 
systemu jedno- i dwuczęściowego. Płytka – po-
dobnie jak w systemie dwuczęściowym – pozo-
staje na skórze kilka dni, a codziennej wymianie 
podlegają jedynie worki. Jednak w przeciwień-
stwie do systemu dwuczęściowego płytka nie ma 
plastikowego pierścienia do mocowania worka. 
Worek „trzyma się” na płytce za pomocą po-
łączenia pomiędzy tzw. strefą przylepną płytki 
a pierścieniem samoprzylepnym worka. 

Dzięki takiemu mocowaniu worka do płytki 
sprzęt synergiczny jest elastyczny, dyskretny i lekki 
– tak jak system jednoczęściowy, a jednocześnie 
bezpieczny i przyjazny dla skóry – podobnie jak 
system dwuczęściowy.

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 strach przed „wpadką” 
i świadomie lub podświadomie, 

izoluje się od otoczenia.

FO
T. 
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Zdjęcie 3
Sprzęt synergiczny składa się z dwóch oddzielnych 
elementów – przyklejanych na skórę płytek oraz 
doczepianych do nich worków (tak jak w systemie 
dwuczęściowym). Płytki mają jednak inny system 
mocowania worków, dzięki czemu sprzęt jest niezwykle 
lekki, elastyczny i dyskretny.

Jaki sprzęt stosować 
zaraz po operacji?
W pierwszym okresie po operacji oraz 
u pacjentów ze skłonnością do aler-
gii i podrażnień, a także zawsze wtedy, 
gdy występują powikłania skórne szczegól-
nie zalecany jest sprzęt dwuczęściowy.  
Wiele osób ceni go za niezawodność 
i skuteczną ochronę skóry.

Zdjęcie 2
Sprzęt dwuczęściowy składa się z dwóch  
oddzielnych elementów – przyklejanych na skórę  
płytek oraz doczepianych do nich worków.

Plastikowy 
pierścień 
mocujący płytki

Otwór 
startowy 
płytki (do 
docięcia)

Materiał Stomahesive

Pierścień 
mocujący worka

Fizelina pokrywająca 
powierzchnię worka

„Uszy” do 
mocowania 

paska

Zdjęcie 1
Sprzęt jednoczęściowy to jednorazowe  
worki stomijne, których integralną częścią jest 
przytwierdzony do nich na stałe przylepiec. 

Otwór startowy 
przylepca 

(do docięcia)

Fizelina pokrywająca 
powierzchnię worka

Na folii zabezpieczającej 
przylepiec znajduje się 
praktyczna podziałka,  

która ułatwia  
jego precyzyne  

docinanie

Przylepiec wykonany  
z materiału Stomahesive

Strefa przylepna 
płytki

Otwór 
startowy 
płytki (do 
docięcia)

Materiał Stomahesive

Pierścień 
samoprzylepny 

worka
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Dietetyk radzi

110Czy spacery pomagają 
w przypadku zaparć? 

Oczywiście, że tak! Każda forma wysiłku 
fizycznego ma bardzo pozytywny wpływ na 
profilaktykę i leczenie zaparć. 

Ruch, gimnastyka oraz regularne spacery 
zwiększają perystaltykę (ruchy robaczkowe) 
jelit i szybkość pasażu treści jelitowej. W ten 
sposób zmniejszają tendencję do zaparć, a w 
przypadku ich wystąpienia – pomagają je zli-
kwidować. 

Należy pamiętać, aby podczas zwiększonego 
wysiłku pić wystarczają ilości płynów.

111Czy irygacja stomii jest  
dobrą metodą walki z za-

parciami? 
Irygacja jest zabiegiem oczyszczającym je-

lito grube z kału za pomocą wlewu wodnego 
od strony stomii. Mogą ją stosować tylko pa-
cjenci z kolostomią i chociaż przeciwwskazań 
do stosowania tego zabiegu jest stosunkowo 
niewiele, to przed podjęciem decyzji o jego 
wykonywaniu najlepiej jest skonsultować się 
z lekarzem w poradni stomijnej.

Podstawowym celem wykonywania irygacji 
jest wytworzenie tzw. zastępczego odruchu 
defekacji, co zapobiega niekontrolowanym 
wypróżnieniom oraz znacznie ogranicza ilość 
wydalanych gazów. Kolostomicy, którzy syste-
matycznie (czyli raz dziennie) wykonują iryga-
cję, nie muszą stosować normalnego sprzętu 
stomijnego, a tylko małe i dyskretne woreczki 
typu stomacap. W czasie dnia, pomiędzy za-
biegami, nie gromadzi się w nich kał (bo ten 
zostaje usunięty z jelita podczas irygacji), a je-
dynie niewielka ilość śluzu. 

Doraźne zastosowanie zabiegu irygacji u ko-
lostomika, który cierpi na zaparcie, jest rów-
nież celowe, podobnie jak wykonanie lewatywy 
u osoby z zaparciem bez stomii.

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.

Zasady prawidłowego odżywiania się 
osób ze stomią (cz. XIV)

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

Systematyczne spacery przyspieszają ruchy robaczkowe jelit i wpływają na szybkość pasażu jelito-
wego. W ten sposób zmniejszają tendencję do zaparć, a w przypadku ich wystąpienia – pomagają 
je skutecznie likwidować.
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112Skąd się biorą przykre 
zapachy wydobywające się 

ze stomii? 
Skargi pacjentów na gazy jelitowe i ich przykry 

zapach dotyczą zarówno ileo-, jak i kolostomii. 
U pacjentów z ileostomią dotyczą one głównie 
zapachu samej treści jelitowej, natomiast u pa-
cjentów z kolostomią jest to problem związany 
głównie z zapachem gazów.

Osoby ze stomią nie mogą kontrolować ani 
momentu, ani głośności oddawania wiatrów.
Produkowane w nadmiarze lub o szczególnie 
przykrym zapachu mogą być one często przy-
czyną dużego dyskomfortu psychicznego. Dla-
tego bardzo ważna jest wiedza, jak radzić sobie 
z tym częstym problemem.

Przykry zapach wydobywający się ze stomii, 
niezależnie od jej rodzaju, może być wynikiem 
nieprawidłowego funkcjonowania przewodu 
pokarmowego, złych nawyków żywieniowych  
bądź źle dobranej diety.

Obecność dużej ilości gazów w przewodzie 
pokarmowym bywa spowodowana złym spo-
sobem jedzenia, a konkretnie połykaniem po-
wietrza podczas spożywania pokarmów. Ma to 
miejsce np. wtedy, gdy jemy w pośpiechu lub 
rozmawiamy podczas posiłku. Jedzeniu nale-
ży zatem poświęcić zawsze odpowiednią ilość 
czasu. Zamiast dużych kęsów, należy odgryzać 
małe kawałki i dokładnie je przeżuwać. 

Bardzo ważny jest oczywiście stan naszego 
uzębienia. Aby kęs pożywienia mógł podlegać 
prawidłowym procesom trawienia, powinien być 
przez nas przeżuty ok. 30 razy! Ta zasada dotyczy 
zresztą nie tylko pacjentów ze stomią. 

Pokarmy należy spożywać wolno i w spokoju, 
najlepiej o tych samych porach. Płyny wypijać 
raczej po jedzeniu, a nie w jego trakcie.

Nadmiar gazów o nieprzyjemnym zapachu 
(np. siarkowodoru) powstaje w jelicie grubym 
w wyniku fermentacji bakteryjnej składników 
niektórych produktów, w związku z czym na-
leży ich unikać. 

113Jakie produkty 
żywnościowe powodują 

nieprzyjemne zapachy?
Do produktów żywnościowych, które szcze-

gólnie często powodują tworzenie się dużej ilości 
gazów lub nieprzyjemne zapachy należą:

 niektóre warzywa – w szczególności ro-
śliny strączkowe (groch, fasola, bób), kapusta 
(również kiszona), kalafior, cebula, czosnek, 
pory i brukselka,

 niektóre przetwory ryb – np. sardynki w oleju 
czy pomidorach,

 niektóre leki – np. antybiotyki, witaminy, 
preparaty żelaza oraz wiele leków ziołowych,

 napoje gazowane, kawa, wszystkie napo-

je zawierające kofeinę (Coca-Cola, Pepsi, Red 
Bull, etc.).

Duża ilość gazów o nieprzyjemnym zapachu 
powstaje także po spożyciu produktów nie-
świeżych, dlatego zawsze należy sprawdzać 
ich termin przydatności do spożycia.

U osób dorosłych kłopoty z trawieniem i zwięk-
szone oddawanie gazów może powodować 
czasami także picie mleka.

Aby rozpoznać, które pokarmy są powo-
dem przykrych dolegliwości, wystarczy ob-
serwować organizm i jego reakcje po spożyciu 
poszczególnych produktów. Wtedy będziemy 
w stanie określić, co nam służy, a czego po-
winniśmy unikać.

114Jak radzić sobie z gazami  
i nieprzyjemnymi zapachami? 

Kluczowe jest przestrzeganie zasad omówio-
nych powyżej – jedzenie w spokoju, odgryza-
nie małych kawałków pokarmu i odpowiednie 
ich przeżuwanie, unikanie produktów nieświe-
żych oraz tych, które powodują nieprzyjemne 
zapachy. 

Do produktów, które mogą zmniejszyć przy-
kre zapachy, należą: pietruszka, sałata, szpinak 
i borówka brusznica. Bardzo dobre efekty daje 
też okresowe spożywanie przetworów mlecz-
nych zawierających żywe kultury bakterii (kefiry, 
jogurty, ukwaszone mleko etc.).

Bardzo ważne jest oczywiście stosowanie 
wysokiej jakości sprzętu stomijnego, który za-
opatrzony jest w skuteczne filtry gazów. Takie 
filtry dostępne są w większości woreczków ko-
lostomijnych (zamkniętych) oraz coraz częściej 
w nowoczesnych woreczkach ileostomijnych 
(otwartych). 

W celu przeciwdziałania głośnemu odcho-
dzeniu gazów można wypróbować także stary 
„domowy” sposób. W tym celu należy przygo-
tować ok. 20-centymetrowy pasek bandaża 
(lub gazy) i natłuścić go wazeliną. Połowę tego 
paska (ok. 10 cm) należy następnie włożyć do 
stomii, a pozostałą część umieścić w worku 
stomijnym. To powinno spowodować cichsze 
oddawanie gazów.

115Czy osoby ze stomią mogą 
pić mleko? 

Mleko krowie zawiera laktozę (cukier), która 
jest rozkładana przez enzym o nazwie laktaza. 
Jest on produkowany w dużych ilościach w or-
ganizmach dzieci, ale u dorosłych jego ilość jest 
mocno ograniczona. 

Właśnie dlatego po wypiciu świeżego mleka 
wiele osób skarży się na różnego rodzaju dole-
gliwości, przeważnie na wzdęcia brzucha i gazy 
o nieprzyjemnym zapachu. Czasami może po-
jawić się biegunka. Nazywamy to nietolerancją 

Napoje sojowe to wysokobiałkowe produk-
ty pochodzenia roślinnego, mają znakomite 
właściwości zdrowotne. Mogą je pić również 
osoby ze stomią.

laktozy. Takiego problemu nie ma przy spoży-
waniu fermentowanych produktów mlecznych 
(kefiry, jogurty, maślanka, mleko ukwaszone 
etc.), które laktozy są pozbawione.

Dodatkowym problemem, który może się 
pojawić przy spożywaniu mleka krowiego, jest 
alergia na białko. Istnieje jednak zasadnicza róż-
nica pomiędzy nietolerancją laktozy a alergią na 
mleko. W tym drugim przypadku, który szcze-
gólnie często występuje u małych dzieci, mogą 
pojawić się objawy nie tylko związane z układem 
pokarmowym (bóle brzucha, wymioty czy bie-
gunka), ale także zmiany skórne, zatkany nos 
i bóle głowy. 

Alergia na mleko krowie bardzo często bywa 
nierozpoznana. Trudno jest bowiem skojarzyć 
wieczorne duszności z wypitą rano szklanką 
mleka.

Nie wszyscy wiedzą, że istnieją inne rodzaje 
mleka, którymi można próbować zastąpić mleko 
krowie. W sklepach dostępne jest mleko sojo-
we, ryżowe, kokosowe czy gryczane. To wyso-
kobiałkowe produkty pochodzenia roślinnego 
o znakomitych właściwościach zdrowotnych. 
Mogą je pić również osoby ze stomią. 

Mleko sojowe powinno być wybierane w po-
staci najprostszej – robione tylko z ziarna so-
jowego i wody (bez jakichkolwiek dodatków 
smakowych). 

Wskazane jest również wybieranie produktów 
sprawdzonych marek i kupowanie ich w skle-
pach z ekologiczną żywnością. Różnego rodza-
ju zamienniki mleka można także znaleźć na 
stoiskach z żywnością dietetyczną w dużych 
sklepach spożywczych.
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Spotkania z pacjentami
Przemysław Styczeń

Dział Pomocy ConvaTec

9

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”,  
proszę czytelnie wypełnić poniższy kupon i odesłać go pod 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 wglądu do nich oraz ich poprawiania.

Nr 1, 2008 (28)

Tematy spotkań w 2008 r.�
I SPOTKANIE  

„Różne rodzaje stomii i ich właściwa pielęgnacja (cz. I)”

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

III SPOTKANIE  
„Różne rodzaje stomii i ich właściwa pielęgnacja (cz. II)”

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 prenu-
meratorzy „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

Prezenty dla wszystkich uczestników 
naszych zimowych spotkań�

w 2008 roku
Bezpłatny transport

Jak zwykle, także w 2008 r., zapewnimy pacjentom z mniej-
szych miejscowości bezpłatny transport autokarowy na wszystkie 
spotkania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo 
w zaproszeniach, które będziemy wysyłać pocztą. 

Taki upominek – praktyczną saszetkę� – otrzyma każdy uczest-
nik naszych spotkań, które rozpoczynają się już 
12 lutego (patrz kalendarz 
na następnych stro-
nach).
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Kącik medyczny

„Zapalenie” to jeden z najstarszych terminów 
w medycynie. Starożytni medycy nazwali tak 
stan, w którym występuje ból i obrzęk, a skóra 
jest zaczerwieniona i ciepła. 

Znacznie później odkryto, że w procesie za-
palnym główną rolę odgrywają komórki krwi 
(granulocyty, limfocyty, makrofagi) oraz wy-
dzielane przez te komórki substancje, czyli cy-
tokiny. Uruchamia się wtedy cała kaskada pro-
cesów, które w rezultacie (jeśli sam organizm 
lub leki ich nie zahamują) doprowadzają do 
uszkodzenia tkanek i narządów. Dzieje się tak 
często w reumatoidalnym zapaleniu stawów 
i innych chorobach reumatycznych.

W przypadku choroby zwyrodnieniowej 
stawów, która została opisana w poprzednim 
wydaniu „Naszej Troski”, mamy do czynienia 
głównie ze zmianami degeneracyjnymi, czyli 
właśnie zwyrodnieniowymi. 

W chorobach zapalnych dominuje (rów-
nież zgodnie z nazwą) proces zapalny, sta-
wy są obrzęknięte, zaczerwienione, ciepłe. Ale 
w chorobie zwyrodnieniowej również pojawiają 
się komórki zapalne i cytokiny, a w chorobach 
zapalnych ulega zniszczeniu kość i chrząstka. 
Podział nie jest więc taki jednoznaczny, gdyż 
główne objawy tych schorzeń występują w obu 
grupach.

Felerna maziówka
Jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, staw 

zbudowany jest z torebki stawowej, chrząstki, 
błony maziowej, mazi stawowej oraz więzadeł 
(patrz rysunek obok).

W chorobie zwyrodnieniowej stawów uszko-
dzeniu ulega chrząstka stawowa, która „wyciera 
się” aż do całkowitego odsłonięcia kości. W rzs 
i niektórych innych chorobach zapalnych uszko-
dzeniu ulega natomiast inny element stawu – błona 
maziowa, zwana popularnie maziówką. 

Maziówka wydziela maź stawową, która 
nawilża i odżywia chrząstkę oraz kość. Pra-

W poprzednim numerze „Naszej Troski” opisaliśmy chorobę zwyrodnieniową stawów. Dzisiaj 
opiszemy choroby zapalne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów (rzs), toczeń trzewny 
układowy oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zzsk).

Zapalenia stawów 

widłowa, zdrowa błona maziowa jest cienka, 
natomiast w chorobach reumatycznych często 
grubieje, co sprawia, że staw jest spuchnięty 
i bolesny. 

Rzs – choroba całego organizmu
Reumatoidalne zapalenie stawów (czyli rzs) 

to najczęstsza z opisywanej tutaj grupy chorób 
zapalnych. W Polsce dotyczy blisko 400 tys. 
osób, głównie kobiet w średnim wieku, które 
chorują 2-3 razy częściej niż mężczyźni. 

Ponieważ jest to schorzenie zapalne, głównymi 
objawami są: ból, obrzęk, sztywność (szczególnie 
rano i po okresie odpoczynku) i niesprawność 
stawu. Symptomy wydają się być podobne do 
tych spotykanych w chorobie zwyrodnienio-
wej. Jednak reumatoidalne zapalenie stawów 

lek. rodzinny Marcin Pustkowski 
specjalista medycyny rodzinnej

dotyczy głównie drobnych stawów – przede 
wszystkim nadgarstka i ręki. 

Choroba zwyrodnieniowa natomiast może 
dotyczyć również rąk, ale zdarza się znacznie  
częściej w większych stawach np. biodrowym 
i kolanowym; te ostatnie lokalizacje są z kolei 
mało charakterystyczne dla rzs. Przy chorobie 
zwyrodnieniowej rąk, stawy zajęte są symetrycz-
nie: jeśli na jednej ręce jest obrzęk, to prawdo-
podobnie zajęta będzie też druga. 

W rzs, w przeciwieństwie do choroby zwy-
rodnieniowej, proces chorobowy nie ogranicza 
się jedynie do stawów. Obok maziówki zajęte 
mogą być również inne błony, w tym te, któ-
re pokrywają serce (czyli osierdzie) oraz płu-
ca (czyli opłucna). Rozwija się niedokrwistość, 
a na skutek charakterystycznego dla tej choroby 

RY
S.

J. 
M

RÓ
Z

Jak zbudowany jest staw?

Kość

Torebka stawowa

Błona maziowa

Chrząstka stawowa

Staw zbudowany jest z:
  torebki stawowej 
(produkującej maź 
stawową)
  więzadeł 
(wzmacniających 
połączenia między 
kośćmi)
 chrząstki stawowej
  mazi stawowej 
(pokrywającej 
poruszające się 
względem siebie 
powierzchnie)

Kość

Chrząstka stawowa
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zapalenia ślinianek i gruczołów łzowych, jama 
ustna i oczy są suche.

Ponieważ rzs jest chorobą wpływającą na 
cały organizm, poza bólem i obrzękiem stawów 
pacjenci skarżą się często na uczucie zmęcze-
nia i gorączkę. 

Przebieg reumatoidalnego zapalenia sta-
wów jest bardzo zmienny. Czasami może za-
atakować parę stawów, trwać kilka miesięcy 
i po prostu minąć bez pozostawienia trwałych 
śladów. Częściej jednak nawraca, co pewien 
czas przynosząc zaostrzenia, pomiędzy który-
mi występują okresy remisji – czyli złagodzenia 
lub ustąpienia objawów.

Geny i wyzwalacze rzs
Nie do końca wiadomo, skąd bierze się rzs. 

Lekarze ustalili, że jest jedną z chorób autoim-
munologicznych. 

W takich schorzeniach układ immunologiczny 
(obronny) naszego organizmu – poza zwal-
czaniem bakterii, wirusów i innych intruzów 
– zwraca się przeciwko własnemu gospoda-
rzowi i niszczy własne tkanki. W tym przypadku 
ofiarą jest głównie błona maziowa stawów. 
Do maziówki „przybywają” białe ciałka krwi 
(główny element układu immunologicznego) 
i wywołują stan zapalny. 

Wiadomo także, że atak na własne komór-
ki związany jest z nieprawidłowymi genami. 
Jednak „złe” geny nie wystarczają. Potrzebny 
jest „wyzwalacz”, który uruchomi niekorzystną 
kaskadę wydarzeń. Czynniki, które są o to po-
dejrzewane, wymieniono w ramce poniżej.

Długotrwałe zapalenie niszczy cały staw, 
przerosła maziówka uszkadza chrząstkę i kości, 
osłabieniu ulegają mięśnie, więzadła i ścięgna, 
rozwija się osteoporoza. To destrukcyjne dzia-

„Wyzwalacze”  
i „zaostrzacze” w rzs
Niekorzystne geny to nie wszystko. 
Sprawcą ciągu wydarzeń, które 
doprowadzają do rozwoju lub zaostrzenia 
rzs, mogą być:

 zakażenie wirusowe lub bakteryjne;

 karmienie piersią;

 inne zmiany hormonalne (np. 
stosowanie hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych, które u części kobiet 
doprowadza do zaostrzenia).

Czynnikiem ryzyka pojawienia się rzs jest 
też: płeć żeńska, starzenie się oraz palenie 
tytoniu. Ciąża na ogół łagodzi przebieg 
choroby.

łanie choroby zaczyna się już w jej pierwszym 
roku, dlatego tak ważne jest wczesne rozpo-
znanie i leczenie.

Rzs działa niszcząco również na psychikę (czę-
ste przypadki depresji), na karierę zawodową, 
a także na życie społeczne i rodzinne.

Jak rozpoznać rzs?
Chorzy zgłaszają się ze swoimi objawami 

przeważnie do lekarza rodzinnego. Ten, po-
dejrzewając reumatoidalne zapalenie stawów, 
zwraca się często o pomoc do reumatologa 
i najczęściej właśnie ten specjalista rozpozna-
je chorobę. 

Jak zwykle najważniejsze w postawieniu 
diagnozy są wyniki badania lekarskiego: szcze-
gółowo zebrany wywiad od pacjenta oraz ba-
danie przedmiotowe, czyli takie, które lekarz 
wykonuje podczas wizyty. 

Poza tym często zleca się również zdjęcia 
rentgenowskie chorych okolic ciała oraz badania 
krwi. Wśród tych ostatnich najważniejsze jest 
oznaczenie tzw. czynnika reumatoidalnego (w 
skrócie RF). Jest to nieprawidłowe przeciwciało, 
obecne we krwi wielu chorych na rzs. Czynnik 
reumatoidalny może jednak występować (co 
prawda rzadko) u osób zupełnie zdrowych, 
więc nie jest to test jednoznacznie stwierdza-
jący chorobę. 

Poza tym na reumatoidalne zapalenie 
stawów wskazywać mogą: niedokrwistość, 
wysokie OB oraz duże stężenie białka C-re-
aktywnego (w skrócie CRP). To ostatnie ba-
danie wykorzystywane jest w wykrywaniu 
zaostrzeń choroby.

Zacznij od ćwiczeń
Reumatoidalnego zapalenia stawu nie można 

wyleczyć zupełnie. A ponieważ nie można na 
razie zwalczyć przyczyny, lekarze koncentru-
ją się na złagodzeniu bólu i innych objawów 
zapalenia, spowolnieniu lub zatrzymaniu nisz-
czenia stawów oraz na poprawie stanu zdro-
wia pacjenta.

Leki są ważne, ale nie najważniejsze. Rów-
nie istotne są ćwiczenia przeplatane z odpo-
czynkiem, kiedy choroba znajduje się w sta-
dium zaostrzenia. Ćwiczenia są potrzebne do 
zachowania ruchomości stawu, elastyczności 
i siły mięśni, więzadeł oraz ścięgien. Wpływa-
ją również pozytywnie na psychikę chorego. 
Muszą być wykonywane pod kierunkiem fizy-
koterapeuty. Jako „odpoczynek” dla stawów 
lekarze zalecają czasami specjalne stabilizatory, 
opaski i ochraniacze na nadgarstek, rękę czy 
inne części ciała. 

Ważne jest również zachowanie zasad 
zdrowego odżwywiania, ale – wbrew różnym 
twierdzeniom – nie ma konkretnej, jednej diety 
dla chorych na rzs. Nie stwierdzono również, 
aby cieplejszy klimat był bardziej korzystny niż 
umiarkowany czy zimny. Jednak ciepłe i zim-
ne (w zaostrzeniach) okłady przynoszą ulgę 
wielu chorym.

Leczenie
Lekami, bez których nie może się obejść te-

rapia reumatoidalnego zapalenia stawów, są 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (w skrócie 
NLPZ) obejmujące np. kwas acetylosalicylowy, 
ibuprofen, naproksen, ketoprofen, diklofe-
nak, nabumeton czy indometacynę. Łagodzą 
one ból i inne objawy zapalenia. Należy jednak 
uważać na ich objawy niepożądane, z których 
najważniejsze jest ryzyko krwawienia z prze-
wodu pokarmowego oraz uszkodzenie nerek 
i wątroby.  

Bardzo skuteczne są kortykosteroidy poda-
wane we wstrzyknięciach prosto do stawu. 
Jednak powtarzane iniekcje są coraz mniej sku-
teczne, a leki te zwiększają zagrożenie oste-
oporozą, zaćmą i cukrzycą, powodując przy 
tym przyrost wagi. 

Środki opisane powyżej zmniejszają stan 
zapalny. Naukowcy próbują cały czas opraco-
wać leki działające bardziej na przyczynę niż 
na skutki. Tę grupę leków nazywamy środkami 

Reumatoidalne zapalenie stawów dotyczy 
głównie drobnych stawów – nadgarstka i ręki.

W leczniu zapalenia stawów  
stosuje się głównie niesteroidowe 

leki przeciwzapalne. Doskonale 
łagodzą one ból i inne objawy 

zapalenia, ale należy uważać na ich 
objawy niepożądane.
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Kącik medyczny
przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg 
choroby. Są to np. hydroksychlorochina, sole 
złota, sulfasalazyna, czy metotreksat. Część 
z tych leków (np. azatiopryna, cyklosporyna 
czy cyklofosfamid) hamuje czynność układu 
immunologicznego, a właśnie jego nieprawi-
dłowe działanie jest głównym mechanizmem 
rozwoju choroby.

Ostatnio pojawiły się nowe, budzące duże 
nadzieje leki. Nazywamy je blokerami czynnika 
martwicy nowotworów (czyli blokerami TNF). 
TNF to jedna z cytokin, która jest odpowiedzialna 
za rozwój stanu zapalnego w reumatoidalnym 
zapaleniu stawów. 

Kiedy nie pomagają farmaceutyki, a staw 
jest mocno zniszczony, wykonuje się operacje 
chirurgiczne. Można wymienić chory staw na 
sztuczny (coraz częściej wykonywana opera-
cja), przeprowadzić tzw. rekonstrukcję ścięgien 
(odbudowując np. ścięgna ręki, dzięki czemu 
wraca jej czynność) lub wyciąć jak najwięcej 
błony maziowej (tzw. synowektomia).

Toczeń trzewny a stawy
Toczeń trzewny jest pod wieloma względami 

podobny do reumatoidalnego zapalenia stawów. 
Tutaj również układ immunologiczny zwraca 
się przeciwko własnemu organizmowi. Istnieją 

różne odmiany tej choroby, z których najczęstszą 
(w Polsce 40-80 tys. osób) jest toczeń rumie-
niowaty układowy. W tym schorzeniu również 
zajęte są stawy, choć na szczęście rzadko do-
chodzi do ich trwałego uszkodzenia. 

Objawy są podobne jak w rzs: ból (często 
znaczny), obrzęk, i zaczerwienienie, głównie 
w obrębie nadgarstków, dłoni (to kolejne po-
dobieństwo z rzs) i kolan. Zapalenie często 
„wędruje” z jednego stawu do drugiego, może 
również dotyczyć analogicznych stawów po 
obu stronach ciała (symetrycznie). 

Jednak w toczniu, częściej niż w rzs, choroba 
zajmuje narządy wewnętrzne: nerki (groźba ich 
uszkodzenia i niewydolności), serce (zapalenie 
wszystkich części tego narządu), płuca (naj-
częściej zapalenie opłucnej) oraz mózgu (bóle 
i zawroty głowy, drgawki). 

Charakterystyczne jest też zaczerwienienie 
(rumień) na twarzy, w kształcie motyla: na obu 
policzkach i grzbiecie nosa. Znamienne jest też 
występowanie wysypki na skórze w wyniku 

„Wyzwalacze”  
i „zaostrzacze”  
w toczniu trzewnym 
układowym
„Wyzwalaczami” w toczniu trzewnym 
układowym mogą być:

 zakażenia (głównie wirusem Epsteina-
Barr wywołującym mononukleozę);

 niektóre leki (np. chlorpromazyna, 
hydralazyna, izoniazyd, prokainamid) 
– zapalenie stawów zwykle ustępuje po 
zaprzestaniu stosowania tych leków;

 promieniowanie słoneczne;

 wahania stężenia hormonów 
(objawy pogarszają się czasami w 
ciąży, w okresie mensturacji, przy 
stosowaniu hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii 
zastępczej).

Czynnikami ryzyka rozwoju tocznia są 
poza tym: płeć żeńska, wiek (choroba 
rozwija się głównie pomiędzy 15 a 45 r.ż.),  
występowanie tej choroby w bliskiej 
rodzinie.

Długotrwałego lub częstego bólu stawów nie wolno bagatelizować, zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Leczenie tocznia trzewnego 
układowego jest bardzo podobne 

 do terapii reumatoidalnego 
zapalenia stawów.
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działania słońca. Jest to choroba całego ciała, 
więc często występuje zmęczenie i gorączka. 
Pojawiają się czasem bóle brzucha, obrzęki nóg 
i powiek, nudności, wymioty, utrata włosów 
i depresja. Zwiększone jest ryzyko poronienia 
i innych powikłań w trakcie ciąży.

Przebieg choroby jest bardzo zmienny, jednak 
najczęściej – podobnie jak rzs – kolejno po sobie 
następują zaostrzenia i remisje. Przewaga kobiet 
dotkniętych toczniem rumieniowatym układo-
wym jest jeszcze większa niż w przypadku rzs 
– na 7-9 pań przypada 1 mężczyzna.

Mechanizm i rozpoznanie
Uważa się, że mechanizm powstania tocznia 

trzewnego jest z grubsza podobny jak w rzs: 
niekorzystna konfiguracja genetyczna plus „wy-
zwalacze” lub czynniki sprzyjające zaostrzeniom 
choroby. Najważniejsze z tych ostatnich przed-
stawiamy w ramce na poprzedniej stronie.

Chorobę rozpoznaje się głównie na podsta-
wie danych z wywiadu lekarskiego i badania 
w gabinecie. Jednak na diagnozę wskazują też 
dodatnie wyniki niektórych bardziej szczegóło-
wych badań: oznaczenia przeciwciał przeciw-
jądrowych, przeciwciał anty-Sm i przeciwciał 
przeciwfosfolipidowych. Rozpoznania dokonuje 
zwykle reumatolog. 

Niezbędne jest również wykonanie morfologii 
krwi, OB, oceny czynności nerek, badania moczu, 
zdjęcia rtg klatki piersiowej oraz EKG.

Jak leczyć tocznia?
Leczenie tocznia trzewnego układowego 

jest podobne jak w rzs. Tutaj również ważne 
jest umiejętne dawkowanie ćwiczeń i odpo-
czynku oraz nauka walki ze stresem. Trzeba 

jednak dodatkowo uważać na słońce i stoso-
wać odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną. 
Dieta musi być zbilansowana, zabroniony jest 
alkohol i palenie tytoniu. 

Stosuje się również podobne leki: niestery-
dowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kortyko-
steroidy, hydroksychlorochinę, azatioprynę, 
cyklofosfamid, metotreksat czy cyklosporynę. 
Z nowszych leków znanych z opisu rzs wyko-
rzystuje się tutaj rituksimab, jednak rok temu 
pojawiły się doniesienia o infekcjach mózgu 
przy zażywaniu tego leku. Dlatego wymagana 
jest ostrożność.

Zesztywniające zapalenie  
stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłu-
pa (zzsk; w Polsce szacunkowo około 240 tys. 
osób) także przypomina trochę rzs, jednak jest  
wiele różnic pomiędzy tymi chorobami. Jest 
to również choroba zapalna stawów, tyle że 
dotyczy głównie kręgosłupa (a nie drobnych 
stawów ręki i nadgarstka), a wśród chorych 
przeważają mężczyźni. Podobnie jak w po-
przednich chorobach dużą rolę odgrywają 
skłonności genetyczne. 

Inne czynniki ryzyka to: płeć męska, wiek 
poniżej 40. r.ż. i występowanie choroby wśród 
najbliższych krewnych.

Kręgosłup jak kij
Choroba zaczyna się zwykle od bólu i sztywno-

ści w okolicy krzyża, pośladków i bioder. Objawy 
te są nasilone głównie nad ranem, wieczorem 
i po okresie bezruchu. Wynikają one głównie 
z zajęcia stawów krzyżowo-biodrowych, które 
łączą kręgosłup z miednicą. 

W większości przypadków choroba cały czas 
postępuje, obejmując coraz wyższe partie krę-
gosłupa. Może również zająć stawy biodrowe, 
barkowe i kolanowe, stawy stopy, stawy łączące 
żebra z kręgosłupem, a także przyczepy ścięgien 
i więzadeł do kości. Choroba może dotyczyć 
także tęczówki, jelit, aorty (zapalenie, niedo-
mykalność zastawki aorty) oraz płuc (jamy  
w górnych płatach płuc). 

W zesztywniającym zapaleniu stawów krę-
gosłupa bardzo częstym objawem jest również 
zmęczenie i gorączka. 

Zzsk doprowadza do stopniowego skostnienia 
i zesztywnienia kręgosłupa, który ostatecznie 
przypomina „kij bambusowy”. Chory staje się 
charakterystycznie pochylony, patrzy w pod-
łogę, ma trudności z chodzeniem i ze staniem. 
Usztywnienie klatki piersiowej ogranicza z kolei 
ruchy klatki oddechowej. 

Jeden z głównych celów leczenia polega na 
zapobieganiu wystąpieniu tych zmian. Jeśli już 
musi dojść do zesztywnienia kręgosłupa, to 
lepiej, żeby nastąpiło to w pozycji wyprosto-
wanej.

Rozpoznanie zzsk
W rozpoznaniu, które jak zwykle należy do 

reumatologa, najważniejsze jest badanie lekar-
skie. Z badań dodatkowych wykonuje się: zdję-
cia rentgenowskie kręgosłupa i innych stawów,  
rezonans magnetyczny, tomografię kompute-
rową oraz badania krwi (OB, CRP, morfologia 
krwi, obecność antygenu HLA-B27).

Leczenie zzsk
W leczeniu zzsk wykorzystuje się znane z opisu 

rzs i tocznia leki: NLPZ, kortykosteroidy (tutaj 
raczej doustnie), sulfasalazynę i metotreksat, 
a z nowszych leków inhibitory TNF: adalimumab, 
etanercept oraz infliksimab. Bardzo ważna jest 
fizykoterapia. Trzeba przecież jak najdłużej za-
chować giętkość i odpowiedni zakres ruchów 
kręgosłupa. Wykorzystuje się tutaj również ćwi-
czenia oddechowe, ćwiczenie odpowiedniej 
postawy ciała i kształtowanie odpowiedniej 
pozycji w trakcie snu oraz chodzenia. 

Z bardzo wielu innych chorób zapalnych sta-
wów można wymienić np. młodzieńcze przewle-
kłe zapalenie stawów, gorączkę reumatyczną, 
łuszczycowe zapalenie stawów, zespół Reitera 
a także zakażenie stawów przez bakterie, czyli 
septyczne zapalenie stawów.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa zaczyna się zwykle od bólu i sztywności w okolicy 
krzyża, pośladków i bioder.

Zesztywniające zapalenie  
stawów kręgosłupa  

doprowadza do stopniowego 
skostnienia i zesztywnienia 

kręgosłupa, który ostatecznie 
przypomina „kij bambusowy”.
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Psycholog radzi

Bożonarodzeniowy szał zaczyna się już w li-
stopadzie. Gdy tylko z wystaw znikną znicze 
i jesienne wianuszki, pojawiają się bombki, kolo-
rowe migoczące światełka, mikołaje, przystrojone 
choinki i pięknie zapakowane prezenty. 

Wszystko to zmusza nas do myślenia o świę-
tach. I, co najciekawsze, nie o ich istocie, przesła-
niu, jakie ze sobą niosą, ale o zewnętrznej opra-

Gorączki świątecznej nie da się zwalczyć tabletkami. Trwa przeważnie ponad miesiąc, a jej 
apogeum przypada na kilka przedświątecznych dni. Dlaczego Boże Narodzenie coraz częściej 
kojarzy nam się bardziej ze stresem niż z dziecięcą radością?

Maja Górska
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wie. Czyli o tym wszystkim, czym „powinniśmy” 
się zająć.

W pogoni za stereotypami
Dlaczego tak dużą trudność sprawiają nam 

przygotowania do Bożego Narodzenia i dlaczego 
przeważnie nie potrafimy zorganizować spokoj-
nie i bez przymusu „idealnych świąt”?

Po pierwsze, Boże Narodzenie to święta, na 
które czekamy bardzo długo. To zazwyczaj ulu-
biona rodzinna uroczystość. Kojarzy nam się 
z bliskością i ciepłem. Chcemy więc, by wszyst-
ko wypadło idealnie – przecież Wigilia jest tylko 
raz w roku!

Po drugie, mamy konkretne oczekiwania, wie-
my, jakie święta być „powinny”. Część z tych 

Przeżyć święta  
i nie zwariować
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oczekiwań wpoili nam kiedyś nasi rodzice („Jak 
można spędzać święta poza domem?”), część 
dyktuje nam tradycja („Kolacja wigilijna powinna 
składać się z dwunastu dań”), a część narzucamy 
sobie sami („Święta w moim domu muszą być 
niezapomniane”). Wypełnianie tych powinności 
wpędza nas w wieczny „niedoczas” i zmienia 
przygotowania do świąt w niekończącą się listę 
spraw do załatwienia.

Po trzecie, media i reklamy zasypują nas ob-
razami, które zapisują się w naszej pamięci, i po-
tem wydaje nam się, że Boże Narodzenie bez 
cudnie wypieczonych serników, stosów paczek 
pod dwumetrową choinką i rodzinną kolacją na 
piętnaście osób są blade i nijakie.

Jeżeli wciąż staramy się dopasować do wpa-
janych nam stereotypów, nie mamy szans na 
to, by się cieszyć, bo zamiast spontanicznej ra-
dości i swobody czujemy na sobie ciężar obo-
wiązku.

Świeczki, dzwoneczki,  
choineczki

Jedynym sposobem na to, by odzyskać dziecięcą 
radość oczekiwania na święta, jest uwolnienie 
się od tych wszystkich przekonań, wyobrażeń 
i zobowiązań. Nikt nie mówi, że to proste. Ale 
z pewnością warte zachodu.

Kochamy Boże Narodzenie. Przynajmniej tak 
nam się wydaje do połowy listopada. Gdy w cią-
gu roku pomyślimy o śniegu, choince, Pasterce 
i godzinach spędzonych z bliskimi, na twarzach 
pojawia się błogi uśmiech. Ale im bliżej świąt, 
tym jesteśmy bardziej spięci i poirytowani. Gdy 
tylko się na tym przyłapiemy, warto zatrzymać 
się i… przypomnieć sobie, dlaczego kochamy 
święta. Co jest dla nas najważniejsze? Prezenty, 
obecność bliskich, świąteczna zaduma i kolę-
dy śpiewane w kościele czy może niespieszne 
spacery po zaśnieżonych uliczkach? A potem 
przypomnijmy sobie, ile takich chwil pojawiło 
się podczas ostatnich świąt. Jeśli ich nie było, 
to znaczy, że pora coś zmienić. 

Święta, święta i...
Gdy nadchodzą już święta, jesteśmy zbyt zmę-

czeni, by się nimi cieszyć. Przeważnie dzieje się 
tak dlatego, że zaplanowaliśmy za dużo rzeczy 
i mieliśmy na wszystko za mało czasu. Dużo po-
traw, lista zakupów, wykrochmalone na sztyw-

no świąteczne ubrania, wielu gości, dla których 
trzeba wymyślić i kupić prezenty.

I wreszcie udaje nam się dobrnąć do 24 grudnia. 
Po południu jesteśmy już spoceni i zdenerwo-
wani. Wiemy, że barszcz jest za słony, a sernik 
opadł i nic nie da się z nim zrobić. I kiedy ledwo 
żywi witamy w progu dzieci, wnuki, nagle uprzy-
tamniamy sobie, że dla najmłodszego wnuczka 
nie mamy prezentu...

Po dwóch dniach świętowania jesteśmy 
wykończeni, nie czując, że w ogóle były jakieś 
święta. 

„Lubię”, a nie „muszę”
Jeśli właśnie tak wygląda zazwyczaj scenariusz 

naszych świąt, warto dokonać w nim korek-
ty. Przemyślmy (najlepiej wspólnie z najbliższą 
rodziną), czego oczekujemy od świąt. Chce-
my spędzić je z dalszymi krewnymi czy raczej 
w najbliższym gronie dzieci? A może wyjechać 
na świąteczny turnus do sanatorium? Dalej: czy 
musimy mieć dwanaście potraw i siedem ciast? 
A może wystarczy nam barszcz, pierogi i mako-
wiec. I, przede wszystkim, czy skoro decyduje-
my się na zaproszenie gości, to musimy po raz 
kolejny robić wszystko sami i po kolacji zostać 
z górą naczyń do pozmywania? 

Może się tak zdarzyć, że kiedy już wymyśli-
my, jak ulepszyć (czyli uprościć) nasze święta, 
i obwieścimy to rodzinie, spotkamy się z gło-
śnymi protestami. Zostaniemy nazwani mor-
dercami tradycji. Ryzykujemy też, że ktoś się na 
nas obrazi. Warto jednak spróbować wyjaśnić 
bliskim, że dotychczasowy sposób spędzania 
świąt kojarzył nam się jedynie ze stresem i zmę-
czeniem. Wytłumaczyć, że mniej obfite posiłki 
i skrócenie listy gości pozwoli nam odpocząć 
i odpowiednio przeżyć te świąteczne dni. Moż-
na zaryzykować taką rozmowę albo… po raz 
kolejny złorzeczyć pod nosem, gdy „najbliższe” 
kilkanaście osób będzie pałaszować zrobione 
przez nas smakołyki. 

Jakość zamiast ilości
Rynek każe nam kupować coraz więcej. Świę-

ta są znakomitym pretekstem, by sklepy i pro-
ducenci mogli zarobić na nas jeszcze więcej. 
Wydaje nam się, że tylko suto zastawiony stół 
i stosy prezentów pod choinką sprawią, że nasze 
dzieci i wnuki uznają te święta za wyjątkowe.  
Właśnie dlatego kupujemy piętnastą lalkę, 

Kiedy dopadnie nas 
irytacja i zniechęcenie,  

zatrzymajmy się  
na chwilkę i pomyślmy, 

 dlaczego kochamy święta 
i z jakiego powodu 

czekamy na nie cały rok.

Pomysły na bezstresowe 
święta

 JEDEN DOBRY PREZENT
Zróbcie losowanie. Niech każdy ma jedną 
osobę do obdarowania. Ustalcie, że pre-
zenty mają być kupione np. za 30 zł lub 
wykonane samodzielnie.

 MNIEJSZE MENU
Niech każdy napisze na kartce dwa da-
nia, bez których nie wyobraża sobie 
świąt, dzięki temu zrobimy to, na co ktoś 
będzie czekał, i nie zmarnujemy czasu, 
pieniędzy i jedzenia.

 CZAS DLA SIEBIE
Ustalcie, że po obiedzie w pierwszy dzień 
świąt każdy może robić, co chce. Posta-
rajcie się tak spędzić ten czas, by poczuć, 
że to właśnie są „prawdziwe święta”.

 BEZ POŚPIECHU
Przygotowania do świąt zacznijcie w po-
łowie listopada, prezenty i wiele pro-
duktów można przecież kupić wcześniej 
– unikniecie tłumów w sklepach.

 W POSZUKIWANIU DUCHA ŚWIĄT
Niech każdy z was powie, co dla niego 
jest najcenniejsze w czasie Bożego Naro-
dzenia, i namówi bliskich do wspólnego 
celebrowania. Wybierzcie razem choinkę, 
idźcie wspólnie na Pasterkę, śpiewajcie 
kolędy, wybierzcie się na mszę, pogadaj-
cie, powspominajcie. Spędźcie te święta 
tak, by każdy z was mógł je wspominać 
z błogim uśmiechem.

trzecie perfumy i ósmy krawat. W pośpiechu 
zamawiamy w cukierni piernik, a na pobliskim 
bazarku pierogi z kapustą i grzybami. A może 
spróbować inaczej? 

Dla wnuków frajdą będzie to, że babcia pokaże 
im, jak się robi pierniczkom lukrowe oczy i nosy, 
dziadek nauczy wyplatać choinkowe łańcuchy. 
Może komuś sprawi większą radość własno-
ręcznie zrobiony szalik czy sweter niż kupiona 
w sklepie bluzka. 

Może warto się zatrzymać i okazać bliskim 
miłość w inny sposób – nie poprzez pakowa-
ne w najpiękniejszy nawet papier prezenty, ale 
poświęcając im czas i uwagę. Czas, który po-
święcimy na kręcenie maku („bo mama robi 
najlepszy makowiec”) albo poszukanie pre-
zentu, który będzie mówił o ofiarodawcy coś 
więcej niż tylko to, jakie centra handlowe miał 
po drodze do nas.

Nie bójmy się zmian   
– być może to,  

co wydawało nam się  
odstępstwem od tradycji, 

okaże się sposobem  
na udane święta?



24

Tam byliśmy...

Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko działa już od 20 lat. Z okazji tej okrągłej 
rocznicy 12 września zorganizowano sesję stomijną w ramach 63. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów 
Polskich. 

Jubileuszowa sesja Pol-Ilko  
w Poznaniu

Na 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich przyjechało do Poznania blisko 2000 go-
ści – głównie chirurgów, ale także pielęgniarek 
stomijnych oraz osób ze stomią. 

Edukacja społeczna
Jubileuszową sesję Pol-Ilko otworzył Jerzy 

Kasprzak, przewodniczący Zarządu Głównego 
stowarzyszenia. Zebranych powitał także prof. 
Michał Drews – prezes Towarzystwa Chirurgów 
Polskich, a wykład inauguracyjny poprowadził 
prof. Krzysztof Bielecki, kierownik Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CMKP 
w Warszawie. 

Prof. Piotr Krokowicz z Katedry i Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Poznaniu, 
współzałożyciel pierwszej poradni stomijnej w 
Polsce (powstała w 1981 r.), podkreślił w trakcie 
swojego wystąpienia wagę edukacji społecznej. 
Jak zauważył, mimo poprawy technik operacyj-
nych, społeczeństwo musi liczyć się z tym, że 
stomików będzie przybywać. Dlatego pojawia 
się ogromna potrzeba popularyzacji wiedzy 
o chorobach układu pokarmowego. 

Dobry sprzęt dla każdego
Do tego ważnego głosu dołączyła mgr Ur-

szula Sobczak. Podkreśliła postęp, jaki dokonał 
się w opiece nad pacjentami ze stomią, który 

jest bezpośrednio związany z wprowadzaniem 
na rynek coraz doskonalszego technologicznie 
sprzętu stomijnego. Jak mówiła, sprzęt obec-
nie używany jest w pełni nowoczesny i spełnia 
wszelkie wymagane kryteria jakościowe. Pozwala  
stomikom nie tylko na prowadzenie normalnego 
życia, ale także na korzystanie z dodatkowych 
form leczenia i rehabilitacji, np. w sanatoriach, 
co jeszcze kilkanaście lat temu dla tej grupy 
pacjentów było niedostępne. 

Grażyna Majewska, przewodnicząca Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych  podkre-
ślała natomiast rolę, jaką w procesie powrotu 
pacjenta do normalnego funkcjonowania od-
grywają pielęgniarki stomijne, a także  właściwa 
edukacja pacjentów oraz ich rodzin. 

Spotkanie działaczy
Podczas sesji ważnym punktem były od-

czyty i wykłady działaczy związanych z Pol-Il-
ko. Odczytano m.in. list Aliny Matysiak, która 
przez 12 lat pełniła fukcję prezesa tej organizacji 
i aktywnie propagując ruch stomijny w Polsce, 
z sukcesem walczyła o pełną refundację sprzę-
tu stomijnego. 

Podczas sesji wystąpil także: Zdzisław Ma-
siak, przewodniczący Podlaskiego Oddziału 
Pol-Ilko w Białymstoku, Ryszard Lisek, od-
powiedzialny za wolontariat w katowickim 

oddziale Pol-Ilko, oraz wymieniony już wcze-
śniej Jerzy Kasprzak, przewodniczący Zarządu 
Głównego Pol-Ilko.

Przewodniczący Pol-Ilko podsumowując dzia-
łalność stowarzyszenia, za duży sukces uznał 
fakt, że choć Pol-Ilko nie jest towarzystwem 
licznym (ok. 2 tys. członków), stało się człon-
kiem Światowej Federacji Towarzystw Stomij-
nych, gdzie ma swój znaczący głos. Za sukces 
uznał również sprawnie działający w ramach 
stowarzyszenia wolontariat. Osoby pracujące 
w wolontariacie przechodzą odpowiednie szko-
lenia, uprawniające do udzielania pacjentom 
pomocy psychicznej zarówno przed zabiegiem, 
jak i po nim. 

Gość specjalny
Specjalnym gościem sesji był wiceprzewod-

niczący Zarządu Głownego Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Stomijnego (IOA – In-
ternational Ostomy Association) – Vladimir 
Kleinwächter z Czech. 

Vladimir Kleinwächter przypomniał cele 
oraz dążenia organizacji i przedstawił pro-
gramy, które mogą w przyszłości pomóc 
pacjentom ze stomią promować ich prawa, 
a także ustanowić system opieki zdrowot-
nej zapewniający poprawę jakości ich życia 
i umożliwiający pełną rehabilitację.

Dyskutowano  m.in. o roli edukacji społecznej 
i postępie w opiece nad pacjentami ze stomią.

Ważnym punktem sesji były odczyty i wykłady 
działaczy związanych z Pol-Ilko.

Sesja Pol-Ilko cieszyła się dużym zaintereso-
waniem i zgromadziła liczne grono gości.

Anna Romaszkan
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Katowickie Pol-Ilko postanowiło uczcić dziesięciolecie swojej działalności w szczególny sposób.  
W dniach 2-4 października zorganizowało w Ustroniu-Hermanowicach jubileuszową imprezę 
integracyjną, na którą zaproszono przyjaciół z 15 oddziałów tak z Polski, jak i z zagranicy.

X-lecie oddziału śląskiego Pol-Ilko

Piękna pogoda sprzyjała wyprawie, która o 9.30 
wyruszyła z Katowic. W autokarze było wesoło 
i gwarno  –  każdy chciał się przywitać i porozmawiać. 
Gości zakwaterowano w malowniczo położonym, 
otoczonym lasami WDW „Beskid”. 

Dopisali goście  – ze Słowacji przyjechała Mar-
ja Pecinova, z Czech Waclav Baretk i Svatopluk 
Ćermak. Obchody jubileuszu, zainaugurował to-
astem szampana komendant ośrodka, Edward 
Konopka.

Podsumowując dziesięcioletnią działalność go-
spodarze spotkania ze wspominali, że katowicki 
oddział Pol-Ilko miał swoje wzloty i upadki. Ale – jak 
podkreślali – wytrwali do dziś w tym samym niemal 
składzie. Podniosły nastrój wkrótce przerodził się 
we wspólną zabawę przy góralskiej muzyce.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od zwie-
dzania Wisły – perły regionu. Pogoda pogorszy-

ła się, humory uczestników – wręcz przeciwnie. 
Szczególnie podobał się wyjazd kolejką linową na 
Czantorię (995 m n.p.m.) Ostatni wieczór umiliła 
śpiewem Agnieszka Janas, uczestniczka programu 
„Jaka to melodia”. Było tak miło, że aż żal nam się 
zrobiło, że tak miłe spotkania w podobnym gronie 
odbywają się zbyt rzadko.

Dzień trzeci – pożegnalna kawa, chwila refleksji 
i zadumy nad atmosferą minionych dni. Ale jeszcze 
się nie rozstajemy. Przed wyjazdem czas na ostat-
nią atrakcję – wizytę w Muzeum Browarnictwa 
Tychy. „Z żalem opuszczamy Tychy” – wzdychali 
uczestnicy. Jeszcze trudniej było się rozstać na 
dworcu w Katowicach. 

 

Spotkania szkoleniowe PTPS

Ryszard Lisek

Przemysław Styczeń
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Ponad 300 pielęgniarek z całego kraju i pięć spotkań. Pod koniec roku Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarek Stomijnych zorganizowało cykl szkoleń, które miały przybliżyć problematykę związaną 
z przygotowaniem pacjenta do planowego zabiegu wyłonienia stomii.

Coraz więcej pielęgniarek w Polsce jest za-
interesowanych zdobywaniem specjalistycz-
nej wiedzy na temat medycznych wskazań 
do wyłonienia stomii, przygotowania pacjenta 
do zabiegu jej wytworzenia, a także później-
szej opieki nad osobami ze stomią.To właśnie 
z myślą o nich PTPS zaczęło organizować kursy 
dokształcające. 

Temat wszystkich listopadowych spotkań był 
jednakowy: przygotowanie pacjenta do zabiegu 
planowego wyłonienia stomii. 

Program zajęć uzyskał wszystkie niezbęd-
ne akredytacje zarówno Centrum Kształcenia 
Pielęgniarek i Położnych, jak i Okręgowych Izb 
Pielęgniarskich. Uczestniczki – pielęgniarki pra-
cujące na oddziałach szpitalnych – po zdaniu 
egzaminu otrzymały certyfikaty poświadczające 
udział w szkoleniu podyplomowym. 

Wykłady poprowadzili specjaliści z zakresu 
opieki nad chorym ze stomią – lekarze: dr hab. 
n. med. Jadwiga Snarska i dr n. med. Tomasz 
Banasiewicz oraz pielęgniarki stomijne: Grażyna 
Majewska, Urszula Sobczak, Małgorzata Bilińska 
i Agnieszka Biskup-Wróblewska. 

Całość przedsięwzięcia była możliwa dzięki 
pomocy finansowej i organizacyjnej ze strony 
firmy ConvaTec, która jest członkiem wspiera-
jącym Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomij-
nych i przeznaczyła na ten cel pokaźny grant 
finansowy.
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Wspinaczki na najwyższe szczyty górskie, wyprawy w głąb dżungli, budowa domu własnymi 
rękoma – to tylko nieliczne przykłady tego, czego może dokonać człowiek z wyłonioną stomią. 
Wszystko to ma na celu potwierdzenie tezy, że mimo utrudnień czy powikłań, aktywność osób  
ze stomią jest nie tyle możliwa, co wręcz zalecana.

15 października. Ośrodek Przygotowań Olim-
pijskich w Spale. Jak na tego typu miejsce, go-
ście nietypowi. Nie sportowcy, nie trenerzy, ale 
kadra... pielęgniarek stomijnych z całej Polski. 
W Warsztatach Stomijnych zorganizowanych 
przez firmę ConvaTec wzięło udział ponad 100 
pielęgniarek tej specjalności. 

To już drugie tego typu warsztaty – w ze-
szłym roku głównym ich tematem było żywie-
nie osób ze stomią, w tym roku konferencja 
jes poświęcona rehabilitacji ruchowej osób po 
zabiegu wyłonienia stomii. Stąd zaproszenie do 
usportowionej Spały.

Na co może porwać się człowiek 
ze stomią?

Specjaliści są zgodni – stomia nie jest prze-
ciwwskazaniem do aktywności fizycznej. Nawet 
na poziomie niemal wyczynowym. 

Na potwierdzenie tej tezy w trakcie warsztatów 
został pokazany film, którego bohaterem jest 
Jerzy Truchanowicz. Żyjący ze stomią od 10 lat, 
opowiadający o swoich wyczynach i pasjach. – Po 
górach chodzę od 40 lat – opowiadał. – Gdy 10 
lat temu zachorowałem, lekarze powątpiewali, 
czy będę mógł uprawiać wspinaczkę, biorąc 
dodatkowo pod uwagę moje problemy z krę-
gosłupem. Udało się jednak. Byłem na Mont 
Blanc, potem samotnie wszedłem na Aconcaguę, 
najwyższy szczyt obu Ameryk (6970 m.n.p.m). 
Na wysokości 6000 metrów, przy -35 stopniach 
Celsjusza, musiałem zmieniać płytkę, rozgrze-
waną przy palnikach. Byłem też w Pamirze na 
Piku Lenina, a nawet w indonezyjskiej dżungli. 
Szczerze mówiąc, moja stomia lepiej zachowy-
wała się w trudnych warunkach niż w domu. 
W tropikach też nie przeszkadzał mi ani klimat, 
ani znacznie ostrzejsze jedzenie. 

Znać odpowiedź
Z zainteresowaniem przysłuchiwał się temu 

m.in. dr Wojciech Szczęsny z Katedry i Kliniki  

Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Byd-
goszczy. – Jestem chirurgiem, który niemal na 
co dzień wytwarza stomię – mówi dr Szczęsny. 
– Nasza rola, jako lekarzy, nie powinna się jednak 
na tym kończyć. Nie wolno zapominać, że życie to 
nie tylko dobry sprzęt czy odpowiednia technika 
chirurgiczna, ale coś więcej. Chory może zadać 
nam pytanie: czy mogę dźwigać, jeździć rowerem, 
pływać, jeść to, na co mam ochotę? Przyznam ze 
wstydem, że na niektóre pytania czasami nie po-
trafiłbym odpowiedzieć. A powinienem.

Braterstwo dusz
Wszystkie pielęgniarki, które wzięły udział 

w warsztatach, zajmują się pacjentami ze stomią 
od lat. W ubiegłym roku założyły Polskie Towarzy-
stwo Pielęgniarek Stomijnych. – Dowiedziałyśmy 
się, że w Unii Europejskiej są pielęgniarki, które 
zajmują się wyłącznie pacjentami ze stomią – mówi 
wiceprezes Towarzystwa, Małgorzata Bilińska. 
– Chciałyśmy przejąć ten wzorzec. 

Istota ruchu
Tematem tegorocznych warsztatów była rehabi-

litacja ruchowa pacjentów z wyłonioną stomią. 
Głównym wykładowcą była mgr fizjoterapii 

Anna Czarny, która prowadziła wykłady i zajęcia 
warsztatowe. – Zależało mi przede wszystkim, 
aby pielęgniarki uwierzyły, że aktywność fizyczna 
przynosi wiele korzyści. Chciałam, aby informacje, 
które będą przekazywały pacjentom, wynikały 
z ich przekonania, żeby propagowały zdrowy styl 
życia. To ruch powinien stanowić oś, wokół której 
będą budowane pozostałe elementy: pielęgna-
cja, odżywianie. Moim celem było przekonanie 
ich do tego, że ruch trzeba polubić – podkreślała 
prelegentka.

Wszystkie pielęgniarki uczestniczące w warszta-
tach, po zdaniu końcowego egzaminu, otrzymały 
stosowne certyfikaty, a lekarze biorący w nich 
udział – punkty edukacyjne. Kolejne warsztaty, 
poświęcone psychologii, już za rok.

Kompleks budynków Ośrodka Przygotowań  
Olimpijskich w Spale.

Tematem tegorocznych Warsztatów była rehabi-
litacja ruchowa pacjentów z wyłonioną stomią.

Po zakończeniu zajęć zrobiliśmy sobie wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.

Marek Sitkowski
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Prawnik radzi

Jesteś na rencie, emeryturze, pobierasz zasiłek z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny?  
Chcesz dorobić? Dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą, ale warto najpierw wiedzieć,  
ile i jak można dorobić, by nie odebrano lub nie obniżono ci świadczeń, które już pobierasz.

Czy możesz dorobić  
do emerytury lub renty?

Paulina Łabęcka
prawnik,

specjalizuje się 
 w prawie pracy

Powody ustania aktywności zawodowej 
mogą być bardzo różne – renta, emerytura, 
bezrobocie itp. W każdym z tych przypadków 
przysługują określone świadczenia finansowe. 
Ci, którzy mają możliwość dorobienia, często 
rezygnują z nadarzającej się okazji, ponieważ 
boją się, że stracą więcej niż zyskają.

Jesteś na emeryturze lub rencie
Mimo że na emeryturze lub rencie pobiera-

my należne świadczenia, nadal możemy zara-
biać. Jeżeli jednak dodatkowe przychody będą 
zbyt wysokie, pobierane świadczenia zostaną 
zawieszone bądź też zmniejszone. Zawiesze-
nie lub zmniejszenie świadczenia zależy od 
przekroczenia ustalonych przez ustawodawcę 
progów, które stanowią odpowiedni procent 
przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego co 
kwartał przez prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego . 

Jeżeli dodatkowe przychody nie przekraczają 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w poprzednim kwartale (obecnie 1892,39 zł brut-
to) emerytura lub renta będzie nadal wypłacana 
w dotychczasowej wysokości. Całkowite zawie-
szenie pobieranych świadczeń nastąpi dopiero 
wówczas, gdy zarobimy 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 3514,43 
złotych brutto). Natomiast zmniejszenie eme-
rytury lub renty nastąpi, gdy nasze dodatkowe 
przychody będą się plasowały pomiędzy 70 % 
a 130 % przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia (obecnie pomiędzy 1892,39 a 3514,43 zł 
brutto). W tym przypadku ZUS zmniejszy nam 
pobierane świadczenie o kwotę przekroczenia, 
ale nie więcej niż: 

  413,37 zł – dla emerytury lub renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy;

  310,05 zł – dla renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy;

  351,38 zł – dla rent rodzinnych, do któ-
rych uprawniona jest jedna osoba.

Dla przykładu gdy zarabiamy dodatkowo: 
  1800 zł brutto miesięcznie – nasza eme-

rytura lub renta jest nadal wypłacana w pełnej 
wysokości;

  2000 zł brutto miesięcznie – nasza eme-
rytura lub renta ulega zmniejszeniu o 107,61 zł 
tj. różnicę pomiędzy 2000 a 1892,39;

  powyżej 3514,43 zł brutto miesięcznie 
– emerytura lub renta ulega zawieszeniu.

Nie można zapominać, że emerytura ulegnie 
zawieszeniu w każdym przypadku, bez względu 
na wysokość dodatkowych dochodów uzyska-
nych przez emeryta, jeżeli po ustaleniu prawa 
do emerytury, będzie kontynuował zatrudnienie 
u dotychczasowego pracodawcy. 

Pamiętajmy, że emeryci, którzy ukończyli 60 lat 
(kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) mogą dorabiać 
do swoich świadczeń bez ograniczeń. 

Gdy pobierasz zasiłek  
z pomocy społecznej

Inaczej będzie natomiast w przypadku po-
bierania zasiłku z pomocy społecznej. Prawo do 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
przysługuje danej osobie, jeżeli w jej rodzinie 
miesięczny dochód nie przekracza 351 zł na 
osobę. W przypadku osób samotnie gospoda-
rujących próg ten wynosi 477 zł miesięcznie. 
Podane kwoty są kwotami netto, czyli już po 
potrąceniu podatku oraz składek na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne. Warto wiedzieć, że 

rada gminy ma prawo do podwyższenia wspo-
mnianych kwot w drodze uchwały w odniesieniu 
do zasiłków: okresowego i celowego.

Gdy pobierasz zasiłek rodzinny
Prawo do zasiłku rodzinnego, podobnie jak do 

zasiłku z pomocy społecznej zależy od wysokości 
dochodu. Gdy nasze dochody będą wyższe od 
wyznaczonych progów nie będziemy uprawnieni 
do tych świadczeń. Zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 504 zł miesięcznie. Ale gdy członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne, zasiłek 
rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodzinny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł mie-
sięcznie. Kwoty te są kwotami netto.

Gdzie szukać informacji?
Informacje dotyczące rent, emerytur 
powinniśmy uzyskać w najbliższym 
oddziale ZUS lub dzwoniąc pod numer 
(22) 623 30 00. Informacje dotyczące 
zasiłków rodzinnych uzyskamy w urzędach 
miasta lub gminy, a zasiłków z pomocy 
społecznej w zakładach opieki społecznej. 

O czym musisz pamiętać 
chcąc dorobić?
1. O progach, których przekroczenie 
spowoduje zawieszenie, zmniejszenie lub 
utratę prawa do pobieranych świadczeń. 

2. O powiadomieniu ZUS o podjęciu 
dodatkowej działalności oraz o wysokości 
osiąganego przychodu, natomiast 
po upływie roku kalendarzowego 
o powiadomieniu o wysokości przychodu 
uzyskanego w roku poprzednim. Nie 
dotyczy to emerytów, którzy przed 
podjęciem dodatkowej działalności 
osiągnęli wiek emerytalny (60 lat 
– kobiety, 65 lat – mężczyźni).

* Podane w niniejszym artykule wysokości pro-
gów ustawowych opierają się na wyliczeniach, 
których podstawą było przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie ogłoszone za III kwartał 2007 r.
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Droga Redakcjo, drodzy  
Stomicy!

Towarzystwo Pol-Ilko jest już „pełnolet-
nie”– we wrześniu 2007 r. obchodziliśmy 
jubileusz XX-lecia naszej działalności. Ta-
kie rocznice skłaniają do refleksji: co dalej. 
Czy to, co już osiągnęliśmy, zaspokaja na-
sze potrzeby i w pełni nam wystarczy? Czy 
może istnieje potrzeba, by nadal się rozwi-
jać i udoskonalać? Refleksja tym bardziej 
aktualna, że równocześnie z jubileuszem 
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Delegatów Towarzystwa Pol-Ilko. Jego 
celem było zatwierdzenie nowego statutu 
Towarzystwa, który w głosowaniu nie zo-
stał jednak przyjęty. Nie mnie osądzać, jakie 
były tego przyczyny.

Jestem stosunkowo młodym stomikiem, 
mam przetokę od ponad 4 lat, ale zdążyłem 
zauważyć, że nasze Towarzystwo zrzesza 
zbyt mało osób ze stomią. Uważam, że za-
równo w Zarządzie Głównym, jak i w Zarzą-
dach Regionalnych należałoby skoncentro-
wać prace w kierunku pozyskania w szeregi 
Towarzystwa nowych członków – osób ze 
stomią.

Drodzy Czytelnicy, jest wśród nas wiele 
osób szczerze oddanych rozwojowi ruchu 
stomijnego. Wszyscy ci ludzie pracują spo-
łecznie dla naszego wspólnego celu, jakim 
jest poprawa życia i zapewnienie wszystkim 
stomikom dobrego sprzętu w potrzebnych 
ilościach.

Czy zdążyliście Państwo zauważyć, jak 
na przestrzeni lat ten sprzęt się zmienia 
na coraz lepszy? Refundacja, jaką na nie-

go otrzymujemy, jest właśnie zasługą ludzi 
działających w naszym Towarzystwie. Jeżeli 
zabraknie Was w Pol-Ilko, to będziemy mieli 
mniejszą siłę przebicia, mniejsze możliwo-
ści. Dlatego pozwalam sobie zwrócić się do 
Państwa tymi słowami: Stomicy! Jeżeli bę-
dziecie okazywać bierność i nie wstąpicie do 
Towarzystwa, to nawet najlepsze intencje 
Zarządu Głównego nie zapewnią nam utrzy-
mania refundacji.

Podczas uroczystości XX-lecia Jerzy Kasprzak, 
prezes Zarządu Głównego Pol-Ilko, zadał py-
tanie „Dlaczego jest nas półtora tysiąca, a nie 
30 tysięcy?”. Bo właśnie na 30 tysięcy ocenia 
się liczbę osób ze stomią w naszym kraju. Za-
uważcie, że nasze „być albo nie być” zależy 
od Waszej postawy.

Sprawę nowego statutu uważam za otwartą 
i niech ten czas na przygotowanie do zmia-
ny nie zostanie zmarnowany. Wstępowanie 
w szeregi Pol-Ilko jest naszą przyszłością, jeżeli 
chcemy zapewnić sobie w miarę komfortowe 
życie ze stomią, a nie wegetować na margi-
nesie jako ludzie gorszej kategorii.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich sto-
mików.

Mateusz Kowalczyk,
z-ca przewodniczącego OR Pol-Ilko 

w Lublinie

Od redakcji:
Przyłączamy się do apelu pana Mateusza Ko-

walczyka i serdecznie zachęcamy wszystkich 
naszych Czytelników do wstępowania w sze-
regi Towarzystwa Pol-Ilko. Niech inni nie decy-
dują za Was! 
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Szanowna Pani Anno!
Z przyjemnością pragnę Panią poinfor-

mować, że otrzymałem „Złotą Kartę Co-
nvaTec” oraz miły prezent. Zapoznałem się 
także z zasadami działania tego programu 
i wyrażam moje uznanie.

Jestem także mile zaskoczony zakresem  
opieki, jaką roztaczają nad pacjentami przed-
stawiciele firmy ConvaTec, a także wysoką 
jakością i szerokim asortymentem sprzętu 
i środków do pielęgnacji stomii oferowanym 
przez tę firmę.

Jako pacjent ze stosunkowo niedługim 
stażem chciałbym serdecznie podziękować 
za dotychczasową pomoc. Ta niezwykle 
sprawna i skuteczna opieka ze strony Pani 
i całego zespołu ConvaTec pomogła mi upo-
rać się z dotychczasowymi kłopotami, jakie 
pojawiły się po operacji, sprawiła, że żyję 
w przeświadczeniu, że mogę przetrzymać 
ten niełatwy dla mnie okres życia.

Życzę Pani i całemu zespołowi dużo zdro-
wia i satysfakcji z pracy.

Z poważaniem,
Zygmunt z Warszawy

Od redakcji:
Bardzo dziękujemy za ten list. 
Cieszą i motywują nas słowa uznania zaadre-

sowane do Anny Jakubczak, kierowniczki Dzia-
łu Pomocy ConvaTec. Od wielu lat dokładamy 
bowiem wielu starań, by ułatwić osobom ze 
stomią powrót do normalnego, codziennego 
funkcjonowania. Mamy w tym duże doświad-
czenie. Opracowaliśmy szereg programów edu-
kacyjnych, a „Złota Karta ConvaTec” jest przykła-
dem jednego z nich. Program ten będzie zresztą 
w najbliższym czasie modyfikowany, by jeszcze 
lepiej spełnić oczekiwania wszystkich naszych 
pacjentów. O zmianach będziemy informować 
na łamach naszego magazynu.

Pozdrawiamy i życzymy Panu dużo zdrowia!

Droga Redakcjo!
W październiku miałem okazję uczest-

niczyć w zorganizowanym i sponsoro-
wanym przez ConvaTec wyjeździe do 
sanatorium w Ciechocinku. 

Chciałbym podzielić się z Czytelnika-
mi „Naszej Troski”swoimi wrażeniami 
z tego wyjazdu. Być może moja relacja 
będzie dla niektórych informacją o tym, 
że takie imprezy w ogóle się odbywają, 
że warto w nich uczestniczyć. Z drugiej 
strony być może stanie się inspiracją do 
dzielenia się na łamach pisma własnymi 
doświaczeniami. 

Do Ciechocinka przyjechaliśmy z róż-
nych stron Polski. 12 uczestników plus 
pielęgniarka stomijna i przedstawiciel 
Pol-Ilko – stomik z długoletnim stażem. 
Był słoneczny poranek. Pierwszy wspólnie 
spędzony wieczór przełamał pierwsze 
lody. Okazało się, że łączy nas nie tylko 
stomia, ale i stosunek do niej zawierający 
się w haśle: „Żyj pełnią życia”. 

Przygotowaliśmy plan na resztę dni. 
Chcieliśmy spędzić je aktywnie. Oprócz 
zabiegów w naszych planach znalazły 
się wycieczki po Ciechocinku i okolicy,  
wieczorki taneczne i ogniska.

Wspólne, wieczorne spotkania w pod-
grupach, przy szarlotce i herbacie sprzy-
jały dzieleniu się doświadczeniami 
w walce z chorobą, małymi i dużymi 
zwycięstwami w tej walce. 

Pielęgniarka stomijna zawsze była 
z nami, udzielała rad. Przedstawiciel 
Pol-Ilko uświadamiał, jak ważną rolę 
odgrywa Towarzystwo w jednoczeniu 
stomików i dbaniu o ich interesy. Głównie 
walcząc o pełną refundację sprzętu.

Wszyscy wzajemnie „uzdrawialiśmy 
się”dobrymi radami z życia wziętymi.

Pożegnaliśmy się z nadzieją następ-
nego spotkania w tym lub szerszym gro-
nie, a wszystkie te wrażenia i nabyte 
doświadczenia, które przegoniły rutynę 
dnia codziennego, zawdzięczamy firmie 
ConvaTec, która zorganizowała i spon-
sorowała nasz udany pobyt.

Ryszard Lisek 

Od redakcji:
Serdecznie dziękujemy za tę ciekawą realcję 

z sanatorium oraz ciepłe słowa pod adresem 
firmy ConvaTec. Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich naszych Czytelników do dziele-
nia się na łamach „Naszej Troski” wszelkimi 
spostrzeżeniami, kłopotami, sukcesami, 
pomysłami, a także swoimi wrażeniami ze 
spotkań i imprez stomijnych. 
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 Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC

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

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

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.: (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. 13 (parter) 
tel.: (56) 611 99 40

Tuchola 89-500 
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Rycerska 1
tel.: (52) 334 53 00 

Włocławek 87-800 
Sklep Medyczny 
ul. Okrzei 74 
tel.: (54) 231 19 81

Woj. lubelskie
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

Woj. lubuskie

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

Woj. łódzkie

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 LIFE+   
MEDICA HUMANA 
ul. Przybyszewskiego 99 
tel.: (42) 646 87 35

Łódź 93-173 
Sklep Medyczny PRO-MED 
ul. Lecznicza 6 
tel.: (42) 682 57 61, 682 66 35

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 LIFE+ 
ul. Biecka 9d 
tel.: (18) 353 79 40

Gorlice 38-300 
Niepubliczny ZOZ LIFE+ 
ul. Węgierska 21 
tel.: (18) 352 71 30

Kraków 30-034 
Sklep Medyczny FARMED 
pl. Generała 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 LIFE+ 
ul. Prądnicka 35/37  
tel.: (12) 416 25 19

Kraków 31-826  
Sklep Medyczny LIFE+ 
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 LIFE+ 
ul. Kazimierza Wielkiego 4  
tel.: (18) 443 47 18

Nowy Sącz 33-300 
Sklep Medyczny LIFE+ 
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 LIFE+ 
al. Matki Boskiej Fatimskiej 17 
tel.: (14) 627 82 35

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

Wadowice 34-100 
PHUP Alex 
ul. Trybunalska 12 
tel. (033) 823 22 31 

Woj. mazowieckie

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

Ostrołęka 07-400 
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego 
ul. Jana Pawła II 120a pok. 39  
tel.: (29) 765 23 58 
tel. kom. 781 777 900

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 LIFE+ 
ul. ks. Bielawskiego 12 
tel.: (13) 434 31 57

Jasło 38-200 
Niepubliczny ZOZ LIFE+ 
ul. Kraszewskiego 15 
tel.: (13) 443 31 22

Rzeszów 35-040 
Sklep medyczny LIFE+ 
MEDICA HUMANA 
ul. Dąbrowskiego 85 
tel.: (17) 854 07 45

Woj. podlaskie

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

Woj. pomorskie

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

Kościerzyna 83-400 
Sklep Medyczny ORTOMAX 
Szpital Specjalistyczny 
ul. Piechowskiego 36 
tel.: (58) 686 04 96

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

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 54 56

Mysłowice 41-400 
Sklep Medyczny VITANEA 
ul. Grunwaldzka 6  
tel.: (32) 222 50 60 
Infolinia: 0-800 888 123

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

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

Żywiec 34-300 
Sklep Specjalistyczny  
Zaopatrzenia Medycznego  
ul. Żeromskiego 2 
tel.: (33) 861 08 93

Woj. świętokrzyskie

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

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

Skarżysko-Kamienna 26-110 
Sklep Medyczny LIFE+ 
ul. Szpitalna 1 
tel.: (41) 252 47 96

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

Staszów 28-200 
Sklep Medyczny LIFE+ 
ul. 11 Listopada 78 
tel.: (15) 864 13 24 

Woj. warmińsko-mazurskie

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

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 
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
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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

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 n. 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
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
tel.: (89) 539 85 20

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) 885 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

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. KOSZALIN – Kwiryn Buzalski, 75-563 Koszalin, ul. M. Karłowicza 46 B/1, tel. kom.: 0 693 581 103 
 8. KRAKÓW – Grażyna Włodarczyk, 31-303 Kraków, ul. Stachiewicza 17/102, tel. kom.: 0 502 33 84 36 
 9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39 
10. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945
11. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Piłsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 
12. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19b/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, 35-303 Rzeszów, ul. Grudniowa 4, 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. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83a m. 13, tel. kom.: 0 601 897 009
21. WROCŁAW –  Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel.: (71) 788 14 22
22. 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)

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. (DzU 2004 nr 275 poz. 2732)  

określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

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

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Teresa Leśniewska, ul. Opolska 4c/7, 84-230 Rumia, tel.: (58) 671 50 64, tel. kom. 0 608 362 763; 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 51-340 Wrocław, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”  
Rozalia Bąba, ul. Spacerowa 4/2, 58-100 Świdnica, tel. kom.: 0 889 568 327

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. 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




