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...˝e polubiliÊcie nas Paƒstwo i chcecie otrzymywaç nast´pne numery „Naszej Troski“.
S∏owem - jak to okreÊli∏ jeden z Czytelników - by∏ to strza∏ w dziesiàtk´. Nie chcemy byç
przesadnie skromni - oczywiÊcie, ˝e pragn´liÊmy si´ Wam spodobaç, ale stos listów, które
przez dwa miesiàce przynosi∏ nam listonosz, przeszed∏ nasze najÊmielsze oczekiwania.
Dzi´kujemy za wszystkie serdeczne s∏owa.

ByliÊmy wzruszeni, czytajàc m.in.: „Wiem, ˝e b´dziecie naszymi sprzymierzeƒcami
w zmaganiu si´ ze stomià“, „Wierz´, ˝e pomo˝ecie mi uporaç si´ z chorobà, z którà, mówiàc
szczerze, jeszcze trudno mi si´ oswoiç“, „Jestem bardzo wdzi´czna za pami´ç o pacjentach
z takimi dolegliwoÊciami. Ale trzeba ˝yç dalej, a ka˝dy tekst w „Naszej Trosce“ podnosi
na duchu“, „Jestem zaskoczona, ˝e otrzyma∏am takie pismo, dotàd nikt si´ mnà nie
interesowa∏, mimo i˝ jestem po operacji prawie dwa lata“, „Wierz´, ˝e zostaniecie z nami
d∏ugo“.

Mo˝ecie Paƒstwo na nas liczyç. Obiecujemy, ˝e w dalszym ciàgu na ∏amach „Naszej
Troski“ b´dziemy odpowiadaç na wszystkie nurtujàce Was pytania. Ale przede wszystkim -
co pragn´ podkreÊliç - dzi´kujemy Paƒstwu za ˝yczliwoÊç i serce. Prosz´ sobie wyobraziç,
˝e rozdzwoni∏y si´ telefony w sprawie listu Pani Ireny z pierwszego numeru naszego pisma.
Pisa∏a, ˝e brakuje jej worków, a Paƒstwo od razu zadzwonili, by zaoferowaç coÊ ze swoich
zapasów. Dzi´kujemy bardzo, pomogliÊmy Jej w miar´ naszych mo˝liwoÊci.
A pani Irena mia∏a ∏zy w oczach, gdy dowiedzia∏a si´, jak Paƒstwo zareagowali
na Jej problemy.

Tym bardziej chcemy byç dla takich w∏aÊnie Czytelników...

lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ
Dzia∏ Pomocy
ConvaTec
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Czy wiesz, ˝e...

Dzi´ki zawartoÊci taniny herbata doskonale
gasi pragnienie, a obecna w niej kofeina dzia∏a
pobudzajàco na organizm. Wi´cej kofeiny znaj-
duje si´ w herbacie czarnej, ale w zielonej jest za
to wyjàtkowo du˝o flawonoidów, czyli przeciw-
utleniaczy o dzia∏aniu przeciwzapalnym i anty-
nowotworowym. Odgrywajà one wa˝nà rol´ przy
oczyszczaniu organizmu z toksyn. Picie herbaty
jest równie˝ pomocne przy odchudzaniu,
bowiem wzmaga dzia∏anie soków trawiennych.
Dowiedziono tak˝e, ˝e  hamuje rozwój próchnicy
z´bów.

Rolada z piersi
kurczaka

SSkk∏∏aaddnniikkii:: 50 dkg piersi
kurczaka, 2 bia∏ka, 20 dkg

pieczarek, sól, ∏y˝ka oliwy lub oleju 
SSppoossóóbb  pprrzzyyrrzzààddzzaanniiaa:: Pieczarki pokroiç
w kostk´, poddusiç, przyprawiç solà, ostudziç.
Mi´so zbiç zwil˝onym t∏uczkiem, a nast´pnie
po∏àczyç w jeden du˝y p∏at. Poszczególne,
zbite p∏atki powinny na siebie zachodziç.
Powierzchni´ ∏àczenia p∏atków posmarowaç
bia∏kiem. Pokrojone pieczarki wymieszaç
z ubitym na pian´ drugim bia∏kiem. Takim
nadzieniem posmarowaç p∏at mi´sa, zwinàç
w Êcis∏y rulon. Obwiàzaç ÊciÊle nitkà bawe∏nianà,
jak baleron. Uformowanà rolad´ obrumieniç na
patelni. Prze∏o˝yç do rondla, podlaç wrzàcà
wodà, dusiç pod przykryciem do mi´kkoÊci.
Rolad´ pokroiç na porcje, u∏o˝yç na pó∏misku,
ob∏o˝yç pieczonymi ziemniakami.

Nasza kuchnia

PPoollsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  OOppiieekkii  nnaadd  CChhoorryymmii  zzee
SSttoommiiàà  ((PPooll--IIllkkoo)) dzia∏a w Polsce od 1987 roku.
By∏o pierwszym tego typu stowarzyszeniem
w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Za g∏ówny
cel postawi∏o sobie wszelkie dzia∏ania,
dzi´ki którym pacjenci ze stomià jak 
najszybciej powrócà do pe∏nej aktywnoÊci
˝yciowej po operacji.

Niezwykle wa˝na jest wzajemna pomoc
chorych. W tym celu zorganizowano wwoolloonnttaarriiaatt..
Wyszkolono ju˝ setki wolontariuszy. To osoby
ze stomià, które wiedzà jak post´powaç
z chorymi, bo same boryka∏y si´ z takimi
problemami. Wolontariusze nawiàzujà kontakt
z chorymi ju˝ na salach szpitalnych przed
zabiegiem, pomagajà po operacji i póêniej.
Towarzystwo wspó∏dzia∏a oczywiÊcie ze
spo∏ecznà s∏u˝bà zdrowia w organizowaniu
w∏aÊciwej opieki nad chorymi. Prowadzi kkuurrssyy
ii  sszzkkoolleenniiaa - zarówno dla personelu s∏u˝by
zdrowia, jak i dla chorych oraz ich rodzin. 

S∏u˝y inspiracjà i fachowymi opiniami dla
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
w sprawach dotyczàcych produkcji i importu
sprz´tu pomocniczego do piel´gnacji stomii.
Wspó∏dzia∏a z przemys∏em w wytwarzaniu
nowoczesnego sprz´tu stomijnego i innych
Êrodków pomocniczych. Opiniuje sprz´t
stomijny produkcji krajowej i zagranicznej.

Organizuje ssppoottkkaanniiaa  ii  zzjjaazzddyy  oossóóbb
zzee  ssttoommiiàà,, sympozja i konferencje naukowe
w kraju, popierajàc jednoczeÊnie udzia∏
cz∏onków towarzystwa w podobnych imprezach
zagranicznych. 

Na terenie kraju dzia∏a 2211  rreeggiioonnaallnnyycchh
ooddddzziiaa∏∏óóww  ttoowwaarrzzyyssttwwaa.. Na czele Zarzàdu
G∏ównego Pol-Ilko stoi Pani Alina Matysiak.
Rozmowa z nià znajduje si´ na nast´pnej stronie.

Doniesienia

„„NNaasszzaa  TTrroosskkaa””
Bezp∏atny magazyn

dla pacjentów ze stomià 

WWyyddaawwccaa
Bristol-Myers Squibb Sp. z o.o.

(Dzia∏ Pomocy ConvaTec)
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

tel.: (022) 874 38 10
fax: (022) 874 38 35

e-mail: dzial.pomocy@bms.com

RReeddaakkccjjaa
lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ

Dorota Anna Bronisz

PPrreennuummeerraattaa
Bezp∏atnà prenumerat´ mo˝na zamawiaç

odsy∏ajàc kupon znajdujàcy si´
wewnàtrz numeru 

PPrroojjeekktt  ii oopprraaccoowwaanniiee  ggrraaffiicczznnee
Medical Communications

ul. Rzymska 39, 03-976 Warszawa
tel.: (022) 616 16 06

Pierwszy przeszczep jelit

W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
lekarze pomyÊlnie przeprowadzili pierwszà
w Polsce transplantacj´ jelit. Operacja trwa∏a
prawie 10 godzin. Stan niespe∏na rocznej
dziewczynki jest dobry.

W przypadku ma∏ej pacjentki - And˝eliki
ubytek jelit doprowadzi∏ do niewydolnoÊci
wàtroby, dlatego lekarze zakwalifikowali jà
do zabiegu przeszczepu jelita cienkiego,
wàtroby, trzustki i dwunastnicy. Niestety,
dziewczynka wa˝y∏a zaledwie 4,5 kilograma.
Na operacj´ trzeba wi´c by∏o poczekaç, a˝
waga wzroÊnie co najmniej do 8 kilogramów.
Znaleziono jednak dawc´ organów i lekarze
zdecydowali si´ na operacj´. Uda∏o si´, choç
przed And˝elikà kolejne zabiegi.

Przekonujemy Paƒstwa ca∏y czas, ˝e ze
stomià mo˝na normalnie ˝yç. Prosz´ rozejrzeç
si´ wokó∏. Tylu ludzi nie zrezygnowa∏o
z aktywnoÊci mimo choroby. Wielu aktorów,
piosenkarzy, polityków nie zamkn´∏o si´
w domach po operacji - wcià˝ sà obecni
na scenie i w mediach. Ze stomià zetknà∏ si´
równie˝ papie˝ Jan Pawe∏ II. Podczas zamachu
w maju 1981 roku kula uszkodzi∏a Êciany
jelita cienkiego. Konieczne by∏o wykonanie
czasowej kolostomii. Po operacji Ojciec
Âwi´ty by∏ równie aktywny i pe∏en ˝ycia.

Jedzmy truskawki

W owocach truskawek znajdujà si´
salicylany, czyli substancje podobne w dzia∏a-
niu do aspiryny. Znajduje si´ w nich tak˝e
du˝o witaminy C, która u∏atwia wch∏anianie
˝elaza z warzyw. Przede wszystkim jednak
truskawki sà niskokaloryczne - 100 gram to
nieca∏e 30 kcal!

˚yczymy mi∏ych wakacji 

Zdrowie w Internecie

http://medycyna.linia.pl
Mo˝na tu znaleêç informacje o wi´kszoÊci
chorób, poznaç w∏aÊciwoÊci aloesu, dowie-
dzieç si´, jak zrobiç surówk´ pi´knoÊci
i ile karotenu jest w koperku.

http://www.nadcisnienie.med.pl
Oficjalny serwis Polskiego Towarzystwa
NadciÊnienia T́ tniczego. Informacje dla
studentów, lekarzy i pacjentów. Mo˝na tu 
m.in. nauczyç si´ mierzyç ciÊnienie.

Pol-Ilko

Aktywnie ˝yç



„Proponuj´ jednak, abyÊmy nie

mówili o rozpaczy, lecz poprzestali

na okreÊleniu „oci´˝a∏oÊç ducha“.

Oci´˝a∏oÊç ducha jest zbli˝eniem

rozpaczy. JakiÊ ci´˝ar osiad∏ na

duchu i cià˝y. LeÊmian wynalaz∏

pi´kne s∏owo „dusio∏ek“. Dusio∏ek

siada na piersiach cz∏owieka, co

sprawia, ˝e cz∏owiek ani zipnie“.
ks. Jan Tishner,

„Mi∏oÊç na rozumie“

Dlaczego Alina Matysiak upodoba∏a sobie
w∏aÊnie ten cytat? Poniewa˝ ka˝dej osobie ze
stomià - w mniejszym lub wi´kszym stopniu -
ona cià˝y. Jej te˝. Ale to nie znaczy, ˝e nie
mo˝na z nià normalnie ˝yç - powtarza za
ka˝dym razem. Sama bierze ˝ycie pe∏nymi
garÊciami, bo - jak twierdzi - najwa˝niejsze
jest to, by wszystko co si´ robi, dawa∏o radoÊç. 

••  JJaakk  ssii´́  ˝̋yyjjee  zzee  ssttoommiiàà??

Normalnie. I to ˝aden truizm. Nie mam
zamiaru si´ wymàdrzaç, ani te˝ dawaç recepty
na ̋ ycie. Ale wydaje mi si´, ̋ e mog´ pos∏u˝yç,
jako jeden z wielu przyk∏adów, ˝e stomia nie
musi byç ˝yciowym problemem. Kolostomi´
mam od 21 lat, operacj´ przesz∏am jako
m∏oda dziewczyna - mia∏am 32 lata. To, ˝e si´
nie za∏ama∏am, zawdzi´czam ciep∏u i zrozu-
mieniu w rodzinie oraz temu, ˝e nie u˝alano
si´ nade mnà, ale traktowano tak, jak gdyby
nic si´ nie sta∏o. Dla nich pozosta∏am tà samà
osobà, tà samà kobietà, ˝onà, matkà, a dla
moich rodziców - tà samà córkà. Jestem i
pozostan´ wcià˝ tym samym, cz∏owiekiem, ze
wszys-tkimi wadami i zaletami, jakie mia∏am
przed operacjà. 

••  TTaakk  ppoo  pprroossttuu??    AA˝̋  nniiee  cchhccee  ssii´́  wwiieerrzzyyçç......

Du˝o da∏y mi rozmowy z lekarzem przed
i po zabiegu. Znalaz∏ czas i cierpliwoÊç,
by porozmawiaç ze mnà i z mojà rodzinà.
Najbardziej pomóg∏ mi optymistyczny
stosunek do ˝ycia. Ja po prostu chc´ ˝yç
i w dodatku ˝yç pe∏nià ˝ycia. 

••  GGddyy  ssppoottyykkaa  ggddzziieeÊÊ  PPaannii  oossoobb´́  ppoo  zzaabbiieegguu,,
kkttóórraa  ˝̋aallii  ssii´́,,  ˝̋ee  jjeejj  ˝̋yycciiee  jjuu˝̋  ssii´́  sskkooƒƒcczzyy∏∏oo,,
ccoo  PPaannii  jjeejj  mmóówwii??

˚e mimo uprawnieƒ inwalidzkich, wróci∏am
do pracy zawodowej. ˚e wszystkie soboty
i niedziele staram si´ sp´dzaç na dzia∏ce,
gdzie sporo trzeba si´ naskakaç wokó∏
hodowanych roÊlinek. Nie zmieni∏am
upodobaƒ i wszystkie wakacje sp´dzam
czynnie wypoczywajàc. Chodz´ po górach,
szczególnie Wysokich Tatrach. To tam,
w górze, na Âwinicy lub na Kozim Wierchu
odczuwa si´ g∏´bokà pokor´ wobec groênego
majestatu natury. Ale w∏aÊnie wtedy przenika
cz∏owieka pewnoÊç, ˝e warto ˝yç. A zimà, gdy
góry sà spowite we wspania∏y gruby p∏aszcz
Êniegu, mog´ szusowaç na nartach, jak tylu
innych mi∏oÊników tego sportu... Czy istnieje
wtedy problem stomii? Z pewnoÊcià nie. 

••  JJaakkbbyy  tteeggoo  bbyy∏∏oo  mmaa∏∏oo,,  zzaaaannggaa˝̋oowwaa∏∏aa  ssii´́
PPaannii  jjeesszzcczzee  ddoo  pprraaccyy  ww  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiuu
PPooll--IIllkkoo..

Choç nie jest to ∏atwe, bo praca w naszym
stowarzyszeniu jest bardzo absorbujàca i wiele
czasu, dawniej „prywatnego“ zmuszona
jestem poÊwi´ciç funkcji przewodniczàcej.
Wiem, ˝e robimy coÊ naprawd´ po˝ytecz-
nego. Wszyscy majà z tego jakàÊ korzyÊç.
Wiadomo te˝, ˝e osoby b´dàce cz∏onkami
stowarzyszenia znacznie szybciej „dochodzà
do siebie“. Stowarzyszenie organizuje bowiem
szkolenia, integruje osoby ze stomià. Spotkania
poprawiajà samopoczucie chorych, którzy
przestajà wstydziç si´ swojej „u∏omnoÊci“.

••  NNaa  oossttaattnniieejj  ssttoommiijjnneejj  OOggóóllnnooppoollsskkiieejj
KKoonnffeerreennccjjii  ddllaa  LLeekkaarrzzyy  ii  PPiieell´́ggnniiaarreekk
ww  SSzzcczzyyrrkkuu    ppooddkkrreeÊÊllaa∏∏aa  PPaannii,,  ˝̋ee  wwoorrkkii
ssttoommiijjnnee  zzaakk∏∏aaddaannee  ppaaccjjeennttoomm  jjuu˝̋  nnaa  ssaallii
ooppeerraaccyyjjnneejj,,  ttuu˝̋  ppoo  zzaabbiieegguu,,  aa  nniiee  ppoo  kkiillkkuu
ddnniiaacchh  nnaa  ssaallii  cchhoorryycchh,,  ttoo  wwssppaanniiaa∏∏aa
rrzzeecczz..  WWaallcczzyylliiÊÊcciiee  oo  ttoo  jjaakkoo  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiee..
DDllaacczzeeggoo??

Pozwala to oszcz´dziç niepotrzebnych,
przykrych prze˝yç. Jeszcze niedawno chory
po zabiegu by∏ wy∏àcznie banda˝owany

i nie mia∏ zabezpieczonej stomii w sposób
w∏aÊciwy. Prosz´ sobie wyobraziç kawa∏ki
ligniny na brzuchu chorego przesiàkni´te
wydzielinà ka∏owà. Czy pacjent móg∏ si´ czuç
komfortowo? Przecie˝ to koszmar. A gdy
pacjent ma za∏o˝ony worek od razu, zaczyna
swoje ˝ycie ze stomià bez dodatkowych
stresów i cierpieƒ. Wystarczy, ˝e zmaga si´
z chorobà, po co dodatkowe upokorzenia?
Tym bardziej, ˝e obecny sprz´t pozwala
na komfortowe ˝ycie. Jest wygodny i niekr´-
pujàcy. Dlatego stale walczymy, jako stowa-
rzyszenie, o odpowiednià refundacj´ sprz´tu
przez kasy chorych. 

••  ZZoossttaa∏∏aa  PPaannii  oossttaattnniioo  nnoommiinnoowwaannaa  pprrzzeezz
EEuurrooppeejjsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  SSttoommiijjnnee  nnaa  cczz∏∏oonnkkaa
RRaaddyy  TToowwaarrzzyyssttww  EEuurrooppeejjsskkiicchh  EEOOAA..

To dla mnie zaszczyt i satysfakcja,
˝e zauwa˝ono mój ogrom pracy w Pol-Ilko
i w EOA. Na cz∏onków nominowanych jest
6 osób, a wchodzà tylko dwie. Nie znaczy to
wi´c, ˝e w∏aÊnie ja zasiàd´ w Radzie.
Nie wiem tak˝e, czy by∏abym w stanie
podo∏aç dodatkowym obowiàzkom. Jednak
ju˝ sama nominacja jest dla mnie
wielkim wyró˝nieniem.

••  GGrraattuulluujjeemmyy  ii  ˝̋yycczzyymmyy  ddaallsszzyycchh  ssuukkcceessóóww..
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Piel´gnacja stomii

Jak ˝yç ze stomià?

Wakacje ze stomià-˝aden problem.

mgr Urszula Sobczak
piel´gniarka stomijna

Od 1986 r. pracuje w Poradni dla Chorych ze Stomià
przy III Katedrze i Klinice Chirurgii w Poznaniu

Lato to pi´kna pora roku, pe∏na s∏oƒca, ra-
doÊci i niezapomnianych wra˝eƒ. Lato kojarzy
nam si´ z podró˝ami, wypoczynkiem, upra-
wianiem sportu. Ty tak˝e mo˝esz normalnie
˝yç, wyje˝d˝aç na wakacje i cieszyç si´ ̋ yciem.

Warunek jest jeden: trzeba w miar´ szybko
przystosowaç si´ do nowej sytuacji, nauczyç
si´ w∏aÊciwie piel´gnowaç stomi´ oraz prze-
∏amaç pewne opory i problemy natury psy-
chologicznej. 

Podró˝ to ˝aden problem

Je˝eli czujesz si´ dobrze i masz stomi´ za-
bezpieczonà odpowiednio dobranym sprz´-
tem, mo˝esz podró˝owaç bez ˝adnych ograni-
czeƒ. Czas podró˝y i Êrodek transportu
nie majà znaczenia. 

Najwa˝niejsze, abyÊ pami´ta∏ o zabraniu ze
sobà sprz´tu stomijnego oraz przestrzeganiu
zasad dietetycznych, szczególnie, jeÊli wybie-
rasz si´ do krajów o odmiennych tradycjach
˝ywieniowych. 

Sprz´t stomijny, który zabierasz w podró˝,
musi byç wczeÊniej wypróbowany oraz dawaç
poczucie komfortu i bezpieczeƒstwa. 

Wa˝ne jest tak˝e, szczególnie gdy masz ile-
ostomi´, abyÊ zawsze by∏ w posiadaniu leków
przeciwbiegunkowych. 

Sport i wypoczynek

Planujàc urlop musisz wiedzieç, ˝e stomia
nie jest przeciwwskazaniem do uprawiania
sportu i nie powinna ograniczaç Twojej aktyw-
noÊci ˝yciowej. Bez obaw mo˝esz biegaç,
jeêdziç na rowerze, a tak˝e p∏ywaç w rzece czy
morzu. Wi´kszoÊç worków stomijnych
dok∏adnie przylega do skóry, tak˝e w wodzie.
Podczas p∏ywania zaleca sie zabezpieczenie
stomii ma∏ym woreczkiem z filtrem, tzw. sto-
macapem. 

Piel´gnacja stomii
w czasie upa∏ów

Latem, podczas upalnych dni odczuwamy
potrzeb´ cz´stszego korzystania z kàpieli.
OczywiÊcie mo˝na z takiej kàpieli korzystaç

z woreczkiem na brzuchu lub bez, ale wtedy
trzeba zachowaç ostro˝noÊç, aby nie uraziç
stomii ostrà gàbkà, paznokciem czy, podczas
wycierania cia∏a, r´cznkiem. 

Je˝eli jednak w trakcie mycia stomia zosta-
nie nieznacznie ura˝ona i pojawi si´ Êlad krwi,
nie b´dzie to ˝aden problem. Po krótkiej chwi-
li krwawienie to (tzw. krwawienie kontaktowe)
powinno ustàpiç. W czasie upa∏ów, kiedy
cz∏owiek bardziej si´ poci, zdarza si´, ˝e wor-
ki jednocz´Êciowe czy p∏ytki stomijne trzyma-
jà si´ krócej na brzuchu. Nale˝y o tym pami´-
taç wyje˝d˝ajàc na urlop i zaopatrzyç si´
w wi´kszà iloÊcià sprz´tu. 

Wakacyjna apteczka

Przygotowujàc wakacyjnà apteczk´,
sprawdê dok∏adnie dat´ wa˝noÊci wszystkich
leków. Zadbaj, aby leki nie sta∏y nigdy na
s∏oƒcu. Zaopatrz si´ przede wszystkim w leki
przeciwbiegunkowe (np. Imodium) oraz leki

zoboj´tniajàce kwasy ˝o∏àdkowe (np. Maalox,
Alugastrin lub Alumag). Przydadzà si´, je˝eli
zjesz wi´cej warzyw i owoców, co mo˝e spo-
wodowaç luêniejszy stolec. W apteczce po-
winna znaleêç si´ pasta uszczelniajàco-gojà-
ca, nawet je˝eli w normalnych warunkach jej
nie u˝ywasz. Latem, podczas upa∏ów jedzenie

szybko si´ psuje, bywa ˝e na wakacjach nie
mamy lodówki, a to powoduje cz´stsze ni˝
zwykle zatrucia pokarmowe. Mo˝e pojawiç si´
biegunka, a wtedy nietrudno o odparzenia
skóry wokó∏ stomii. 

Jak jà piel´gnowaç? Nie u˝ywaj ˝adnych
kremów i maÊci, poniewa˝ zmniejsza to przy-
czepnoÊç sprz´tu stomijnego. Wystarczy wte-
dy zastosowaç past´ uszczelniajàco-gojàcà. 

Letni jad∏ospis

Wi´kszoÊç pacjentów mo˝e jeÊç i piç to
samo, co przed operacjà. Latem pod dostat-
kiem mamy warzyw i owoców. Zamiast kalo-
rycznych potraw cz´Êciej przygotowujemy
lekkostrawne dania na bazie warzyw i suro-
wych owoców. Jest to dieta korzystna dla
tych, którzy cierpià na zaparcia. Surówki sà
szczególnie bogate w b∏onnik, który dra˝ni je-
lito i wzmaga jego motoryk´.

Innà diet´ powinny stosowaç osoby

uskar˝ajàce si´ na biegunki. Wtedy trzeba
uwa˝aç na to, aby jedzenie by∏o Êwie˝e
i nale˝y ograniczyç spo˝ycie owoców, warzyw
i pikantnych potraw. Nale˝y równie˝ piç du˝o
p∏ynów, aby wyrównaç ich poziom w organizmie.

˚yczymy wi´c mi∏ego wypoczynku i braku
problemów ze stomià.
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mgr Jolanta Fryc-Martyƒska
specjalista psychologii klinicznej

Katedra i Klinika Chirurgii
AM w Poznaniu

Psycholog radzi

L´k towarzyszy cz∏owiekowi od jego
pradziejów - wÊród hieroglifów egipskich
jest odpowiedni znak. Cz∏owiek uczy si´
rozpoznawaç swoje l´ki w tym samym czasie,
gdy uczy si´ poznawaç i nazywaç inne emocje.

••  CCoo  ttoo  jjeesstt  ll´́kk??

L´k to negatywny, nieprzyjemny stan,
wywo∏any przez poczucie zagro˝enia, ocze-
kiwanie czegoÊ z∏ego, czy te˝ utrat´ czegoÊ
cennego. Powoduje go obawa o wartoÊci
materialne, ale przede wszystkim zagro˝enie
poczucia w∏asnej wartoÊci, pozycji spo∏ecznej,
a tak˝e zagro˝enie zdrowia i ˝ycia.

•• JJaakkaa  jjeesstt  rróó˝̋nniiccaa  ppoommii´́ddzzyy  ll´́kkiieemm
aa  ssttrraacchheemm??

Rozró˝nienie mi´dzy l´kiem i strachem jest
w j´zyku polskim nieco mniej ostre ni˝ np.
w j´zyku angielskim. Intuicyjnie zgadzamy si´
co do tego, ˝e l´k i strach, to podobne,
choç ró˝ne stany emocjonalne. 

Strach powstaje, gdy cz∏owiek staje w obliczu
faktycznego zagro˝enia. Natomiast w l´ku
zagro˝enie pojawia si´ g∏ównie w umyÊle,
dotyczy bardziej tego, co w g∏owie i w sercu,
ni˝ samej sytuacji.

BezpoÊrednià przyczynà l´ku jest nie-
pewnoÊç. Cz∏owiek nie mo˝e jednoznacznie
oceniç tego, co dzieje si´ teraz i nie potrafi
pewnie przewidzieç tego, co dalej nastàpi.

W chorobie prze˝ywamy l´k i strach.
L´k biologiczny w obliczu operacji wyraênie
wià˝e si´  z przewidywaniem, ˝e sprawy
naszego zdrowia mogà przybraç z∏y obrót. 

Kiedy cz∏owiek prze˝ywa l´k spo∏eczny,
np. po operacji zakoƒczonej wytworzeniem
stomii, to obawia si´, ˝e wi´zi z wa˝nymi
osobami mogà zostaç naruszone, mo˝e byç
odrzucony,  mo˝e straciç przyjació∏.

••  OOdd  cczzeeggoo  zzaallee˝̋yy  iinntteennssyywwnnooÊÊçç  ll´́kkuu??

Badania pokazujà, ˝e intensywnoÊç l´ku
zale˝y od stopnia niepewnoÊci; im wi´ksza
niepewnoÊç, tym l´k jest silniejszy. 

Wiemy tak˝e, ˝e w miar´ wyd∏u˝ania si´
oczekiwania na nieprzyjemne wydarzenia,
si∏a l´ku wzrasta. Pewnie dlatego wi´kszoÊç
ludzi woli byç operowana jak najszybciej
po informacji, ˝e operacja jest konieczna.
¸atwoÊç z jakà pojawia si´ l´k, a tak˝e jego si∏a
zale˝à od okolicznoÊci zewn´trznych oraz
indywidualnej  reaktywnoÊci cz∏owieka.

••  JJaakkiiee  zznnaacczzeenniiee  pprrzzyyppiissuujjeemmyy  ll´́kkoomm  ??

Skoro l´k jest przykrà emocjà, to prosty
wniosek brzmi: ˝ycie cz∏owieka powinno byç
wolne od l´ków. Z drugiej jednak strony wiemy,
˝e w niebezpieczeƒstwie l´k i strach sà normalne
i naturalne, bo ostrzegajà, ˝e coÊ jest „nie tak“.

• CCoo  mmoo˝̋eemmyy  zzrroobbiiçç  kkiieeddyy  ssttaajjeemmyy  ttwwaarrzzàà
ww  ttwwaarrzz  zz  ll´́kkiieemm  ??

Je˝eli poznamy przyczyny napi´cia to mo˝emy -
na tyle, na ile si´ da - ograniczaç je. Mo˝emy
szukaç informacji i osób, które problem
pomogà rozwiàzaç. 

Kiedy koncentrujemy sie na emocjach,
sytuacja obiektywnie nie ulega zmianie,
ale to my zmieniamy „spojrzenie“. Porównujemy
wi´c naszà sytuacj´ z po∏o˝eniem innych ludzi,

oceniamy jà bardziej z boku, patrzymy na nasz
problem z innego punktu widzenia
i odpowiadamy sobie na pytanie: jak b´d´
widzia∏ problem na wiosn´ albo za dwa
lata? Mo˝emy szukaç pozytywnych aspektów
sytuacji. Mo˝emy te˝ próbowaç ˝yç tak,
jakby problem nie istnia∏. Rozwiàzanie
„co z oczu to z serca“, choç pozwala nie
denerwowaç si´,  mo˝e byç z∏ym pomys∏em, bo
przed chorobà, szczególnie powa˝nà, uciec si´
nie da. Przeróbki bolesnej sytuacji „w g∏owie“
tak, ˝eby mniej bola∏o, mogà wydawaç si´
dziecinne i Êmieszne, ale osoby, które radzà
sobie tworzàc mi∏e z∏udzenia, cieszà si´ lepszym
zdrowiem psychicznym. L´ki mo˝emy
opanowywaç tak˝e przez relaks, medytacj´
i niektóre formy wysi∏ku fizycznego (takiego,
przy którym dostaniemy zadyszki i spocimy si´).

• CCoo  ttoo  jjeesstt  rreellaakkss??

Relaks to uspokojenie oddechu i rozluênienie
mi´Êni, czemu mogà towarzyszyç przyjemne
wyobra˝enia, np. wiosennego sadu, ∏àki w maju,
skraju  lasu w Êrodku lata, wodospadu, brzegu
morza po wschodzie s∏oƒca, ogrodu pe∏nego
kwiatów albo ogrodu owocowego. 

Bardzo skutecznà metodà na l´k jest humor.

Oswojone l´ki
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Pytania i odpowiedzi

Listy od czytelników

1. Czy majàc stomi´, mog´ urodziç
dziecko?

Sama stomia nie jest przeciwwskazaniem
do zajÊcia w cià˝´. Przebieg cià˝y jest
dok∏adnie taki sam, jak u kobiet zdrowych.
Równie˝ poród mo˝e odbyç si´ drogami natury.
W opiece nad ci´˝arnà kobietà z wy∏onionà
stomià, powinien wspó∏pracowaç z lekarzem
ginekologiem chirurg zajmujàcy si´ proble-
matykà stomii.

2. Czy stomia nie przeszkadza, abym
zosta∏ ojcem?

Nie, równie˝ u m´˝czyzn stomia nie jest
przeszkodà, by mieç dzieci. Problemem mogà
byç jedynie zaburzenia erekcji, które czasem
pojawiajà si´ po operacji. W takiej sytuacji
nale˝y skorzystaç  z porady seksuologa.

3. Jak przeciwdzia∏aç powstawaniu
przykrych zapachów?

Podstawowy warunek to utrzymanie stomii
w czystoÊci i cz´sta wymiana woreczków.
Przy kolostomii mo˝na do woreczka wk∏adaç
Êrodki, które neutralizujà nieprzyjmne zapachy,
np. polopiryn´ S lub w´giel leczniczy.
Niektórzy pacjenci u˝ywajà olejku do aroma-
terapii o zapachu cytrynowym lub pomaraƒ-
czowym (dost´pne w niektórych drogeriach)
W tym przypadku do woreczka nale˝y wpuÊciç
2-3 krople.

Zmiany zapachu stolca najcz´Êciej wynikajà
z zaburzeƒ pracy przewodu pokarmowego lub
nieodpowiedniej diety. Niektóre pokarmy
sprzyjajà powstawaniu intensywnych zapachów,
inne powodujà wzmo˝one wydalanie gazów.
Zasadniczo nale˝y unikaç takich produktów, jak:
jaja, groch, fasola, cebula, czosnek, kalafior,
brukselka, kapusta oraz ostre przyprawy.
Zapach stolca mo˝e zmieniç si´ tak˝e
w zwiàzku z przyjmowaniem leków takich, jak
np. antybiotyki, leki zio∏owe, witaminy,
preparaty ˝elaza.

4. Jak przeciwdzia∏aç g∏oÊnemu oddawaniu
gazów?

Nadmiar gazów w przewodzie pokar-
mowym mo˝e byç efektem po∏ykania du˝ej
iloÊci powietrza podczas jedzenia. Nale˝y jeÊç
powoli, nie rozmawiaç w czasie prze˝uwania
pokarmów i dok∏adnie gryêç. Aby przeciw-
dzia∏aç g∏oÊnemu odchodzeniu gazów, mo˝na
do stomii za∏o˝yç pasek gazy o d∏ugoÊci
ok. 20 cm, który przedtem nale˝y nat∏uÊciç
p∏ynnà parafinà (10 cm wk∏adamy do stomii,
a pozosta∏e 10 cm gazy pozostaje w worku).

Przy kolostomii najprostszym sposobem
opanowania tych problemów jest systema-
tyczne wykonywanie irygacji. Wolno to zrobiç
jednak dopiero po uprzedniej konsultacji
z lekarzem w poradni stomijnej. 

5. Czy wystàpienie krwawienia na
powierzchni stomii w czasie zmiany
woreczka jest czymÊ normalnym? 

Nale˝y pami´taç o tym, ˝e b∏ona Êluzowa
jelita, która zosta∏a wszyta w pow∏oki brzucha
(czyli stomia), jest bardzo delikatna. Trzeba jà
chroniç przed wysychaniem i drobnymi
urazami. Mo˝na jà dotykaç i myç, ale nale˝y to
robiç bardzo delikatnie. OczywiÊcie, je˝eli
w trakcie mycia zostanie ona nieznacznie
ura˝ona i pojawi si´ Êlad krwi, nie jest to ˝aden
problem. Aby chroniç stomi´ przed wysy-
chaniem, mo˝na jà nat∏uszczaç p∏ynnà
parafinà lub Linomagiem. Trzeba przy tym
uwa˝aç, aby nie nat∏uÊciç skóry wokó∏ stomii,
gdy˝ spowoduje to znacznie gorszà
przylepnoÊç p∏ytek, a tym samym skróci czas
utrzymywania si´ ich na skórze. 
W przypadku gdy krew wyp∏ywa ze Êrodka
jelita, pojawia si´ po ka˝dej zmianie woreczka,
pojawia si´ bez zwiàzku ze zmianà woreczka,
lub gdy wydalany stolec zawiera krew -
konieczna jest wizyta u lekarza

6. Czy wydzielina Êluzowa ze stomii jest
zjawiskiem normalnym?

Tak. Âluzówka jelita produkuje w ka˝dych
warunkach pewnà iloÊç Êluzu. Zazwyczaj go
nie zauwa˝amy, poniewa˝ jest wydalany razem
z ka∏em. Nie nale˝y wi´c tym si´ martwiç.

Ma∏gorzata Raspopin
piel´gniarka dyplomowana

Dzia∏ Pomocy ConvaTec

Po zapoznaniu si´ ze wszystkimi artyku∏ami
uwa˝am, ˝e pismo („Nasza Troska“ przyp. red.)
na pewno jest potrzebne.

Z uwagi na „sta˝“ ludzi ze stomià, koniecznym
wydaje mi si´ wydzielenie cz´Êci dla osób
„zaraz po operacji” oraz tych, którzy ze stomià
˝yjà d∏u˝ej. 

Na pewno wskazane by∏yby zalecenia
˝ywieniowe, razem z zestawami i przepisami
kulinarnymi (W pierwszych 2-3 latach wraz
z ró˝nymi lekarzami, nawet ˝ywieniowcami,
sprawdzi∏em bardzo du˝o diet, a doszed∏em
do wagi 106 kg). U∏atwi∏oby to pacjentom,
lekarzowi, terapeutom, nawet psychologom
kontakt z nami dla naszego lepszego zdrowia.

Druga sprawa, która równie˝ sprawi∏a
mi du˝o k∏opotu, to rehabilitacja ruchowa -
przew´drowa∏em po warszawskich przychod-
niach rehabilitacyjnych w poszukiwaniu
rehabilitantów, którzy byliby w stanie udzieliç mi
wskazówek, jakie çwiczenia, w jakich iloÊciach
i z jakim nat´˝eniem mo˝na wykonywaç.
Zademonstrowany instrukta˝ na pewno u∏atwi∏by
wielu osobom dojÊcie do sprawnoÊci.

Trzecia sprawa to pomoc w umo˝liwieniu
uczestniczenia w turnusach sanatoryjnych
(a mo˝e uruchomiç w jednym terminie oÊrodek
sanatoryjny dla osób ze stomià?).

Poruszone tematy u∏atwià dalsze ˝ycie
obs∏ugujàcemu nas personelowi, rodzinom i nam

samym, a uwa˝am, ˝e jest nas du˝o ...
¸àcz´ ˝yczenia dalszych sukcesów.

T. N
(adres do wiadomoÊci redakcji)

OOdd  RReeddaakkccjjii::
SSeerrddeecczznniiee  ddzzii´́kkuujjeemmyy  PPaannuu  zzaa  wwsszzyyssttkkiiee  uuwwaaggii
ii  ssuuggeessttiiee..  BB´́ddàà  oonnee  ddllaa  nnaass  cceennnnàà  wwsskkaazzóówwkkàà
pprrzzyy  rreeddaaggoowwaanniiuu  nnaasstt´́ppnnyycchh  nnuummeerróóww  „„NNaasszzeejj
TTrroosskkii““..  CCiieekkaawwee  ppoommyyss∏∏yy  ssàà  ddllaa  nnaass  nnaapprraawwdd´́
wwaa˝̋nnee,,  bboo  pprrzzeecciiee˝̋  cczzyytteellnniiccyy  nnaajjlleeppiieejj  wwiieeddzzàà,,
ccoo  ppoowwiinnnnoo  zznnaalleeêêçç  ssii´́  ww  ÊÊrrooddkkuu..  PPoozzddrraawwiiaammyy..

O co najcz´Êciej pytajà pacjenci?



Stowarzyszenia stomijne

⊕⊕ posiada kontrakt 
� nie posiada kontraktu

Województwo Âlàskie
⊕⊕ Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna 
ul. Powstaƒców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiel
tel.: (032) 255 36 62

⊕⊕ Klinika Chirurgii Przewodu
Pokarmowego Âlàskiej A.M.
Poradnia Proktologiczna i Stomijna 
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Pawe∏ Lampe
tel.: (032) 789 40 00 centrala,
lub 789 48 09

⊕⊕ 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.: (032) 36 82 733

� Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dàbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (032) 262 40 81 w. 13 -16

⊕⊕   Przyszpitalna Poradnia Stomijna 
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Bia∏a
kierownik poradni:
dr Stanis∏aw Hrapkowicz
tel.: (033) 816 40 61

Województwo DolnoÊlàskie
� Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Klinice Chirurgii i Onkologii A.M.
we Wroc∏awiu
ul. M. Sk∏odowskiej - Curie 66,
50-369 Wroc∏aw
kierownik poradni:
dr Jerzy Medyƒski
tel.: (071) 320 94 91

⊕⊕   OÊrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomià przy
Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (076) 855 09 41, 855 55 17

⊕⊕   Poradnia dla Chorych ze Stomià
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. ˚eromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (075) 764 91 00 (01-02)

Województwo Opolskie
⊕⊕   Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Wojewódzkim OÊrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (077) 441 60 00, 441 60 72

Województwo Lubuskie
⊕⊕   Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
kierownik poradni:
dr Mariusz Pawlak
tel.: (095) 733 17 32

Województwo Mazowieckie
⊕⊕   Szpital Bielaƒski - Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Ceg∏owska 80, 01-809 Warszawa
kierownik  poradni:
dr Marek Szczepkowski
tel.: (022) 834 48 52

⊕⊕   SPZOZ Wojewódzki Szpital
Zespolony, Poradnia Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 P∏ock
kierownik  poradni:
dr Mariusz Obr´bski
tel.: (024) 262 52 61

Województwo ¸ódzkie
⊕⊕   Poradnia Stomijna
Al. KoÊciuszki 48, ¸ódê

Województwo Wielkopolskie
⊕⊕   Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna 
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr hab. med. Piotr Krokowicz
tel.: (061) 869 15 69

⊕⊕   Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszew 7/19, 60-479 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiƒski
tel.: (061) 821 22 43

⊕⊕   Wielkopolskie Centrum Onkologii 
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (061) 854 05 79

⊕⊕   Wojewódzki Szpital Zespolony 
Poradnia Chirurgiczna dla Chorych
ze Stomià
ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin
kierownik poradni:
dr Jaros∏aw D∏ugosz
tel.: (063) 244 31 00 w. 128

Województwo Ma∏opolskie
⊕⊕   CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeƒ Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni:
dr Andrzej Grylewski
tel.: (012) 424 80 66

Województwo Âwi´tokrzyskie
� Âwi´tokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwiƒskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (041) 367 41 65

Województwo Lubelskie
⊕⊕   Sam. Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
kierownik poradni:
dr Andrzej Andrzejewski
tel.: (081) 534 41 27

Województwo Podlaskie
⊕⊕   Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia stomijna
ul. Waszyngtona 15A,
15-274 Bia∏ystok
kierownik  poradni:
dr Jadwiga Snarska
tel.: (085) 74 50 653

⊕⊕   SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymiƒska 2,
15-863 Bia∏ystok
kierownik  poradni:
dr Romuald Kowalczuk 
tel.: (085) 651 11 44

Województwo Pomorskie
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (058) 622 00 51

Województwo 
Kujawsko-Pomorskie
Poradnia Stomijna
ul. Koszaliƒska 7
85-094 Bydgoszcz

Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

Województwo
Warmiƒsko-Mazurskie
Specjalistyczny Zespó∏
Onkologii i Pulmunologii
ul. Jagielloƒska 78
10-357 Olsztyn
tel.: (089) 526 43 75

Adresy poradni stomijnych

Przewodniczàca: Alina Matysiak, 60-355 Poznaƒ, ul. Przybyszewskiego 49, tel.: (061) 869 15 69

Oddzia∏y regionalne:
1. BIA Y̧STOK - Jan Pacewicz, 16-020 Czarna Bia∏ostocka, ul. B. Prusa 3/8, tel.: (085) 710 10 48  2. BYDGOSZCZ - dr Danuta Karwacka,
85-183 Bydgoszcz, ul. Wieniawskiego 3, tel.: (052) 371 11 66  3. GORZÓW - Miros∏awa P´kosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51,
tel.: (095) 732 53 29  4. KATOWICE - Bo˝ena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0604 11 33 20  5. KIELCE - Eugeniusz Kotlarski,
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137 m.3, tel.: (041) 331 87 06  6. KONIN - Juliusz Augustyniak, 62-600 Ko∏o, ul. Powst. Wielkopolskich
11/33, tel.: (063) 272 16 61  7. KRAKÓW - Leszek Tylko, 30-020 Kraków, ul. Wójtowska 9/33, tel.: (012) 633 33 5  8. LIPNO - Wanda
Ciepliƒska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/3, tel.: (054) 280 53 96  9. LUBLIN - Anna K´ska-Gromadka, 20-130 Lublin, ul. Krzemieniecka
1/25,tel.: (081) 747 29 61  10. ¸ÓDè - Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (042) 611 12 37  11. OLSZTYN
- Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19B/9, tel.: (089) 526 94 08  12. P¸OCK - Lechos∏aw Or∏owski,
09-400 P∏ock, ul. Ga∏czyƒskiego 4/13, tel.: (024) 263 82 98  13. POZNA¡ -  Maria Kudliƒska, 60-135 Poznaƒ, ul. Raszyƒska 29B/24,
tel.: (061) 861 95 05   14. RZESZÓW - Henryk Rumanek, 35-310 Rzeszów, ul. Witolda Âwiadka 1/185, tel.: (017) 865 73 91
15. SZCZECIN - Jan WiÊniewski, 73-110 Stargard Szczeciƒski, OÊ. Hallera 12B/12, tel.: (092) 573 23 67  16. TARNOBRZEG - Zygmunt
Bielawski, 37-450 Stalowa Wola, ul. ˚wirki i Wigury 14/13, tel.: (015) 842 30 41  17. WARSZAWA - dr Marek Szczepkowski,
01-809 Warszawa, Szpital Bielaƒski Oddz. Chirurgii Ogólnej, ul. Ceg∏owska 80, tel.: (022) 834 48 52, tel. kom.: 0 902 20 008 (po 22.00)
tel.: (022) 678 48 98)  18. ZIELONA GÓRA - Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (068) 387 52 39  19. NOWY SÑCZ
- Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (018) 443 57 93  20. PI¸A - Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a,
ul. Jagielloƒska 11, tel.: (067) 214 16 54  21. TARNÓW - Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (014) 627 59 45

Informacje
Limity na sprz´t stomijny
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Stomia w Internecie

http://www.strony.poland.com/polilko
Strona g∏ówna Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi
ze Stomià POL-ILKO. Informacje o strukturze Pol-Ilko oraz
praktyczne wskazówki dotyczàce zasad piel´gnacji stomii. 

http://www.ostomyinternational.org
Angloj´zyczna strona g∏ówna International Ostomy
Association (IOA). Informacje o stowarzyszeniu. Praktyczne
rady. Materia∏y edukacyjne. Ciekawe odnoÊniki do innych
stron poÊwi´conych problematyce piel´gnacji stomii.

Kasa chorych
Symbol

Kasy kolostomia
Limity w z∏ na miesiàc 

ileostomia urostomia
DolnoÊlàska 01R 200 250 360
Kujawsko-Pomorska 02R 252 315 450
Lubelska 252 315 450

rozmiar 100 mm 550
Lubuska 360 400 760

dzieci do 9. roku ˝ycia 400 670 870
¸ódzka 05R 200 250 360
Ma∏opolska 06R 225 270 360
Mazowiecka 264 275 516

Dzieci do lat 18 i m∏odzie˝ 396 413 774uczàca si´ do 26. roku ˝ycia

Opolska 08R 252 315 450
Podkarpacka 09R 252 280 360
Podlaska 10R 252 315 450
Pomorska 11R 218 273 460
Âlàska 12R 270 360 450
Âwi´tokrzyska 13R 200 250 360
Warmiƒsko-Mazurska 14R 230 270 400
Wielkopolska 264 275 450

Dzieci do lat 18 i m∏odzie˝ 400 500 720uczàca si´ do 26. roku ˝ycia

Zachodniopomorska 16R 315 360 450
Bran˝owa KCH 17B 260,10 279,90 515,70

03R

04R

07R

15R

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne - Katarzyna Ogrodowska, 80-211 Gdaƒsk, ul. D´binki 7, tel.: (058) 644 02 07

DolnoÊlàskie Stowarzyszenie Stomijne - dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wroc∏aw, ul. M. Sk∏odowskiej-Currie 66, tel.: (071) 320 94 32, 361 16 94

Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià „˚ycie“ - Rozalia Bàba, 58-100 Âwidnica, ul. Spacerowa 4/2, tel.: (074) 856 82 22

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko




