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Poczàtek roku up∏ynà∏ nam pod znakiem wielu zmian i nowoÊci. Przede wszystkim, firma ConvaTec
wspólnie z Polskim Towarzystwem Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko rozpocz´∏a du˝y program
spotkaƒ dla pacjentów ze stomià „Spotkajmy si´”. Pierwsze spotkania, poÊwi´cone tematowi prawid∏owej piel´gnacji stomii, sà ju˝ za nami. W kwietniu rozpocznà si´ kolejne, do których w∏aÊnie si´ przygotowujemy. Ich tematem b´dà powik∏ania stomii oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Szczegó∏owe informacje dotyczàce naszego programu oraz relacja ze spotkaƒ, które ju˝ si´ odby∏y, znajdujà si´ na stronach
12.-15. „Naszej Troski”. Do zapoznania si´ z nimi serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcà
skorzystaç z tej ogólnodost´pnej i atrakcyjnej formy edukacji.
Du˝ym zaskoczeniem dla wszystkich by∏o wprowadzenie na poczàtku roku innego, mniej korzystnego systemu zaopatrzenia w sprz´t stomijny. Od 1 stycznia br. w ca∏ej Polsce obowiàzujà nowe zasady
refundacji i dystrybucji sprz´tu stomijnego. O ich „zaletach” mieliÊcie Paƒstwo okazj´ przekonaç si´
osobiÊcie, stojàc w kolejkach, jakie tworzy∏y si´ w wi´kszoÊci oddzia∏ów wojewódzkich Narodowego
Funduszu Zdrowia. Wewnàtrz numeru obszernie prezentujemy nowe zasady zaopatrzenia oraz publikujemy wzór zlecenia i Karty zaopatrzenia comiesi´cznego, opisujàc szczegó∏owo, jak powinny byç
one wype∏niane.
Jednà z konsekwencji zmiany systemu jest to, ˝e producenci sprz´tu stomijnego mogà teraz dowolnie ustalaç ceny worków, p∏ytek i akcesoriów stomijnych. Wielu z nich skorzysta∏o ju˝ z tej mo˝liwoÊci,
podnoszàc w styczniu ceny. Dzwonià Paƒstwo do nas i pytajà, dlaczego od 1 stycznia 2004 r. miesi´czne limity na sprz´t stomijny uleg∏y obni˝eniu? Nie, limity nie zosta∏y obni˝one, ale wy˝sze ceny wielu
worków powodujà, ˝e w ramach refundacji otrzymujà Paƒstwo ich teraz znacznie mniej. Problem ten nie
dotyczy u˝ytkowników worków ConvaTec, które sà w tej chwili jednymi z najtaƒszych na rynku.
Sprz´tu stomijnego mo˝e byç jednak jeszcze mniej! Od 1 maja br., w zwiàzku z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej, b´dzie bowiem wprowadzony na niego 7% podatek VAT. Je˝eli Minister Zdrowia nie zwi´kszy jednoczeÊnie limitów, iloÊç przys∏ugujàcych Paƒstwu worków i p∏ytek zostanie realnie
pomniejszona o wielkoÊç nowego podatku.
˚yjemy w bardzo ciekawych czasach, tym bardziej, ˝e ju˝
wkrótce planowane sà najprawdopodobniej nowe niespodzianki... Tym bardziej zapraszam Paƒstwa na
spotkania odbywajàce si´ w ramach programu
„Spotkajmy si´”, w trakcie których informowaç b´dziemy o wszystkich zmianach i nowoÊciach.
Z serdecznymi pozdrowieniami,

lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ
Dzia∏ Pomocy ConvaTec
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Akcja „Poznajmy si´...“

Szanowni Paƒstwo!
Ju˝ po raz drugi zapytaliÊmy wszystkich sta∏ych Czytelników naszego magazynu o opinie na jego temat.
W poprzednim numerze „Naszej Troski” wys∏aliÊmy do
prenumeratorów ankiet´ z proÊbà o jej wype∏nienie
i odes∏anie do redakcji. OtrzymaliÊmy kilka tysi´cy wype∏nionych ankiet – bardzo za nie wszystkie dzi´kujemy.
Dzi´ki ocenom i opiniom mo˝emy jeszcze lepiej odpowiadaç na Paƒstwa potrzeby. Chcemy, aby magazyn
„Nasza Troska” porusza∏ wszystkie wa˝ne dla pacjentów
ze stomià tematy.

Jakiego sprz´tu stomijnego Pan/Pani u˝ywa?

Z ankiety wynika, ˝e najwi´kszym zainteresowaniem cieszà si´ dzia∏y: „Piel´gnacja stomii”, „Wydarzenia”, „Informacje” i „Kàcik medyczny”.
Dzia∏ „Piel´gnacja stomii” zosta∏ najwy˝ej
oceniony przez prenumeratorów – 93 proc. uzna∏o
go za bardzo interesujàcy.

Prawie 90 proc. Czytelników „Naszej Troski” deklaruje, ˝e u˝ywa
sprz´tu stomijnego ConvaTec

Jak cz´sto korzysta Pan/Pani z porad zawartych w „Naszej Trosce”?
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Szczególnie cenione sà przez Paƒstwa porady dotyczàce piel´gnacji stomii. „Bardzo cz´sto” i „cz´sto” korzysta z nich zdecydowana wi´kszoÊç Czytelników
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Bardzo wa˝ne sà dla nas Paƒstwa sugestie dotyczàce
tematów, które powinniÊmy poruszaç w „Naszej Trosce”.
Dzi´ki nim wiemy, co sprawia Paƒstwu najwi´kszy k∏opot,
z jakimi problemami si´ Paƒstwo borykajà.
Jednym z tematów, o które pytajà Paƒstwo najcz´Êciej, jest dieta, jakà powinno si´ stosowaç po wy∏onieniu przetoki. RzeczywiÊcie, informacji na ten temat
jest bardzo ma∏o, podobnie jak specjalistów zajmujàcych si´ tà dziedzinà.
W najbli˝szych numerach postaramy si´ zamieÊciç
porady i konkretne propozycje posi∏ków, które b´dà
smaczne i ró˝norodne, a zarazem pomogà ustrzec si´
m.in. problemów z wypró˝nianiem.
Proszà te˝ Paƒstwo o informacje na temat wszelkich
zmian zachodzàcych w zaopatrzeniu w sprz´t stomijny.
DoÊwiadczenia ostatnich miesi´cy wskazujà, ˝e zmian
jest du˝o, o wielu informujemy nawet w bie˝àcym numerze.

Szanowni Paƒstwo!
Dla tych wszystkich, którzy nie znajà i nigdy
nie stosowali sprz´tu stomijnego ConvaTec,
proponujemy udzia∏ w naszej sta∏ej akcji
– „Poznajmy si´”.
Chcemy umo˝liwiç Paƒstwu wypróbowanie
sprz´tu ConvaTec i sprawdzenie, jak dzia∏ajà
nasze systemy stomijne: sprz´t dwucz´Êciowy (Combihesive 2 S), sprz´t jednocz´Êciowy (Esteem) oraz sprz´t synergiczny (Esteem
synergy). Wierzymy, ˝e w ten sposób b´dziemy mogli u∏atwiç Paƒstwu wypróbowanie
i wybranie dla siebie jak najlepszego rodzaju
sprz´tu stomijnego.
Akcja jest kierowana do osób, które nie stosujà sprz´tu ConvaTec i nie majà mo˝liwoÊci
jego wypróbowania w sklepach medycznych.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem
próbek sprz´tu ConvaTec zapraszamy do kontaktu pod bezp∏atnym numerem infolinii:

Z Paƒstwa opinii wynika, ˝e udaje nam si´ osiàgnàç
najwa˝niejszy cel pracy redakcji „Naszej Troski” – redagujemy magazyn, który odpowiada na potrzeby pacjentów ze stomià. Obiecujemy iÊç dalej w tym kierunku i do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby efekty naszej pracy by∏y
jeszcze lepsze. Natomiast Paƒstwa nadal prosimy o aktywne wspó∏tworzenie „Naszej Troski”. Czekamy na
wszelkie listy, uwagi i opinie, które sukcesywnie b´dziemy zamieszczaç na ∏amach naszego czasopisma.

Podatek VAT na sprz´t sto
mijny
W zwiàzku z przystàpieniem Polski
do Unii Europejskiej, od
1 maja 2004 r. b´dzie obowiàzywa∏
podatek VAT na sprz´t stomijny. Zach´camy Paƒstwa do real
izacji trzymiesi´cznych zleceƒ w kwietniu – da to mo˝liwoÊç
odbioru takich samych iloÊci p∏ytek iworków, jak dotychczas.
Od 1maja br., je˝eli Minister
Zdrowia nie zwi´kszy limitów na sprz
´t stomijny, iloÊç przys∏ugujàcego w ramach refundacji bez
p∏atnego sprz´tu b´dzie realnie pomniejszona o wielkoÊç wpr
owadzanego podatku VAT
(najprawdopodobniej 7%).
JednoczeÊnie informujemy, ˝e
w zwiàzku z wy˝ej
opisanymi zmianami, 30 kwietn
ia br. (piàtek) w sklepach medycznych wydajàcych
sprz´t stomijny w imieniu ConvaTec planowana jest
inwentaryzacja. W tym
dniu sklepy nie b´dà wydawa∏y
sprz´tu w ramach refundacji. Za utrudnienia serdec
znie przepraszamy.
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Rozmowa z...
...Dorotà Kaniewskà,

przewodniczàcà mazowieckiego oddzia∏u Pol-Ilko

Jest du˝o do zrobienia!
Dorota Anna Bronisz

Czy choroba zmieni∏a Pani ˝ycie?
OczywiÊcie, ca∏kowicie przewartoÊciowa∏a
mój poglàd na nie. Wykrzesa∏a ze mnie si∏y, o jakie siebie nie podejrzewa∏am. Wydaje mi si´, ˝e
teraz mog´ wszystkiemu podo∏aç. A je˝eli nie
wszystkiemu, to na pewno wielu sprawom. Teraz, patrzàc z perspektywy czasu, wydaje mi si´,
˝e moje ˝ycie by∏o troch´ nijakie. Praca, dom,
praca, zasklepianie si´ w swoich problemach.
Los podarowa∏ mi drugie ˝ycie i chc´ je prze˝yç w pe∏ni. Jak mówi stare irlandzkie przys∏owie, najlepszym schronieniem dla cz∏owieka jest
drugi cz∏owiek, dlatego chc´ równie˝ pomagaç
innym ludziom.
Dlatego stan´∏a Pani na czele mazowieckiego oddzia∏u Pol-Ilko?
To Êrodowisko trzeba bardziej zaktywizowaç,
powinniÊmy byç wi´kszym wsparciem dla siebie. Jako wolontariusz odwiedzam chorych
w szpitalu lub w domu. Pacjent ze stomià zupe∏nie inaczej s∏ucha osoby, która równie˝ ma
przetok´, bo jest dla niego wiarygodna.
Z czym pacjenci majà najwi´cej problemów?
Z zaakceptowaniem siebie i swojej stomii.
Rozumiem to, poniewa˝ sama przez to przesz∏am. Gdy wróci∏am ze szpitala z przetokà, by∏am za∏amana. Czu∏am si´ osamotniona i bardzo nieszcz´Êliwa, choç bardzo wspierali mnie
moi bliscy – mama, córka, ˝yciowy partner. By∏am nieznoÊna, z∏a na ca∏y Êwiat. Najch´tniej nie
wychodzi∏am w ogóle z domu. Kiedy musia∏am,
za ka˝dym razem prze˝ywa∏am ogromny stres.
Ba∏am si´, ˝e odklei si´ p∏ytka, ˝e ktoÊ coÊ poczuje, us∏yszy. Sporo czasu zaj´∏o mi zrozumienie, ˝e trzeba zaczàç normalnie ˝yç. Tak, jak
dawniej, a nawet lepiej.
Dlaczego wy∏oniono Pani kolostomi´?
Wykryto u mnie nowotwór z∏oÊliwy jelita grubego. Gdy w grudniu 1999 roku trafi∏am na stó∏
operacyjny, lekarz uprzedzi∏ mnie, ˝e byç mo˝e b´dzie musia∏ wy∏oniç stomi´. Powiedzia∏am

wtedy, ˝e absolutnie si´ nie zgadzam. A je˝eli
to zrobià, to odbior´ sobie ˝ycie.

Êwiadczenia. Nie sta∏am nigdy na czele ˝adnych
organizacji ani stowarzyszeƒ. Z drugiej strony,
cieszy mnie takie wyzwanie.

DziÊ, mówiàc to, uÊmiecha si´ Pani...
... ale wtedy to by∏a dla mnie tragedia. Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e lekarze nie wy∏onili mi
przetoki, tylko zrobili zespolenie. Dopiero wtedy zacz´∏y si´ prawdziwe problemy. Przez rok
i trzy miesiàce codziennie umiera∏am z bólu.
To zespolenie zaw´zi∏o Êwiat∏o jelita. Dosz∏o
do niedro˝noÊci, trafi∏am do szpitala ze skr´tem jelit. Lekarze udro˝nili je, ale ból nie zniknà∏. Ledwie funkcjonowa∏am. Zaczyna∏o byç
coraz gorzej. Jelita przesta∏y pracowaç, samoistnie wytworzy∏a si´ przetoka, dosz∏o do zaka˝enia. Mia∏am te˝ zastój moczu w nerkach
i lekarze musieli mi zrobiç nefrostomi´. Na zastawkach serca pojawi∏a si´ jakaÊ bakteria. By∏am prawie w stanie agonalnym. Nie mog∏am
znieÊç bólu, mimo morfiny. Przed kolejnà
operacjà nikt ju˝ mnie nie pyta∏, czy chc´ stomi´, czy nie. Obudzi∏am si´ z workiem na
brzuchu. Wie Pani, czego si´ najbardziej boj´? Tylko jednej rzeczy – bólu. Potrafi zabiç
w cz∏owieku wszystko.

Spotka∏am si´ z opinià, ˝e wiàzano z Pani
wyborem wielkie nadzieje. Mówiono: „Tak
m∏oda osoba na pewno rozrusza oddzia∏”.
Dzi´kuj´, mi∏o to s∏yszeç. OczywiÊcie chcia∏abym zrobiç jak najwi´cej. Przede wszystkim
zyskaç biuro na siedzib´ naszego oddzia∏u stowarzyszenia. Teraz korzystamy z uprzejmoÊci
Szpitala Bielaƒskiego, który raz w miesiàcu udost´pnia nam sal´ na spotkania klubowe. ChcielibyÊmy jednak mieç swój w∏asny kàt, ze
wszystkimi dokumentami, gdzie b´dzie mo˝na

Czy z wielu rzeczy musia∏a Pani zrezygnowaç po wy∏onieniu stomii?
Uwielbiam si´ opalaç, chocia˝ bikini raczej ju˝
nie za∏o˝´. Zrezygnowa∏am z pracy, ale nie tylko
z powodu stomii. Choç poczàtkowo, przyznaj´,
nie wyobra˝a∏am sobie, ˝e b´d´ siedzia∏a wÊród
ludzi i stresowa∏a si´, ˝e coÊ mo˝e si´ staç z moim workiem czy p∏ytkà. Mam te˝ inne k∏opoty ze
zdrowiem, co mia∏o wp∏yw na takà decyzj´. Nie
wykluczam, ˝e jeszcze wróc´ do pracy. Poza tym
prowadz´ normalne ˝ycie, je˝d˝´ na rowerze,
p∏ywam.
Czy bez obaw podj´∏a Pani decyzj´, by
stanàç na czele mazowieckiego oddzia∏u Pol-Ilko?
OczywiÊcie, ˝e mia∏am obawy i to powa˝ne.
Przyjmujàc to stanowisko, wzi´∏am odpowiedzialnoÊç za ludzi. Ba∏am si´ te˝, ˝e sobie nie
poradz´, poniewa˝ nie mia∏am takiego do-
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si´ cz´Êciej spotkaç, gdzie b´dà mogli uzyskaç
pomoc pacjenci. Podj´∏am ju˝ kroki w tym kierunku i mam nadziej´, ˝e si´ uda. Planujemy
uruchomiç telefon zaufania.
Chcia∏abym te˝, ˝eby stomicy wyszli poza
swoje Êrodowisko. NawiàzaliÊmy ju˝ wspó∏prac´ z Amazonkami (kobietami po mastektomii –
przyp. red.) i Gladiatorami (m´˝czyznami po
usuni´ciu prostaty – przyp. red.). W zesz∏ym roku wzi´liÊmy udzia∏ w Marszu Nadziei „Razem
pokonamy raka”. W tym roku b´dziemy prawdopodobnie wspó∏organizatorami takiego marszu.
Zg∏osiliÊmy te˝ ch´ç udzia∏u w pracach Mazowieckiego Sejmiku Organizacji Pozarzàdowych,
który b´dzie reprezentowa∏ interesy osób niepe∏nosprawnych oraz osób wymagajàcych pomocy i wsparcia. Tylko 2 proc. Polaków wie, co to
takiego stomia. Jest wi´c sporo do zrobienia...

Piel´gnacja stomii
Barbara Jasik
piel´gniarka, Katedra i Klinika Urologii AM Szpitala im. Dzieciàtka Jezus w Warszawie

Urostomia – przetoka
moczowo-skórna (cz´Êç II)
W poni˝szym artykule opisane zosta∏y podstawowe zasady prawid∏owej piel´gnacji urostomii. Nie ró˝nià si´ one praktycznie niczym
od zasad piel´gnacji kolo- i ileostomii, dlatego artyku∏ ten jest cennym êród∏em informacji równie˝ dla pacjentów z innymi typami
przetok. W nast´pnym numerze „Naszej Troski” omówione zostanà najcz´stsze powik∏ania przetoki moczowo-skórnej oraz sposoby
radzenia sobie z nimi.

nale˝y odklejaç równie˝ worek jednocz´Êciowy wyposa˝ony w przylepiec.
Podczas zmiany sprz´tu musimy zawsze pami´taç o przestrzeganiu zasad higieny. CzynnoÊç
tà trzeba rozpoczàç i zakoƒczyç dok∏adnym umyciem ràk. Zu˝yty sprz´t stomijny nale˝y wyrzuciç, najlepiej po umieszczeniu go dodatkowo
w plastikowym woreczku.

Prawid∏owa piel´gnacja urostomii jest niezwykle wa˝na i ma du˝y wp∏yw nie tylko na jej stan,
ale tak˝e na samopoczucie oraz komfort ˝ycia pacjenta. Obejmuje nast´pujàce czynnoÊci opisane
poni˝ej.

Po zdj´ciu p∏ytki stomi´ oraz skór´ wokó∏ niej
nale˝y dok∏adnie umyç letnià wodà lub wodà
z myd∏em, a nast´pnie delikatnie osuszyç czystym i mi´kkim r´cznikiem. Je˝eli u˝ywamy
myd∏a, to najlepiej, aby by∏o to zwyk∏e szare
myd∏o lub myd∏o dla dzieci. Wiele innych myde∏, szczególnie zapachowych, zawiera substancje, które mogà zmniejszaç przyczepnoÊç
sprz´tu stomijnego.
Do oczyszczenia b∏ony Êluzowej stomii oraz
skóry wokó∏ stomii mo˝na równie˝ u˝ywaç specjalnych gazików ConvaCare do zmywania skóry (Zdj. 2.). Pomagajà one usunàç wszystkie

1. Zdejmowanie p∏ytki
Najlepszym miejscem na zmian´ sprz´tu stomijnego jest ∏azienka, która przewa˝nie gwarantuje nam najwi´kszy komfort oraz dyskrecj´.
W ∏azience mamy bowiem dost´p do bie˝àcej
wody, ubikacji oraz lustra. Przed zdj´ciem sprz´tu stomijnego nale˝y przygotowaç: plastikowy
woreczek (na zu˝ytà p∏ytk´ i worek), nowà p∏ytk´ i worek z kranikiem (do zaopatrzenia urostomii), potrzebne akcesoria (gaziki ConvaCare, past´ lub puder Stomahesive etc.), gaziki lub
waciki (po po∏o˝eniu na urostomi´ b´dà one poch∏ania∏y mocz), myd∏o (szare lub dzieci´ce)
oraz czysty i suchy r´cznik.
P∏ytk´ (w sprz´cie dwucz´Êciowym) trzeba odklejaç od skóry bardzo delikatnie iostro˝nie. Nale˝y
wtedy zawsze pami´taç oprzytrzymaniu skóry wokó∏ stomii drugà r´kà (Zdj. 1.). W ten sam sposób

Przy zmianie sprz´tu stomijnego nale˝y ka˝dorazowo, dok∏adnie obejrzeç swojà stomi´ oraz
skór´ wokó∏ niej (Zdj. 3.).

2. Mycie stomii oraz skóry wokó∏ stomii

Zdj. 3. Prawid∏owa stomia powinna mieç ró˝owy kolor,
a skóra wokó∏ niej powinna wyglàdaç identycznie,
jak skóra w innych okolicach brzucha – bez zaczerwienienia i podra˝nieƒ

Oceniajàc ich stan oraz wyglàd, nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na:
- kolor i ukrwienie b∏ony Êluzowej stomii (niepokojàcym objawem mo˝e byç siny lub czarny kolor stomii albo jej obrz´k),
- stan skóry wokó∏ stomii (niepokojàce sà wszelkie zaczerwienienia, podra˝nienia, wypryski
oraz nad˝erki),
- treÊç wydzieliny ze stomii (niepokojàca mo˝e
byç np. zawartoÊç krwi etc.).
4. Przygotowanie skóry do przyklejenia
nowej p∏ytki

Zdj. 2. Do mycia stomii oraz skóry wokó∏ stomii najlepiej u˝yç letniej wody lub wody z szarym myd∏em. Bardzo przydatne sà równie˝ gaziki
ConvaCare do zmywania skóry (opakowanie
w kolorze bràzowym)

Zdj. 1. Podczas odklejania p∏ytki od skóry nale˝y pami´taç, aby robiç to bardzo ostro˝nie, przytrzymujàc skór´ wokó∏ stomii drugà r´kà

3. Kontrola i ocena stanu stomii

zanieczyszczenia – równie˝ pozosta∏oÊci po starym sprz´cie.
Do mycia skóry wokó∏ stomii nie powinno stosowaç si´ alkoholu, benzyny ani eteru – wysuszajà one bowiem nadmiernie skór´ oraz mogà
prowadziç do jej uszkodzenia. Do piel´gnacji
stomii nie powinno u˝ywaç si´ równie˝ kremów,
poniewa˝ zmniejszajà one przyczepnoÊç sprz´tu stomijnego.
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Przed przyklejeniem nowej p∏ytki (lub worka
jednocz´Êciowego wyposa˝onego w przylepiec)
nale˝y upewniç si´, czy skóra wokó∏ stomii jest
czysta i sucha. Sprz´t stomijny musi byç koniecznie przyklejany do suchej skóry – inaczej nie b´dzie si´ dobrze trzyma∏. Po umyciu skóry warto
jest po∏o˝yç na urostomi´ kawa∏ek gazy – wch∏onie ona mocz, który wydostaje si´ ciàgle ze stomii i zabezpieczy skór´ przed powtórnym zamoczeniem (Zdj. 6.).
Du˝a cz´Êç pacjentów przed przyklejeniem p∏ytki stosuje dodatkowo na skór´ wokó∏ stomii gaziki ConvaCare z p∏ynem ochraniajàcym (Zdj. 4.).
Tworzà one na powierzchni skóry specjalnà warstw´ ochronnà, która zabezpiecza jà przed podra˝nieniami i zwi´ksza przyczepnoÊç p∏ytek.

jednocz´Êciowy) wymienia si´ codziennie, odklejajàc je od skóry razem z przylepcem.
Oba rodzaje worków opró˝nia si´ przez kranik
w miar´ potrzeby – przewa˝nie kilka razy dziennie. Ich pojemnoÊç wynosi 400-500 ml, ale
mocz nale˝y wypuszczaç zawsze wtedy, gdy wype∏nià si´ w ok. 1/3 swej maksymalnej obj´toÊci. Zmniejsza to ryzyko ewentualnego rozwoju
zaka˝enia.
Zdj. 4. Gaziki ConvaCare z p∏ynem ochraniajàcym (opakowanie w kolorze zielonym) tworzà na powierzchni
skóry specjalnà warstw´ ochronnà, która zabezpiecza
jà przed podra˝nieniami, zwi´ksza przyczepnoÊç p∏ytek oraz przed∏u˝a czas ich noszenia

6. Dopasowanie sprz´tu stomijnego

5. W∏aÊciwy dobór sprz´tu stomijnego
Pacjenci z urostomià powinni u˝ywaç specjalnych worków wyposa˝onych w kranik do odprowadzania moczu – tzw. worków urostomijnych.
Mogà one byç doczepiane do p∏ytek (tak jak
w dwucz´Êciowym systemie Combihesive 2S)
lub sà wyposa˝one w przylepiec (tak jak w systemie jednocz´Êciowym Esteem URO). Worki doczepiane do p∏ytek wymienia si´ codziennie,
chocia˝ p∏ytka pozostaje na skórze przeci´tnie
3-5 dni . Worki wyposa˝one w przylepiec (sprz´t

pewnoÊç, jakie ten system oferuje. Od maja
2004 r. dost´pny b´dzie na polskim rynku nowy jednocz´Êciowy system do zaopatrzenia
urostomii – Esteem URO. Znajdzie on na pewno
wielu zwolenników dzi´ki dyskrecji i komfortowi, jakie daje swoim u˝ytkownikom.
Worki urostomijne mogà byç przezroczyste
lub be˝owe. Przezroczyste u∏atwiajà kontrolowanie wyglàdu moczu. Be˝owe sà bardziej dyskretne i estetyczne (Zdj. 5.).

Zdj. 5. Dwucz´Êciowy system Combihesive 2S oraz jednocz´Êciowy system Esteem URO. Worki urostomijne wyposa˝one sà zawsze w specjalny kranik do odprowadzania
moczu, bez koniecznoÊci ich odpinania

Zdecydowana wi´kszoÊç pacjentów z urostomià u˝ywa sprz´tu dwucz´Êciowego
Combihesive 2S, ze wzgl´du na wygod´ i

Esteem URO – nowy
jednocz´Êciowy system
do zaopatrzenia urostomii

Wybrany przez nas sprz´t stomijny musi byç
prawid∏owo dopasowany do rozmiaru i kszta∏tu
posiadanej stomii.
P∏ytk´ przykleja si´ na skór´ wokó∏ stomii,
a otwór w niej wyci´ty musi byç ok. 1-2 mm
wi´kszy ni˝ Êrednica stomii zmierzona u jej podstawy. Do pomiaru Êrednicy stomii u˝ywa si´
przewa˝nie wygodnych szablonów dostarczanych przez producentów sprz´tu stomijnego.
Szablon, z odrysowanym lub wyci´tym kszta∏tem
swojej stomii, warto przechowywaç, wykorzystujàc go przy kolejnych zmianach sprz´tu. Stomi´
trzeba jednak co pewien czas ponownie mierzyç
– szczególnie w pierwszych tygodniach po ope-

Kocham
aktywne
˝ycie

Dzi´ki
Esteem URO
nadal
je prowadz´

Bezp∏atna infolinia

0-800 120-093

komfort
bezpieczeƒstwo
dyskrecja

Uwzgl´dniamy Twoje potrzeby

Piel´gnacja stomii
racji, poniewa˝ jej wielkoÊç i kszta∏t mogà ulegaç z biegiem czasu zmianie.
W p∏ytce otwór zawsze wycina si´ samodzielnie za pomocà no˝yczek (najlepsze
sà ma∏e no˝yczki z zakrzywionymi ostrzami).
Przylepce worków jednocz´Êciowych docina
si´ lub majà fabrycznie wyci´te otwory w kilku rozmiarach (30, 40, 50 mm etc). Te drugie mogà byç stosowane tylko przez pacjentów, których stomia ma regularny kszta∏t ko∏a,
a jej rozmiar jest o 1-2 mm mniejszy ni˝ gotowy otwór w przylepcu.
Otwór w p∏ytce lub w przylepcu nie mo˝e
byç za du˝y ani za ma∏y. Je˝eli b´dzie za du˝y, istnieje ryzyko uszkodzenia skóry przez

Zdj. 6. Przy zak∏adaniu sprz´tu na urostomi´ najwa˝niejsze
jest jej zabezpieczenie gazikiem (aby nie dosz∏o do
zmoczenia skóry) oraz prawid∏owe doci´cie otworu
w p∏ytce lub przylepcu

wyp∏ywajàcy z przetoki mocz, który ma dost´p do jej niezabezpieczonej powierzchni.
Je˝eli otwór b´dzie za ma∏y, mo˝e dojÊç do
podciekania moczu pod p∏ytk´ lub przylepiec, co spowoduje ich odklejanie si´ i –
w nast´pstwie – uszkodzenie skóry. Podczas
przyklejania p∏ytki urostomia powinna byç zabezpieczona gazikiem, aby nie wyp∏ywa∏
z niej mocz (Zdj. 6.).
7. Noszenie sprz´tu stomijnego
Sprz´t stomijny musi byç wygodny. Prawid∏owo dobrany i dopasowany nie powinien
powodowaç ˝adnych podra˝nieƒ ani uszkodzeƒ skóry.
Sprz´t stomijny firmy ConvaTec posiada
p∏ytki i worki wykonane ze specjalnego materia∏u Stomahesive o w∏aÊciwoÊciach ochronnych i gojàcych. Stosowany jest on we wszystkich przypadkach, kiedy ochrona skóry jest
najwa˝niejsza lub kiedy dosz∏o do jej uszkodzenia i zale˝y nam na wyleczeniu. Z materia∏u Stomahesive produkowane sà tak˝e specjalna pasta oraz puder Stomahesive.
Na noc do kranika worka urostomijnego
pod∏àcza si´ przy pomocy drenu zbiornik
nocny na mocz. Zbiornik ten najcz´Êciej mocuje si´ do brzegu ∏ó˝ka – poni˝ej przetoki
(Zdj. 7.).

Zdj. 7. Na noc do worka urostomijnego przyczepia si´
przy pomocy drenu zbiornik nocny na mocz, przewa˝nie mocowany do brzegu ∏ó˝ka

8. Zalecenia ogólne
Pacjenci z urostomià powinni piç du˝e iloÊci
p∏ynów – ok. 2-2,5 litra dziennie (8-10 szklanek). Zapobiega to powstawaniu kamieni w nerkach. Nie ma ˝adnych ograniczeƒ dietetycznych
– pacjenci mogà najcz´Êciej jeÊç to samo, co
przed operacjà. Nale˝y pami´taç o regularnych
badaniach moczu (co 2-3 miesiàce) i kontrolnych badaniach USG uk∏adu moczowego. Ponadto lekarz prowadzàcy mo˝e zleciç dodatkowe badania lub daç indywidualne wskazówki,
których nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç.
Prawid∏owa piel´gnacja stomii pozwala uniknàç podra˝nieƒ oraz zmian zapalnych. Sprz´t stomijny lepiej utrzymuje si´ na zdrowej skórze.
Dbajmy o naszà stomi´ i skór´ wokó∏ niej!

Tam byliÊmy...

Kawa w „Cafe Kawka” w Poznaniu
– Nie trzeba du˝ych pieni´dzy, ˝eby zorganizowaç ciekawe spotkanie. Trzeba tylko chcieç –
przekonuje Alina Matysiak, przewodniczàca Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko, witajàc nas wCafe Kawka na poznaƒskiej Starówce.
Cz∏onkowie poznaƒskiego oddzia∏u Pol-Ilko takie spotkanie zorganizowali 4 lutego br. podczas
Âwiatowego Dnia Walki z Rakiem. Wszyscy takà
walk´ majà ju˝ za sobà, postanowili wi´c to uczciç.
W wype∏nionej po brzegi kawiarence zabawa
uda∏a si´ wybornie. Zebrani cz∏onkowie Pol-Ilko
Êpiewali piosenki, opowiadali dowcipy, brali
udzia∏ w konkursach. W∏aÊnie, czy potrafià Paƒstwo rozszyfrowaç zdanie: „W antryjce na ryczce stojà pyry w tytce”. W gwarze poznaƒskiej

znaczy to: „W przedsionku na taborecie stojà
ziemniaki w papierowej torbie”. DowiedzieliÊmy
si´ te˝, ˝e Êwi´tojanki to porzeczki, redyski to rzodkiewki, a glazejki – r´kawice.
Nikt nie wyszed∏ ze spotkania z pustymi r´kami, odby∏a si´ bowiem loteria fantowa i ka˝dy wylosowa∏ jakiÊ prezent. Cz´Êç upominków
przynieÊli pacjenci, cz´Êç
kupi∏o Pol-Ilko.
– Cz´sto dochodzà do
mnie narzekania z innych
oddzia∏ów w Polsce, ˝e
u nich nic si´ nie dzieje. Zamiast narzekaç, lepiej samemu coÊ zrobiç. Apeluj´
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o wi´kszà aktywnoÊç – bawmy si´, sp´dzajmy mi∏o czas. Jak tu, w Poznaniu – dodaje Alina Matysiak. – My szykujemy si´ ju˝ do nast´pnej imprezy. Na majówkowy piknik w okoliczne lasy –
zapowiada Zdzis∏aw Matuszak, przewodniczàcy
poznaƒskiego odzia∏u Pol-Ilko.

Informacje

Sklepy medyczne Medica Humana
Szanowni Paƒstwo,
W dwóch ostatnich numerach „Naszej
Troski” zapraszaliÊmy Paƒstwa do sklepu
Medica Humana w Katowicach przy ulicy
Warszawskiej 36. Odby∏o si´ tam kilka bardzo ciekawych spotkaƒ z pacjentami.
Sklep w Katowicach jest najm∏odszym ze
sklepów tej sieci w Polsce. W najbli˝szej

przysz∏oÊci chcielibyÊmy zaprosiç Paƒstwa
tak˝e do innych sklepów Medica Humana.
W maju zapraszamy na spotkania pacjentów
z Wroc∏awia, Poznania, Warszawy i Katowic.
Proponujemy Paƒstwu mo˝liwoÊç spotkania
si´ z piel´gniarkami stomijnymi oraz innymi
pacjentami, a tak˝e zapoznania si´ z nowoÊcia-

Miasto

mi w sprz´cie stomijnym.
Aby umówiç si´ na spotkanie, prosimy
o kontakt telefoniczny. Poni˝ej podajemy numery telefonów i adresy sklepów Medica Humana w czterech miastach, w których 8 maja
2004 r. odb´dà si´ nasze spotkania.
Serdecznie zapraszamy!

Adres

Telefon

Warszawa
(8 maja)

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a

tel. (22) 890 03 01
(w godz.: 9.00-17.00)

Katowice
(8 maja)

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36

tel. (32) 256 82 35
(w godz.: 9.00-17.00)

Poznaƒ
(8 maja)

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Mi´dzychodzka 10/39

tel. (61) 867 96 50
(w godz.: 9.00-17.00)

Wroc∏aw
(8 maja)

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Ba∏uckiego 4

tel. (71) 343 83 29
(w godz.: 9.00-17.00)

Tych z Paƒstwa, którzy nie sà jeszcze naszymi prenumeratorami, a chcieliby systematycznie otrzymywaç kolejne numery „Naszej Troski”,
prosimy o czytelne wype∏nienie zamieszczonego poni˝ej kuponu i odes∏anie go na nasz adres:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.



Tym z Paƒstwa, którzy ju˝ wczeÊniej odes∏ali do nas wype∏niony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymujà kwartalnik pocztà do domu,
˝yczymy mi∏ej lektury i prosimy o nieprzesy∏anie kolejnych kuponów.

Nr 2(13), 2004

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç kolejne, bezp∏atne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie
prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami oraz odes∏anie go na adres:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.



TAK, PROSZ¢ O BEZP¸ATNE PRZESY¸ANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU

Imi´:

Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Telefon z numerem kierunkowym:

Nr domu:

Nr lok.:

MiejscowoÊç:

Data:

Czytelny podpis:

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸
POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

NowoÊci
Anna Jakubczak
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

Nowe zasady zaopatrzenia
w sprz´t stomijny
Poni˝ej przedstawiamy Paƒstwu aktualne,
obowiàzujàce od poczàtku roku, zasady zaopatrzenia w sprz´t stomijny w ca∏ej Polsce.
Od 1 stycznia 2004 roku zosta∏y ujednolicone zasady refundacji i dystrybucji sprz´tu stomijnego w Polsce. Sprz´t stomijny nadal jest refundowany w 100 proc. w ramach okreÊlonych
przez Ministerstwo Zdrowia, miesi´cznych limitów kwotowych (Rozporzàdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 10.05.2003 r., Dz. U. nr 85 z dnia
16.05.2003 r.). Limity te wynoszà odpowiednio dla:
• kolostomii – 300 z∏ miesi´cznie,
• ileostomii – 400 z∏ miesi´cznie,
• urostomii – 480 z∏ miesi´cznie.
Aby uzyskaç bezp∏atnie sprz´t stomijny, nale˝y posiadaç wystawione przez lekarza zlecenie oraz Kart´ zaopatrzenia comiesi´cznego
wydanà przez oddzia∏ wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Nowe zasady otrzymywania sprz´tu stomijnego mo˝na przedstawiç w 3 kolejnych krokach.
KROK 1. Otrzymanie zlecenia na sprz´t
stomijny od lekarza
Po zlecenie na sprz´t stomijny nale˝y zg∏osiç
si´ do lekarza – lekarza poz, felczera, chirurga,
urologa lub onkologa. Od 1 stycznia 2004 r.
obowiàzuje nowy wzór zlecenia lekarskiego
(patrz strona obok), za wyjàtkiem województwa
opolskiego, gdzie obowiàzujà nadal kupony
RUM. Osoba przebywajàca na oddziale po
zabiegu wy∏onienia stomii powinna otrzymaç
pierwszy wniosek w szpitalu.
Nale˝y pami´taç, ˝e zlecenie mo˝e byç wystawione jednorazowo maksymalnie na okres
trzech kolejnych miesi´cy i jest wa˝ne 30 dni
od daty wystawienia. Nie nale˝y zwlekaç z jego
potwierdzeniem i realizacjà – lekarz i fundusz
nie mogà przed∏u˝yç jego wa˝noÊci.
Wszelkie zmiany w zleceniach lekarskich
wymagajà formy pisemnej i muszà byç potwierdzone pieczàtkà i podpisem zlecajàcego
lekarza lub felczera.
W wielu województwach zosta∏ wprowadzony okres przejÊciowy obowiàzywania dotychczas stosowanych druków zleceƒ/wniosków le-

Zlecenie na sprz´t stomijny musi, oprócz danych osobowych i nr. PESEL
pacjenta, zawieraç równie˝:
• Numer Karty zaopatrzenia comiesi´cznego.
• Numer rodzaju schorzenia (wed∏ug klasyfikacji ICD-10).
• Kod zaopatrzenia Êrodka (dla kolostomii – 9243.02, dla ileostomii – 9243.01, dla urostomii
– 9243.03).
• W rubryce „Nazwa przedmiotu/Êrodka” – sprz´t stomijny wg limitu.
• W rubryce „Dodatkowe informacje istotne przy doborze Êrodka” – rozmiar, rodzaj itp.
• W rubryce: „Za jaki miesiàc/okres” – wyszczególnienie, za które miesiàce kalendarzowe
b´dzie realizacja zlecenia (maksymalnie 3 miesiàce kalendarzowe).
• Wszystkie inne pola dotyczàce np. rodzaju stomii, nale˝y zakreÊliç znakiem „X”.
karskich (nale˝y sprawdziç to przed wizytà u lekarza, dzwoniàc po informacj´ do NFZ lub do
Dzia∏u Pomocy ConvaTec).
KROK 2. Potwierdzenie pierwszego
zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ
Po otrzymaniu zlecenia na sprz´t stomijny,
pacjent musi udaç si´ do oddzia∏u wojewódzkiego NFZ. Pierwsze zlecenie podlega
bowiem ewidencjonowaniu i musi byç potwierdzone w Funduszu. Nale˝y dokonaç tego osobiÊcie w punkcie potwierdzania zleceƒ (punk-

Potwierdzanie zlecenia
• Zlecenia potwierdzane sà w oddziale wojewódzkim NFZ w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania pacjenta (w przypadku czasowego pobytu ubezpieczonego poza miejscem
zamieszkania, potwierdzenie zlecenia mo˝na
dokonaç w oddziale wojewódzkim NFZ, na terenie którego ubezpieczony przebywa).
• Przy potwierdzaniu zlecenia powinniÊmy posiadaç ze sobà dokumenty, które umo˝liwià ewentualnà weryfikacj´ danych zawartych w zleceniu
(dokument to˝samoÊci, dokument potwierdzajàcy ubezpieczenie – w przypadku emerytów
i rencistów: aktualny odcinek emerytury lub
renty). Je˝eli dokonujà Paƒstwo potwierdzenia
drogà pocztowà, radzimy do∏àczyç kopie powy˝szych dokumentów.
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cie ewidencyjnym), który znajduje si´ w oddziale wojewódzkim NFZ, jego delegaturze lub
w innym wytypowanym przez oddzia∏ miejscu.
Potwierdzenia mo˝na dokonaç równie˝ poprzez
swojego pe∏nomocnika, opiekuna lub kuratora
– w tym przypadku radzimy wystosowaç pisemne upowa˝nienie do dokonania potwierdzenia zlecenia i odbioru Karty zaopatrzenia
comiesi´cznego w Paƒstwa imieniu.
W oddziale wojewódzkim NFZ otrzymamy
Kart´ zaopatrzenia comiesi´cznego, która
jest wa˝na 12 miesi´cy, od momentu
zarejestrowania pierwszego zlecenia.
W karcie lekarz zobowiàzany jest do odnotowania ka˝dorazowo faktu wystawienia zlecenia, a sklep medyczny (realizator) potwierdza realizacj´ wydania sprz´tu stomijnego.
KROK 3. Realizacja zlecenia
Po uzyskaniu i zarejestrowaniu zlecenia na
sprz´t stomijny oraz otrzymaniu Karty
zaopatrzenia comiesi´cznego, mo˝emy zg∏osiç
si´ po odbiór sprz´tu stomijnego do sklepu
medycznego (punktu dystrybucyjnego), który
ma podpisanà umow´ z NFZ na realizacj´ takiego zaopatrzenia w ramach refundacji.
Najlepiej sprawdziç adres takiego sklepu,
dzwoniàc po informacj´ do Dzia∏u Pomocy
ConvaTec lub do NFZ (informacje te cz´sto zamieszczane sà na stronach internetowych poszczególnych oddzia∏ów NFZ).
W przypadku, gdy odbioru dokonuje osoba inna ni˝ ubezpieczony, dla którego wysta-

Okres, za który
odbieramy sprz´t
– maksymalnie
3 miesiàce (nazwy
miesi´cy wpisane
s∏ownie)

Rodzaj sprz´tu
z zaznaczeniem
„wg limitu”

Kod zaopatrzenia
sprz´tu

Rodzaj schorzenia

Numer Karty
zaopatrzenia
comiesi´cznego

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze

NowoÊci
wiono zlecenie, konieczne jest wystawienie
upowa˝nienia dla odbierajàcego (wed∏ug wzoru opracowanego przez NFZ).
Pacjenci mogà równie˝ skorzystaç z wygodnej formy zaopatrzenia drogà wysy∏kowà.
W tym przypadku zlecenie lekarskie i Kart´ zaopatrzenia comiesi´cznego wraz z do∏àczonym, podpisanym upowa˝nieniem dla kuriera
nale˝y wys∏aç do firmy ConvaTec (najlepiej listem poleconym) na adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
(Dzia∏ Pomocy ConvaTec)
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Sprz´t stomijny dostarczymy Paƒstwu bezp∏atnie pocztà kurierskà, odsy∏ajàc w paczce Kart´ zaopatrzenia comiesi´cznego z adnotacjà o wydanym sprz´cie.
W razie pytaƒ prosimy o kontakt z Dzia∏em Pomocy ConvaTec pod bezp∏atnym numerem
telefonu dla pacjentów ze stomià 0-800 120 093.

UWAGA:
Jakiekolwiek uchybienia formalne mogà byç
przyczynà odmowy potwierdzenia pierwszego
zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub
odmowy jego realizacji w punkcie zaopatrzenia.

.............................ODDZIA¸ WOJEWÓDZKI
w ..........................................................................

KARTA ZAOPATRZENIA COMIESI¢CZNEGO

NR KARTY ZAOPATRZENIA:

................................................................
piecz´ç jednostki wystawiajàcej

0000000

09.01
2004 9243.02

worki + p∏ytki
kolostomijne

wg styczeƒ,
limi- luty,
tu marzec

05.04
2004 9243.02

worki + p∏ytki
kolostomijne

wg kwiecieƒ,
limi- maj,
czerwiec
tu

Dane ubezpieczonego
1. Nazwisko
2. Imi´
3. PESEL
4. Nr karty ubezp. zdr.
5. MiejscowoÊç

6. Kod pocztowy

–

7. Ulica
8. Nr domu

nr mieszkania

Karta upwa˝nia do korzystania z zaopatrzenia w refundowane Êrodki pomocnicze przys∏ugujàce comieÊ´cznie uj´te w stosownym
rozporzàdzeniu ministra w∏aÊciwego ds. zdrowia.

Termin wa˝noÊci karty od:
do

–

–
................................................................

PESEL, podpis ubezpieczonego
lub osoby upowa˝nionej

nr karty

................................................................

nr Oddzia∏u NFZ, podpis pracownika

...............................................................................................

Wzór Karty zaopatrzenia comiesi´cznego. W karcie lekarz zobowiàzany
jest do odnotowania ka˝dorazowo faktu wystawienia zlecenia, a sklep
medyczny (realizator) potwierdza realizacj´ wydania sprz´tu stomijnego
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chirurg

chirurg

Pasta Stomahesive uszczelniajàco-gojàca
 Wykonana z materia∏u
Stomahesive®, który posiada
w∏aÊciwoÊci gojàce
 S∏u˝y do wype∏niania i uszczelniania
nierównoÊci skórnych wokó∏ stomii
(fa∏dy, blizny)
 Stosowana pod p∏ytk´ zwi´ksza jej
przyleganie do skóry i przed∏u˝a
czas noszenia
 Zabezpiecza przed przedostaniem
si´ treÊci jelitowej pod p∏ytk´
 Chroni i leczy skór´ wokó∏ stomii
 ¸atwa i wygodna w u˝yciu
 Polecana do stosowania we

aje
rodz ne sà
a
b
O
st´p itów
t do
pas ach lim ijny
m
om
w ra rz´t st rzez
p
p
s
na lonych
wo
a
t
s
us nister t
Mi
wia
Zdro

wszystkich rodzajach przetok

Pasta Stomahesive gojàca

 Wykonana z materia∏u Stomahesive®, który posiada w∏aÊciwoÊci gojàce
 Stosowana jest na zmienionà chorobowo skór´ w okolicy przetoki
 Przeznaczona jest g∏ównie do piel´gnacji kolostomii
 ¸atwa i wygodna w u˝yciu
 Ma t∏ustà konsystencj´ i dlatego wymaga dok∏adnego usuni´cia przed za∏o˝eniem
sprz´tu stomijnego (najlepiej ciep∏à wodà i gazikiem ochronnym ConvaCare)

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

Spotkania z pacjentami...

W ramach naszego nowego programu „Spotkajmy si´”, zaprosiliÊmy Paƒstwa do ka˝dego
z miast wojewódzkich. Aby Paƒstwa lepiej poznaç, porozmawiaç i pomóc. Na ka˝dym ze
spotkaƒ obecni byli lekarze, piel´gniarki oraz
pracownicy Dzia∏u Pomocy ConvaTec, którzy
s∏u˝yli swojà wiedzà i doÊwiadczeniem. Ju˝
wiemy, ˝e nasz pomys∏ bardzo si´ spodoba∏.
Dowodem – du˝a frekwencja, zainteresowanie
i obietnice, ˝e znów si´ spotkamy na wiosn´
– Przyjecha∏am do Kielc a˝ z Sandomierza, ale
nie ˝a∏uj´. Bardzo nam pomagacie. Pan doktor
tak ∏adnie wszystko wyt∏umaczy∏, a siostra pokaza∏a mi, co êle robi´ i co powoduje podra˝nienia. Dzi´kuj´ za próbki. I za wszystko – serdecznie Êciska∏a nas pani Anna.
Spotkania organizujemy we wspó∏pracy
z Polskim Towarzystwem Opieki nad Chorymi
ze Stomià Pol-Ilko. Jest to stowarzyszenie, które reprezentuje interesy wszystkich pacjentów
ze stomià w Polsce. – Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e
w ciàgu ostatnich 13 lat nastàpi∏ ogromny prze∏om w opiece nad chorymi ze stomià. Sprz´t,
który mamy dzisiaj do dyspozycji, naprawd´ pozwala komfortowo ˝yç, ale opieka nad pacjentami ze stomià wcià˝ pozostawia wiele do ˝yczenia. Szczególnie w mniejszych oÊrodkach. Dlatego takie spotkania sà bardzo potrzebne. Dajà
mo˝liwoÊç kontaktu ze specjalistami, poznania innych pacjentów, wymiany poglàdów... Dlatego
zaprosiliÊmy do wspó∏pracy firm´ ConvaTec, któ-

oÊrodków. Dlatego zadbaliÊmy o dodatkowy, bezp∏atny transport. Specjalne autobusy przywo˝à osoby
z okolicznych miejscowoÊci. – Takie
spotkania dobrze s∏u˝à wszystkim
pacjentom, ale tym z ma∏ych miasteczek na pewno najbardziej. Majà
oni utrudniony kontakt ze specjalistami. To zazwyczaj ludzie schorowani i podró˝ do szpitala czy poradni w odleg∏ym mieÊcie jest dla nich
bardzo droga i m´czàca. W miejscu
zamieszkania nie zawsze, niestety,
otrzymujà fachowà pomoc. Na takich spotkaniach mogà uzyskaç i informacje, i rozwiàzaç swój problem Przy rejestracji wszyscy zaproszeni goÊcie otrzymujà upominek
– mówi Leokadia Hajdasz, piel´gniarka stomijna z Paƒstwowego Szpitala Kli- tkaƒ, na pytania odpowiadajà nie tylko lekarze
nicznego we Wroc∏awiu.
i piel´gniarki, ale równie˝ Wy sami – zabieraBardzo nas cieszy, gdy po wyk∏adach przy- cie g∏os i doradzacie innym, jak sobie z dachodzi czas na pytania, mikrofon w´druje z ràk nym problem poradziç.
do ràk. Pytajà Paƒstwo, co robiç, gdy skóra pod – To jest w∏aÊnie najwa˝niejsze, ˝e mo˝emy
p∏ytkà jest podra˝niona, jak takà skór´ piel´- si´ razem spotkaç. Nic nie zastàpi bezpognowaç? Czy mo˝na si´ kàpaç, jak docinaç Êredniego kontaktu. Dlatego spotkania w ka˝p∏ytk´, jak jà w∏aÊciwie przyklejaç? Czy mo˝na dym z miast wojewódzkich odb´dà si´ w tym
dziurawiç worki, by usz∏y gazy, jak likwidowaç roku jeszcze dwukrotnie. Tematem pierwszeodparzenia, jak osuszaç stomi´, jakich gazików go cyklu spotkaƒ jest prawid∏owa piel´gnacja
u˝ywaç, co zrobiç z przepuklinà?
stomii. Nast´pnym razem lekarze i piel´Cieszymy si´ te˝, ˝e mogà Paƒstwo spo- gniarki mówiç b´dà o jej powik∏aniach oraz
tkaç si´ z piel´gniarkami z Dzia∏u Pomocy radziç, jak post´powaç, gdy wystàpià. JesieConvaTec, które znacie doskonale, bo s∏u˝à nià natomiast podejmiemy temat: „Czy ze
Wam radà i pomocà na stomià mo˝na normalnie ˝yç?”– wyjaÊnia
co dzieƒ przez telefon. dr Przemys∏aw Styczeƒ z firmy ConvaTec.
Podczas przerwy na poPierwszy cykl spotkaƒ prawie za nami. Jecz´stunek ich stolik za- steÊmy ju˝ gotowi do drugiego, który rozwsze by∏ oblegany. Jak pocznie si´ w kwietniu. Podobnie jak tym razdradzi∏y, sà szcz´Êliwe, zem, znowu otrzymajà Paƒstwo zaproszenia
˝e mog∏y poznaç swoich pocztà. A my, wspólnie z Pol-Ilko, jak na do„podopiecznych”.
– Znam si´ telefonicznie z panià Gabrielà od
czterech lat. Polubi∏yÊmy si´, rozmawiamy
nie tylko „s∏u˝bowo”.
Gdy zorientowa∏am si´,
˝e stoi przede mnà pani
Gabriela, po prostu jà
uÊciska∏am. Takich spoPodczas ka˝dego spotkania wyk∏ad prowadzà lekarz i piel´gniarka
tkaƒ mia∏am wi´cej. To
ra ju˝ od wielu lat troszczy si´ o pacjentów ze sto- sà wspaniali ludzie – opowiada Basia Szumià – t∏umaczy Alina Matysiak, przewodniczàca lecka z Dzia∏u Pomocy ConvaTec.
Pol-Ilko.
Chcemy pomóc wszystkim. Jednak najBardzo nam zale˝y na tym, aby na spotkania wa˝niejsze jest to, ˝e pomagajà Paƒstwo samogli przyjechaç tak˝e pacjenci z mniejszych mym sobie. Jak zauwa˝yliÊmy podczas spo- Jest te˝ czas na Paƒstwa pytania
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brych gospodarzy przysta∏o, ponownie przygotujemy bezp∏atny transport, pocz´stunek
i drobne upominki dla wszystkich uczestników oraz zorganizujemy losowanie atrakcyjnych nagród.
Jest nam niezwykle mi∏o, gdy wychodzicie
z naszych spotkaƒ uÊmiechni´ci i zadowoleni,

ogromnie za nie dzi´kujàc. Podzi´kowania nale˝à si´ jednak przede wszystkim Paƒstwu.
Dzi´ki rozmowom, poznaniu Paƒstwa potrzeb
i problemów, mo˝emy lepiej pracowaç i bardziej Paƒstwu pomagaç. A o to przecie˝ obu
stronom chodzi. Dzi´kujemy i zapraszamy!
„Spotkajmy si´” znowu!

Piel´gniarki z Dzia∏u Pomocy ConvaTec sà do Paƒstwa
dyspozycji równie˝ podczas przerw, radzàc jak piel´gnowaç i dbaç o swojà stomi´

W czasie przerwy zapraszamy na pocz´stunek. Kanapki, sa∏atki i inne smako∏yki przygotowujà dla Paƒstwa najlepsze
restauracje. Prosz´ spojrzeç na ten stó∏!

Na zakoƒczenie niespodzianka – loteria z nagrodami

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç zaproszenia na spotkania dla pacjentów ze stomià w ramach programu „SPOTKAJMY SI¢”,
prosimy o czytelne wype∏nienie poni˝szego kuponu i odes∏anie go na adres:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.



Uwaga! Ci z Paƒstwa, którzy sà prenumeratorami „Naszej Troski” lub cz∏onkami programu Z∏ota Karta ConvaTec, b´dà otrzymywaç
takie zaproszenia i nie muszà wype∏niaç poni˝szego kuponu.


Imi´:

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

Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy:

Telefon z numerem kierunkowym:

Nr domu:

Nr lok.:

MiejscowoÊç:

Data:

Czytelny podpis:

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸
POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

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

NadciÊnienie t´tnicze (cz. II)
W poprzedniej cz´Êci „Kàcika Medycznego”
omówiliÊmy doÊç szczegó∏owo chorob´ nadciÊnieniowà. OpisaliÊmy jej przyczyny, objawy, podzia∏ oraz powik∏ania, do jakich mo˝e prowadziç.
Wiele miejsca poÊwi´ciliÊmy tak˝e domowym
pomiarom ciÊnienia krwi, które sà bardzo wa˝nym elementem kontroli skutecznoÊci stosowanego leczenia. Dzisiaj zajmiemy si´ profilaktykà
choroby nadciÊnieniowej oraz omówimy zmiany,
których powinniÊmy dokonaç w naszym stylu ˝ycia, gdy zostanie wykryte u nas nadciÊnienie.
Zmiany te sà bardzo wa˝ne – podobnie jak leki
stanowià bowiem integralny element terapii choroby nadciÊnieniowej i mogà ustrzec nas przed
jej konsekwencjami.
Jak zapobiegaç wystàpieniu nadciÊnienia t´tniczego?
Na powstanie nadciÊnienia t´tniczego mogà
mieç wp∏yw czynniki dwojakiego rodzaju:
• takie, na które nie mamy wp∏ywu i których nie
mo˝emy kontrolowaç – czynniki genetyczne
(gdy ktoÊ w rodzinie mia∏ nadciÊnienie) oraz
wiek (ryzyko choroby nadciÊnieniowej bardzo
wzrasta u osób po szeÊçdziesiàtym roku ˝ycia),
• takie, które w du˝ej mierze zale˝à od nas samych – nadwaga, siedzàcy tryb ˝ycia, nieodpowiednia dieta, palenie papierosów, spo˝ywanie w nadmiarze alkoholu oraz stres.
Aby maksymalnie zmniejszyç ryzyko wystàpienia choroby nadciÊnieniowej, powinniÊmy
unikaç czynników ryzyka, na które mamy wp∏yw,
a wi´c nadwagi, nieodpowiedniej diety, siedzàcego trybu ˝ycia etc. Profilaktyka jest wa˝na, poniewa˝ pozwala zmniejszyç równie˝ ryzyko wystàpienia groênych powik∏aƒ nadciÊnienia, do
których nale˝à m.in.: niewydolnoÊç serca, szybko rozwijajàca si´ mia˝d˝yca, choroba niedokrwienna serca, zawa∏ serca oraz udar mózgu.
Oto ogólne zasady zapobiegania chorobie nadciÊnieniowej i jej powik∏aniom:
Je˝eli masz nadwag´ – spróbuj schudnàç
i zrzuç przynajmniej kilka zb´dnych kilogramów.
U ludzi z nadwagà nadciÊnienie wyst´puje dwukrotnie cz´Êciej ni˝ u osób z prawid∏owà wagà.
Nadwaga nie tylko zwi´ksza ryzyko powstania
nadciÊnienia, ale tak˝e znacznie utrudnia jego
leczenie. Wp∏ywa êle na samopoczucie oraz
sprzyja powstawaniu mia˝d˝ycy.

Je˝eli prowadzisz siedzàcy tryb ˝ycia –
spróbuj z niego zrezygnowaç i za˝ywaj wi´cej
ruchu. Regularny wysi∏ek fizyczny jest, obok
prawid∏owej diety, najlepszà formà przeciwdzia∏ania wystàpieniu choroby nadciÊnieniowej. Najbardziej odpowiednie sà tzw. çwiczenia aerobowe – spacery, marszobiegi, jazda na
rowerze, taniec, p∏ywanie. Uwaga! Je˝eli od
wielu lat prowadzisz siedzàcy tryb ˝ycia i masz
nadwag´, nawet spacer mo˝e byç wyzwaniem.

Modyfikacja stylu ˝ycia
Modyfikacja stylu ˝ycia (czyli tzw. post´powanie niefarmakologiczne) jest zalecana wszystkim chorym na nadciÊnienie
t´tnicze, niezale˝nie od czasu trwania
i zaawansowania choroby. Obejmuje ona
obni˝enie masy cia∏a, odpowiednià diet´, systematyczny wysi∏ek fizyczny, ograniczenie spo˝ycia alkoholu, rzucenie palenia tytoniu i odpowiedni wypoczynek.
Wysi∏ek fizyczny powinien obejmowaç
g∏ównie çwiczenia aerobowe i byç wdro˝ony pod kontrolà lekarskà. Post´powanie niefarmakologiczne mo˝e przynieÊç
efekty porównywalne ze stosowaniem leków i pozwoliç na ich odstawienie lub
znaczne obni˝enie dawek.

Nie od razu nale˝y wyruszaç w d∏ugie trasy.
Najlepiej zaczàç od 10-15-minutowych spacerów co drugi dzieƒ, stopniowo przyzwyczajajàc organizm do coraz wi´kszego wysi∏ku.
Nie nale˝y lekkomyÊlnie decydowaç si´ od razu na d∏ugotrwa∏e lub intensywne çwiczenia.
W razie wàtpliwoÊci zawsze nale˝y skonsultowaç si´ z lekarzem, najlepiej kardiologiem.
Je˝eli palisz papierosy – spróbuj rzuciç
palenie. Papierosy zwi´kszajà nie tylko ryzyko
wystàpienia nadciÊnienia t´tniczego, ale równie˝ raka p∏uc, choroby wrzodowej ˝o∏àdka,
choroby wieƒcowej i chorób naczyƒ obwodowych.
Je˝eli pijesz zbyt du˝o alkoholu – spróbuj
ograniczyç iloÊç wypijanych trunków, nawet je˝eli robisz to okazjonalnie. Warto zrezygnowaç
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z mocnych alkoholi na rzecz napojów niskoalkoholowych – piwa lub wina.
Je˝eli masz stresujàcà prac´ – poszukaj
êród∏a swoich stresów i spróbuj je zlikwidowaç.
Âpij co najmniej 7 godzin na dob´, chodê na
spacery i tak zorganizuj sobie czas, aby mieç
przynajmniej 2-3 godziny dziennie „dla siebie”
– na swoje ulubione przyjemnoÊci.
Jak leczyç nadciÊnienie t´tnicze bez u˝ycia leków?
O ile w przypadku profilaktyki nadciÊnienia
t´tniczego stosowanie powy˝szych zaleceƒ jest
wskazane, to w przypadku rozpoznania tej choroby nale˝y si´ do nich pilnie dostosowaç. Majà bowiem takie samo znaczenie w leczeniu
nadciÊnienia t´tniczego, jak leki.
Zmiana stylu ˝ycia (czyli m.in. sposobu od˝ywiania, zrzucenie zb´dnych kilogramów, aktywnoÊç fizyczna) powinna byç zalecana ka˝demu choremu – niezale˝nie od czasu trwania
i zaawansowania choroby nadciÊnieniowej
oraz od wysokoÊci ciÊnienia krwi. Leczenie
niefarmakologiczne jest równie wa˝ne, jak
przyjmowanie leków. Dodatkowo wywiera korzystny wp∏yw na inne czynniki ryzyka chorób
uk∏adu sercowo-naczyniowego, które wspó∏istniejà z nadciÊnieniem t´tniczym. W ∏agodniejszych postaciach nadciÊnienia konsekwentne stosowanie diety oraz zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej mogà spowodowaç ca∏kowità normalizacj´ ciÊnienia, co pozwala uniknàç przyjmowania leków bàdê znacznie ograniczyç ich dawk´, a co za tym idzie, zmniejszyç
nara˝enie pacjenta na ich potencjalne dzia∏ania
niepo˝àdane.
Normalizacja masy cia∏a
Najwa˝niejszym elementem leczenia niefarmakologicznego w nadciÊnieniu t´tniczym jest
obni˝enie masy cia∏a u osób z nadwagà. Odnosi si´ to szczególnie do tzw. oty∏oÊci brzusznej, która stanowi du˝e zagro˝enie dla uk∏adu
sercowo-naczyniowego. Oty∏oÊci cz´sto towarzyszà zaburzenia gospodarki w´glowodanowej oraz t∏uszczowej.
Wiadomo, ˝e nawet niewielkie zmniejszenie
masy cia∏a wywiera w nadciÊnieniu bardzo korzystny wp∏yw i zmniejsza ryzyko powik∏aƒ
sercowo-naczyniowych. Normalizacja masy
cia∏a u osób z nadwagà daje mo˝liwoÊç zmniej-

szenia ciÊnienia t´tniczego krwi nawet o 5-20
mm Hg na ka˝de 10 kg utraconej masy cia∏a.
Co zrobiç, aby schudnàç? Najskuteczniejsza
jest niskokaloryczna dieta o ÊciÊle okreÊlonym
sk∏adzie, po∏àczona ze zwi´kszonà aktywnoÊcià
ruchowà. Szczegó∏owe omówienie metody odchudzania w nadciÊnieniu t´tniczym b´dzie tematem nast´pnego artyku∏u.
Odpowiednia dieta
Kolejnym elementem post´powania niefarmakologicznego jest wprowadzenie i przestrzeganie odpowiedniej diety – tzw. diety
DASH. Podstawowymi jej sk∏adnikami sà
owoce, warzywa, drób i ryby. Nale˝y unikaç
produktów o du˝ej zawartoÊci t∏uszczów,
szczególnie pochodzenia zwierz´cego (t∏uszcze nasycone). Korzystnie natomiast dzia∏ajà
t∏uszcze roÊlinne – np. oliwa z oliwek. Bardzo
istotnà kwestià jest obni˝enie iloÊci soli
w diecie. Nale˝y unikaç dosalania potraw,

Dieta DASH
Prawid∏owa dieta dla osób z nadciÊnieniem t´tniczym – tzw. dieta DASH – powinna uwzgl´dniaç przede wszystkim
owoce, warzywa, drób, ryby oraz produkty o niskiej zawartoÊci t∏uszczów pochodzenia zwierz´cego. Wyklucza ona
du˝e iloÊci w´glowodanów oraz czerwone mi´so. Jest znacznie bardziej skuteczna w chorobie nadciÊnieniowej ni˝
tradycyjna dieta owocowo-warzywna.
nawet kosztem ich walorów smakowych.
IloÊç soli, która zawarta jest w pó∏produktach, wystarcza, aby pokryç dzienne na nià
zapotrzebowanie.
Dla osób z nadciÊnieniem t´tniczym przestrzeganie w∏aÊciwej diety jest bardzo wa˝ne,
a jej efekt porównywalny z efektem leczenia za
pomocà leków.
Systematyczny wysi∏ek fizyczny
Pozytywny wp∏yw na leczenie choroby nadciÊnieniowej ma równie˝ systematyczny wysi∏ek
fizyczny. Przyczynia si´ on do obni˝enia ciÊnienia krwi, zmniejszenia nadwagi oraz wyrównania
istniejàcych zaburzeƒ metabolicznych. Najlepsze sà spacery, jazda na rowerze, taniec i p∏ywanie. Wysi∏ek fizyczny powinien byç dostosowany odpowiednio do wieku pacjenta, jego kondycji i wydolnoÊci. Nale˝y bezwzgl´dnie unikaç
çwiczeƒ si∏owych (np. na si∏owni).
Poprzez odpowiednià aktywnoÊç fizycznà mo˝na obni˝yç swoje ciÊnienie nawet o 5-10 mm Hg.
Systematyczny wysi∏ek fizyczny wp∏ywa tak˝e ko-

rzystnie na profil lipidowy, który jest zaburzony nie
tylko w chorobie nadciÊnieniowej, ale równie˝
w mia˝d˝ycy i cukrzycy.
Ograniczenie spo˝ycia alkoholu
U osób z nadciÊnieniem, które nadu˝ywajà alkoholu, wa˝ne jest zmniejszenie jego spo˝ycia.
Niskoprocentowy alkohol (np. wino) spo˝ywany
w umiarkowanych iloÊciach wywiera ochronne
dzia∏anie na uk∏ad sercowo-naczyniowy. Jednak
jego nadu˝ywanie wià˝e si´ z wi´kszym ryzykiem nadciÊnienia i udaru mózgu. Ograniczenie
iloÊci wypijanego alkoholu powoduje zwykle
obni˝enie ciÊnienia krwi o 2-5 mm Hg.
Rzucenie palenia tytoniu
Palenie tytoniu jest jednym z najwa˝niejszych czynników ryzyka chorób uk∏adu
sercowo-naczyniowego. Wypalenie papierosa
powoduje znaczny wzrost ciÊnienia t´tniczego
krwi przez ok 15-20 min. Osoby z nadciÊnieniem powinny ca∏kowicie zrezygnowaç z palenia, nawet okazjonalnego.
Wypoczynek
W niefarmakologicznym leczeniu nadciÊnienia t´tniczego bardzo wa˝ne sà równie˝ wypoczynek oraz sen. Stres, przem´czenie, zdenerwowanie i niewyspanie powodujà zwi´kszenie
iloÊci cukru we krwi, wzrost ciÊnienia t´tniczego
oraz nadmierne wydzielanie adrenaliny (hormonu stresu).
Jak leczyç nadciÊnienie t´tnicze za pomocà leków?
Je˝eli, pomimo zmiany stylu ˝ycia i diety,
ciÊnienie krwi jest nadal podwy˝szone, lekarz
mo˝e zaleciç przyjmowanie leków hipotensyjnych (leków obni˝ajàcych ciÊnienie krwi).
Wybór odpowiedniego leku zale˝y od wielu
czynników – m.in. od stopnia zaawansowania
choroby, istniejàcych powik∏aƒ, wieku pacjenta i chorób towarzyszàcych. Zwykle leki przeciwnadciÊnieniowe przyjmuje si´ raz lub dwa
razy na dob´.
U osób z nadciÊnieniem ∏agodnym stosuje si´ przewa˝nie jeden lek. Mo˝e okazaç si´
on zb´dny, je˝eli modyfikacja stylu ˝ycia
(obni˝enie masy cia∏a, zmiana diety oraz
program çwiczeƒ fizycznych) przynosi dobre
rezultaty. Osoby z nadciÊnieniem umiarkowanym lub ci´˝kim, poza leczeniem niefarmakologicznym, mogà wymagaç stosowania
dwóch lub trzech, wzajemnie uzupe∏niajàcych si´ leków.
Istnieje wiele leków przeciwnadciÊnieniowych. O ich wyborze, zamianie, zmianie dawki
lub odstawieniu zawsze powinien decydowaç
lekarz, m. in. na podstawie wyników domowych
pomiarów ciÊnienia t´tniczego oraz samopoczucia pacjenta. Leczenia nie mo˝na modyfiko-
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waç samodzielnie, chyba ˝e lekarz udzieli odpowiednich wskazówek na ten temat. Wa˝ne jest
te˝, aby leki hipotensyjne przyjmowaç systematycznie.

Leki przeciwnadciÊnieniowe
O wyborze leku i jego dawce zawsze powinien decydowaç lekarz. Jest pi´ç podstawowych grup leków przeciwnadciÊnieniowych. Wiele leków, ze wzgl´du
na mechanizm dzia∏ania, stosuje si´
równie˝ w leczeniu innych chorób – np.
choroby wieƒcowej. Niesystematyczne
przyjmowanie leków nasercowych jest
nie tylko nieskuteczne, ale mo˝e byç
wr´cz szkodliwe dla zdrowia.

Ró˝ne leki przeciwnadciÊnieniowe dzia∏ajà
w ró˝ny sposób i ze wzgl´du na to mo˝na je podzieliç na pi´ç g∏ównych grup:
• leki moczop´dne,
• leki beta-adrenolityczne,
• blokery kana∏u wapniowego,
• leki hamujàce aktywnoÊç uk∏adu
renina-angiotensyna,
• leki alfa-adrenolityczne.

Nale˝y pami´taç o tym, ˝e leki
przeciwnadciÊnieniowe:
• Obni˝ajà podwy˝szone ciÊnienie krwi,
ale nie usuwajà przyczyn nadciÊnienia.
• Mogà mieç bardzo ró˝ne mechanizmy
dzia∏ania – wiele z nich stosuje si´ tak˝e
w leczeniu innych chorób.
• Zaczynajà dzia∏aç najcz´Êciej dopiero po
kilku dniach – trzeba wykazaç si´ cierpliwoÊcià w oczekiwaniu na ich efekty.
• Muszà byç przyjmowane systematycznie
przez wiele lat.
• Mogà byç zalecane wy∏àcznie przez lekarza – nie wolno przerywaç leczenia,
zmieniaç leku ani zmieniaç jego dawki
samodzielnie.
• Mogà dawaç objawy niepo˝àdane, o których nale˝y niezw∏ocznie poinformowaç
lekarza.
W nast´pnym „Kàciku Medycznym” opiszemy dok∏adnie podstawy w∏aÊciwej diety oraz
zasady bezpiecznej aktywnoÊci fizycznej stosowanej w profilaktyce i leczeniu nadciÊnienia t´tniczego. Zapraszamy do lektury!

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

Program Z∏ota Karta ConvaTec
Program Z∏ota Karta ConvaTec to mi´dzynarodowy program opieki firmy ConvaTec nad pacjentami ze stomià. Cieszy si´ du˝ym uznaniem wwielu krajach Europy Zachodniej – m.in. w Anglii,
Francji, Belgii, Portugalii, W∏oszech i Niemczech.
Od maja 2001 roku wprowadzono go równie˝
w Polsce, gdzie spotka∏ si´ z bardzo du˝ym
zainteresowaniem osób ze
stomià.

gramu nie mogà korzystaç wszyscy pacjenci ze stàpiç do programu, powinni czytelnie wype∏niç,
stomià, a tylko ci, którzy byli operowani po 2001 podpisaç oraz odes∏aç kupon, który drukujemy na
roku? ”, „W jaki sposób osoby operowane przed sàsiedniej stronie.
2001 r. mogà zdobyç Z∏otà Kart´ ConvaTec?”,
Po otrzymaniu przez nas kuponu, podobnie
„Czy dla nas, stomików zd∏u˝szym jak nowo operowani pacjenci, dostanà Paƒstwo
sta˝em, nie ma ˝adnej szansy na pocztà imiennà kart´ z indywidualnym numerem
wyjazd do sanatorium?”, „Mo- oraz szczegó∏owe informacje na temat progra˝e ktoÊ zorganizuje kiedyÊ mu. Od tej pory b´dà si´ mogli Paƒstwo pos∏uwyjazd do sanatorium dla giwaç kartà przy odbieraniu sprz´tu w sklepach
ludzi b´dàcych kilka lat medycznych oraz korzystaç z przywilejów proDotychczas
po operacji!”.
gramu Z∏ota Karta ConvaTec. Zostanà te˝ Paƒprogram Z∏ota
Wiemy, jak bar- stwo w∏àczeni do grona osób, wÊród których loKarta ConvaTec
dzo utrudnia si´ sowaç b´dziemy co miesiàc wyjazdy na turnusy
skierowany by∏
pacjentom ze sto- sanatoryjne.
tylko do nowo
mià wyjazd na saPragniemy poszerzaç gam´ korzyÊci p∏ynàcych
operowanych panatoryjny wypo- z uczestnictwa w programie Z∏ota Karta ConvaTec.
cjentów ze stomià.
czynek, a z drugiej O wszystkich nowoÊciach b´dziemy Paƒstwa inTo im bowiem najstrony, jak bardzo formowaç w magazynie „Nasza Troska”oraz na
trudniej odnaleêç si´
jest on potrzebny. spotkaniach z pacjentami organizowanych w raw nowej, trudnej dla
PostanowiliÊmy
mach programu „Spotkajmy si´”.
nich sytuacji ˝yciowej.
zatem udost´pZach´camy do korzystania ze sprz´tu firmy
Takà imiennà kart´ otrzymuje ka˝dy uczestnik programu
Muszà prze∏amywaç nie
niç
program
Z∏oConvaTec
oraz do uczestnictwa w programie
Z∏ota Karta ConvaTec
tylko bariery fizjologiczne,
ta Karta ConvaTec Z∏ota Karta ConvaTec.
ale i psychiczne. Trudno im wróciç do normalne- szerszemu gronu pacjentów – wszystkim, którzy
Czekamy na Paƒstwa zg∏oszenia!
go ˝ycia.
korzystajà ze sprz´tu ConvaTec.
Ka˝da osoba, której wy∏oniono przetok´ w maOd kwietnia 2004 r. do programu
ju 2001 roku lub póêniej, mo˝e zostaç obj´ta pro- Z∏ota Karta ConvaTec zapraszamy nie
gramem Z∏ota Karta ConvaTec, a co za tym idzie tylko nowo operowanych pacjentów
– otoczona szczególnà opiekà naszej firmy.
ze stomià, ale wszystkich, którzy
Udzia∏ w programie jest dobrowolny i ca∏kowi- korzystajà ze sprz´tu ConvaTec.
cie bezp∏atny. Wià˝à si´ z nim liczne korzyÊci.
Planujemy równie˝ znaczne zmiaCz∏onkowie programu uczestniczà w ró˝nych ny w samym programie. Wyjazdy do
spotkaniach, otrzymujà „Naszà Trosk´” bez ko- sanatorium b´dà organizowane co
niecznoÊci zamawiania jej prenumeraty, majà do- miesiàc. W odpowiedzi na Paƒstwa
st´p do bezp∏atnych próbek sprz´tu stomijnego proÊby – ju˝ nie tylko nad morzem, ale
oraz otrzymujà najnowsze materia∏y edukacyjne tak˝e w innych miejscowoÊciach, co
na temat piel´gnacji stomii i jej zaopatrzenia.
u∏atwi Paƒstwu dojazd. Wdalszym ciàDo ich dyspozycji jest równie˝ specjalny te- gu turnusy b´dà ca∏kowicie bezp∏atne.
lefon zaufania, przy którym dy˝uruje raz w tygo- Zwracaç b´dziemy Paƒstwu koszty
dniu psycholog.
przejazdów oraz zapewnimy opiek´
Najwi´kszym jednak zainteresowaniem cieszà piel´gniarki stomijnej i przedstawiciesi´ bezp∏atne wyjazdy do sanatoriów. W ciàgu ro- la Pol-Ilko. Bezp∏atna b´dzie równie˝
ku organizujemy cztery dziesi´cioosobowe turnu- cz´Êç zabiegów w sanatorium.
sy, na których pacjentami opiekuje si´ piel´gniarJak zdobyç Z∏otà Kart´ ConvaTec?
ka stomijna oraz przedstawiciel Pol-Ilko. Nowo operowani pacjenci ze stomià
Kuracjuszy wy∏aniamy drogà losowania, które od- nadal b´dà otrzymywali wszystkie inbywa si´ co trzy miesiàce. Program cieszy si´ formacje na temat tego programu od
ogromnym powodzeniem.
opiekujàcych si´ nimi piel´gniarek.
Ostatnio zostaliÊmy wr´cz zasypani listami i tePacjenci z d∏u˝szym sta˝em, którzy Szczegó∏y programu Z∏ota Karta ConvaTec znajdujà si´ w broszurze,
lefonami. Pytajà Paƒstwo: „Dlaczego z tego pro- u˝ywajà sprz´tu ConvaTec i chcà przy- którà otrzymuje ka˝dy jego uczestnik
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Co mówià o programie Z∏ota Karta ConvaTec jego opiekunowie:
„Jako lekarz robi´ wszystko, aby pacjenci po operacji wy∏onienia stomii mogli jak najszybciej
zaczàç normalnie ˝yç i funkcjonowaç w rodzinie oraz w spo∏eczeƒstwie. Dobry i pewny sprz´t stomijny
ma w tym decydujàce znaczenie. Ka˝da dodatkowa pomoc w znacznym stopniu przyczynia si´ do
pe∏nej rehabilitacji i szybszego powrotu do zdrowia”.
dr hab. med. Piotr Krokowicz
III Katedra i Klilnika Chirurgii AM w Poznaniu

„Moim zadaniem jako piel´gniarki jest pomoc pacjentom w wyborze sprz´tu stomijnego, który
najlepiej spe∏ni ich oczekiwania. Obserwuj´, jak stopniowo wracajà do zdrowia i staram si´ nauczyç
ich, jak nale˝y prawid∏owo piel´gnowaç stomi´. Dzi´ki firmie ConvaTec jest mi znacznie ∏atwiej
realizowaç te zadania”.
mgr piel. Urszula Sobczak
Poradnia dla Chorych ze Stomià przy III Katedrze i Klinice Chirurgii AM w Poznaniu

„Pracuj´ w dziale pomocy ConvaTec i wierz´, ˝e wysoka jakoÊç naszych produktów
zapewnia prawid∏owe zaopatrzenie ka˝dego rodzaju stomii. Bezp∏atne us∏ugi, które oferujemy osobom
ze stomià, sà kolejnym przyk∏adem na to, ˝e robimy wszystko, aby pomóc im w najtrudniejszych
chwilach ˝ycia.
piel. dypl. Barbara Szulecka
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

Tych z Paƒstwa, którzy sà u˝ytkownikami sprz´tu stomijnego ConvaTec i chcieliby byç cz∏onkami programu „Z∏ota Karta ConvaTec”, prosimy
o czytelne wype∏nienie zamieszczonego poni˝ej kuponu i odes∏anie go na nasz adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
(Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.



Je˝eli chce Pan/Pani byç cz∏onkiem programu „Z∏ota Karta ConvaTec”, uprzejmie prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami oraz odes∏anie
go na adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
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TAK, CHC¢ BYå CZ¸ONKIEM PROGRAMU „Z¸OTA KARTA CONVATEC”

Imi´:

Z¸OTA KARTA CONVATEC

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

MiejscowoÊç:

Rodzaj sprz´tu stomijnego:

Producent u˝ywanego sprz´tu stomijnego:

❑
❑

ConvaTec
Dansac

Nr lok.:

❑
❑

Coloplast
BBraun

Telefon z numerem kierunkowym:

❑ jednocz´Êciowy

❑ dwucz´Êciowy

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

❑

inny

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

Czytelny podpis:

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

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸
POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

NowoÊci
Marcin Andryszczak
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

Nowe produkty stomijne ConvaTec
1. Pasta uszczelniajàco-gojàca Stomahesive
(nowa tubka)
Znana Paƒstwu pasta uszczelniajàco-gojàca
Stomahesive dost´pna by∏a dotychczas w metalowych tubkach koloru bia∏ego. Aktualnie pasta ta oferowana jest w nowych, plastykowych
tubkach (patrz zdj´cie poni˝ej). IloÊç pasty
pozosta∏a niezmieniona – 60 g. Nowa tubka
jest wygodniejsza w u˝yciu, a past´ ∏atwiej jest
wycisnàç.

dzajach – z wyci´tymi otworami lub z otworami do docinania. Du˝à nowoÊcià, która wkrótce pojawi si´ na rynku, jest p∏ytka plastyczna
Convex systemu Esteem synergy. P∏ytk´ t´, inaczej ni˝ tradycyjne p∏ytki typu Convex, mo˝na
dopasowaç do ró˝nych kszta∏tów i wielkoÊci
stomii, bez koniecznoÊci u˝ycia no˝yczek. P∏ytki plastycznej Convex nie docina si´ no˝yczkami, lecz formuje palcami, a˝ do uzyskania oczekiwanej wielkoÊci i kszta∏tu otworu. Dzi´ki temu
uformowany w p∏ytce otwór idealnie pasuje do
rozmiarów stomii.
P∏ytka plastyczna Convex jest ∏atwa
w u˝yciu równie˝ dla osób z upoÊledzonà
sprawnoÊcià ruchów. Przylega ona ÊciÊle
do skóry wokó∏ stomii, co zmniejsza mo˝liwoÊç podra˝nienia i minimalizuje niebezpieczeƒstwo podciekania treÊci jelitowej
pod p∏ytk´.

datkowà, ochronnà warstwà hydrokoloidowà wykonanà na bazie materia∏u Stomahesive.
Jakie korzyÊci przynosi pacjentowi stosowanie nowej p∏ytki fizelinowej Flexible?
Przede wszystkim komfort – p∏ytka jest cienka,
co pozwala zachowaç pe∏nà dyskrecj´, a przy
tym gwarantuje pe∏ne bezpieczeƒstwo, ryzyko
odklejenia si´ jest minimalne. Niezwykle

3. P∏ytka fizelinowa
Flexible z ochronnà
warstwà hydrokoloidowà
systemu Esteem synergy
Nowe opakowanie pasty uszczelniajàco-gojàcej
Stomahesive jest wygodniejsze od poprzedniego

2. P∏ytka plastyczna
Convex systemu Esteem
synergy
P∏ytki typu Convex sà stosowane przez pacjentów, którzy majà stomi´ wkl´s∏à. W chwili
obecnej p∏ytki Convex dost´pne sà w dwóch ro-

P∏ytka plastyczna Convex systemu Esteem
synergy zapewnia wi´kszà swobod´ i komfort
˝ycia ni˝ tradycyjne p∏ytki typu Convex.
Drugà, nowà p∏ytkà systemu Esteem synergy
jest p∏ytka fizelinowa Flexible z ochronnà warstwà hydrokoloidowà.
Przeznaczona jest ona dla pacjentów, którzy
cenià sobie poczucie komfortu i dyskrecji. Przylepiec p∏ytki wykonany jest z materia∏u Stomahesive, który chroni skór´ wokó∏ stomii, zapobiegajàc podra˝nieniom. Elastyczny ko∏nierz
fizelinowy nowej p∏ytki Flexible pokryty jest do-

Proces kszta∏towania palcami p∏ytki plastycznej Convex systemu Esteem synergy stosowanej przy zaopatrzeniu stomii wkl´s∏ej

20

Budowa p∏ytki fizelinowej Flexible z ochronnà
warstwà hydrokoloidowà systemu Esteem synergy

istotna dla pacjentów ze stomià jest równie˝
ochrona skóry wokó∏ przetoki.
Cz´sto w listach od Paƒstwa pojawia si´
pytanie o w∏aÊciwà piel´gnacj´ stomii. Co zrobiç, aby oprócz prawid∏owego zaopatrzenia stomii, dodatkowo zabezpieczyç skór´ przed podra˝nieniami? Mogà to Paƒstwo uczyniç,
stosujàc najlepszy sprz´t, gwarantujàcy opiek´
nad delikatnà skórà wokó∏ stomii.
Dwie nowe p∏ytki systemu Esteem synergy,
p∏ytka plastyczna Convex i nowa p∏ytka fizelinowa
Flexible z ochronnà warstwà hydrokoloidowà, to
sprz´t spe∏niajàcy oczekiwania ka˝dego pacjenta,
gwarantujàcy komfort noszenia, komfort dla skóry, bezpieczeƒstwo i dyskrecj´ stosowania.
To wygoda i ∏atwoÊç u˝ycia.

Listy od Czytelników
Droga Redakcjo!
Chcia∏bym za Waszym poÊrednictwem podnieÊç na duchu ludzi, którym wydaje si´, ˝e po wytworzeniu stomii niczego ju˝ w ˝yciu nie osiàgnà.
Mam ileostomi´ od 23 lat. Na poczàtku by∏em lekko przygn´biony, ale z czasem powróci∏a wiara
w siebie i w swoje mo˝liwoÊci.
Zawsze lubi∏em sport, ale nigdy nie myÊla∏em,
˝e b´d´ go uprawia∏ i to prawie profesjonalnie.
Niespe∏na trzy lata temu zapisa∏em si´ do klubu
biegacza i zaczà∏em jeêdziç na zawody. Zdumienie moje by∏o ogromne, gdy zaczà∏em wygrywaç.
Koledzy sportowcy, którzy biegajà od m∏odoÊci,
byli zaskoczeni moimi wynikami. A ja sam poczu∏em si´ jak nowo narodzony. Nikt nie wie do dzisiaj, ˝e mam ileostomi´. Biegam z ludêmi zupe∏nie zdrowymi, przewy˝szam ich sprawnoÊcià
i wytrzyma∏oÊcià. Zaczà∏em prowadziç regularne
treningi po kilkanaÊcie kilometrów dziennie.
W ciàgu dwóch lat zdoby∏em 16 pucharów, spo-

ro medali i dyplomów. Zajà∏em trzecie miejsce na
Mistrzostwach Polski w biegu na 10 km. Zosta∏em mistrzem Kalisza w biegu prze∏ajowym na
10 km, a w roku minionym zajà∏em pierwsze
miejsce w maratonie w Jelczu-Laskowicach.
Klub, do którego nale˝´, wys∏a∏ mnie równie˝ na
zawody do Belgii, gdzie reprezentowa∏em nasz
kraj i zajà∏em pierwsze miejsce w kategorii czterdziestolatków. Wszyscy mówià, ˝e mam talent do
biegania, ale nikt nie wie, ˝e mam te˝ ileostomi´.
Pisz´ to do Was, Drodzy Koledzy i Kole˝anki,
abyÊcie wiedzieli, ˝e najwa˝niejsze to uwierzyç
w siebie. Pozdrawiam wszystkich i ˝ycz´ du˝o
zdrowia i wytrwa∏oÊci.
Z powa˝aniem,
Wojciech S.
Od redakcji
Panie Wojciechu! JesteÊmy pod wra˝eniem Paƒskich sportowych osiàgni´ç. Od
dziÊ i my b´dziemy Pana kibicami, ˝yczàc

dalszych sukcesów. Lubimy publikowaç takie listy, aby inni Czytelnicy przekonali si´,
˝e mimo choroby mo˝na realizowaç swoje
pasje i marzenia. Jest Pan, Panie Wojciechu, stomikiem z wyjàtkowo d∏ugim „sta˝em”. Mo˝e inni Czytelnicy wcale nie sà od
Pana „gorsi”? Zach´camy do pisania i czekamy na listy.
„Nasza Trosko”!
Pragn´ poinformowaç wszystkich Czytelników
o mo˝liwoÊci sp´dzenia wolnego czasu na mojej
dzia∏ce, która znajduje si´ na terenie dawnego rezerwatu „Czapla”, wÊród zieleni, ptaków i zwierzàt. Istnieje tu mo˝liwoÊç rozbicia namiotów lub
ustawienia przyczep campingowych. Jest uj´cie
wody i energia elektryczna. Podaj´ adres i prosz´
o kontakt wszystkich zainteresowanych: 04-669
Warszawa, ul. Spadowa 3A, tel. (22) 613 11 61.
Serdecznie zapraszam, Grzegorz Zacharski

Kàcik matrymonialno-towarzyski
Zapraszamy do lektury „Kàcika matrymonialno-towarzyskiego” – sta∏ej rubryki naszego magazynu. Kàcik ten powsta∏ w odpowiedzi na proÊby
Czytelników, którzy w listach do Redakcji wielokrotnie wspominali o samotnoÊci i braku zrozumienia, z którymi zmagajà si´ po operacji wy∏onienia stomii. Mamy nadziej´, ˝e za naszym poÊrednictwem wielu z Paƒstwa znajdzie bratnià dusz´, nawià˝à si´ korespondencyjne przyjaênie
i sympatie. Zach´camy do nadsy∏ania listów, w których mo˝ecie opowiedzieç, w jaki sposób choroba wp∏yn´∏a na Wasze ˝ycie,
a tak˝e opisaç w∏asne pasje i zainteresowania.
Pami´tajcie, aby w listach zamieszczaç dok∏adny adres, na który nale˝y kierowaç korespondencj´! Listy zamieszczone w „Naszej Trosce” b´dà
podpisane tylko imieniem, co pozwoli Paƒstwu zachowaç anonimowoÊç – adres pozostanie do wiadomoÊci Redakcji, która b´dzie poÊredniczyç
w przesy∏aniu autorowi odpowiedzi na jego anons.
Osoby, które zechcà si´ skontaktowaç lub odpisaç na anons umieszczony w „Kàciku matrymonialno-towarzyskim”, powinny kierowaç korespondencj´ na adres Redakcji: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Prosimy tak˝e o dopisek na kopercie, do kogo list jest kierowany, oraz zaznaczenie numeru „Naszej Troski”, z którego dana oferta pochodzi,
np.: Pan Jan, „Nasza Troska” styczeƒ 2004.

Droga Redakcjo!
Znalaz∏em si´ w podobnej sytuacji, jak wi´kszoÊç osób piszàcych do
„Kàcika matrymonialnego”. Piszàc tu, ka˝dy z nas oczekuje wsparcia,
zrozumienia i poszukuje takiej osoby, która b´dzie wyrozumia∏a i nie b´dzie jej oboj´tny problem stomii.
Od trzech lat mam kolostomi´. Jestem aktywny, od roku nie pracuj´,
mam 49 lat. Jestem osobà niezale˝nà, lubi´ spokój, ciep∏o domowego
ogniska. Mieszkam w tzw. sypialni Warszawy, dlatego du˝o spaceruj´,
ale myÊl´, ˝e takie spacery we dwójk´ by∏yby o wiele przyjemniejsze.
Mam nadziej´, ˝e ten list trafi do ràk osoby, która znalaz∏a si´ w podobnej sytuacji i, tak jak ja, oczekuje wsparcia i przyjaêni. Czekam na list.
Pozdrawiam, Janusz
Szanowna Redakcjo!
Mam 54 lata i kolostomi´ od lat 9. Ch´tnie pozna∏bym Panià, której
samotnoÊç jest wynikiem tej samej dolegliwoÊci.
Jerzy

Droga Redakcjo!
Pisz´ do Paƒstwa w celu matrymonialno-towarzyskim. Jestem samotny, bez zobowiàzaƒ, mieszkam sam. Operacj´ mia∏em w 2001 roku, wy∏oniono mi kolostomi´. Rok po operacji przesta∏em pracowaç, jestem na
wczeÊniejszej emeryturze.
Chcia∏bym za poÊrednictwem Redakcji poznaç Panià z podobnà
chorobà, ch´tnie na rencie, aby u∏o˝yç sobie ˝ycie we dwoje.
Z powa˝aniem, Piotr
Dzieƒ Dobry!
Jestem samotnym 59-latkiem spod znaku Wagi. Bez zobowiàzaƒ,
z wykszta∏ceniem zawodowym.
Brakuje mi ˝yczliwej, uczciwej i wra˝liwej Pani o podobnych problemach, która zaakceptuje ileostomi´. Jestem domatorem, mieszkam sam w cichej dzielnicy Warszawy.
Z powa˝aniem, Edward

Informacje
Sklepy medyczne oferujàce sprz´t stomijny ConvaTec
Województwo DolnoÊlàskie
Boles∏awiec 59-700
Sklep Medyczny MIR-MED
ul. Grunwaldzka 4
tel.: (75) 735 10 80
G∏ogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. KoÊciuszki 15a
tel.: (76) 835 01 02
Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel.: (75) 764 61 55
Legnica 59-200
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35
tel.: (76) 854 21 13
Lubin 59-300
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel.: (76) 724 96 16
Lwówek Âlàski 59-600
Sklep Medyczny MIR-MED
Teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel.: (75) 782 57 22
Wa∏brzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Limanowskiego 3
tel.: (74) 842 33 63
Wroc∏aw 50-034
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Ba∏uckiego 4
tel.: (71) 343 83 29
Wroc∏aw 50-136
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
pl. 1 Maja 8
Szpital Wojewódzki
budynek przychodni, pok. 305
tel.: (71) 341 00 00, w. 580
Zgorzelec 59-900
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Langiewicza 20/1E
tel.: (75) 775 00 62
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny Medica Humana
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel.: (52) 375 21 00
Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (52) 344 09 90
Toruƒ 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17
pok. 3 (parter)
tel.: (56) 611 99 40
W∏oc∏awek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81
Województwo Lubelskie
Bia∏a Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Brzeska 32
tel.: (83) 342 62 30

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

Kraków 31-261
Sklep Medyczny ORTO
ul. Rusznikarska 14a/XXII
tel.: (12) 634 40 23

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

Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51
tel.: (32) 417 84 85

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

Limanowa 34-600
Sklep Medyczny MEGA-MED
ul. Pi∏sudskiego 62
tel.: (18) 337 20 25

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

Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11
tel.: (32) 423 54 90

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

MyÊlenice 32-400
Sklep Medyczny
ul. Kazimierza Wielkiego 7
tel.: (12) 274 07 00

Pu∏awy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Pi∏sudskiego 25
tel.: (81) 887 70 42

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

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

Nowy Targ 34-400
Sklep Medyczny
ul. D∏uga 116
tel.: (18) 264 64 98

ZamoÊç 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Gen. Bo∏tucia 26
tel.: (84) 639 08 79

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

Województwo Lubuskie
˚ary 68-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Moniuszki 2
tel.: (68) 470 65 72
Województwo ¸ódzkie
¸ódê 90-427
Niepubliczny ZOZ PRIMUS
Al. KoÊciuszki 48
tel.: (42) 636 98 11, 636 98 12
Radomsko 97-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel.:(44) 685 23 92
Województwo Ma∏opolskie
Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Soko∏a 10
tel.: (32) 623 42 73
Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9A
tel.: (48) 353 79 40
Kraków 30-034
Sklep Medyczny FARMED
pl. Gen. Sikorskiego 13
tel.: (12) 422 87 00
Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/11
tel.: (12) 422 99 00, w. 239
Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Osiedle S∏oneczne 8
tel.: (12) 643 65 70
Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Pràdnicka 35/37
Kraków 31-548
Sklep Medyczny ORTO
Al. Pokoju 3
tel.: (12) 412 48 93,
Kraków 30-638
Sklep Medyczny ORTO
ul. Teligi 8
tel.: (12) 658 76 37

Tarnów 33-100
Niepubliczny ZOZ MARMED
Al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel.: (14) 627 82 35
Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okr´˝na 4a
tel.: (14) 626 98 86

Województwo Podlaskie
Bia∏ystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
MEDICA HUMANA
ul. Radzymiƒska 2
tel.: (85) 651 11 44
Województwo Pomorskie

Gdaƒsk 80-21
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. D´binki 7
tel.: (58) 344 38 94

Skar˝ysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny MARMED
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 253 14 43, w. 312

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

Województwo Warmiƒsko-Mazurskie

Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel.: (23) 268 91 51

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

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
medica.humana@bms.com
Województwo Opolskie
Opole 45-368
Sklep Medyczny REHA-MED
ul. Ozimska 53
tel.: (77) 441 11 12

Województwo Âwi´tokrzyskie
Kielce 25-019
Sklep Medyczny MAX-MEDICAL
ul. Karczówkowska 8

Województwo Mazowieckie

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

˚ory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne PrzedmieÊcie 5
tel.: (32) 435 14 39

Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Niepodleg∏oÊci 7
tel.: (52) 395 67 41

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

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

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

Województwo Âlàskie
Bielsko-Bia∏a 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. M∏yƒska 20
tel.: (33) 812 31 79
Bielsko-Bia∏a 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel.: (33) 816 40 61, w. 208
Cz´stochowa 42-200
Sklep Medyczny ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel.: (34) 324 73 01
Cz´stochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel.: (34) 325 53 35
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel.: (32) 231 93 14

Elblàg 82-300
Zaopatrzenie Ortopedyczne
ul. Komeƒskiego 42
tel.: (55) 233 58 49
E∏k 19-300
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Kajki 12
tel.: (87) 610 64 18
E∏k 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3
tel.: (87) 621 16 51
Olsztyn 10-357
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 37
Szpital MSWiA-Poliklinika, 1p.
tel.: (89) 535 89 07
Województwo Wielkopolskie
Pi∏a 64-920
Sklep Medyczny LUBA
ul. Batalionów Ch∏opskich 9
tel.: (67) 213 20 21
Poznaƒ 60-371
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Mi´dzychodzka 10/39
tel.: (61) 867 96 50
Rawicz 63-900
Sklep medyczny ALTEA
ul. Grunwaldzka 44
tel.: (65) 546 10 17
Województwo Zachodniopomorskie

Opole 44-005
Sklep Medyczny REHMED
ul. Ksià˝àt Opolskich 33
tel.: (77) 453 22 44

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

Ko∏obrzeg 78-010
Punkt Sprzeda˝y K-ORT
ul. ¸opuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43

Opole 45-061
Sklep Medyczny REHMED
Woj. Szpital Zespolony, bud. Pulmonologii
ul. Katowicka 66a
tel.: (77) 441 37 20

Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel.: (32) 253 75 74

Koszalin 75-414
Zak∏ad Sprz´tu Ortopedycznego
K-ORT Sp. z o.o.
ul. LeÊna 1
tel.: (94) 345 65 50, w. 365

Województwo Podkarpackie
Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 14 40
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Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4
tel.: (32) 414 90 26

Szczecin 70-592
Sklep Medyczny JOLA-MED
ul. Harcerzy 3/5
tel.: (91) 452 83 13

Adresy poradni stomijnych

Limity na sprz´t stomijny
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 (Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003 r.)
wprowadzi∏o jednolite miesi´czne limity cen na sprz´t stomijny:

• kolostomia: 300 z∏ • ileostomia: 400 z∏ • urostomia: 480 z∏

Stomia w Internecie
www.convatec.pl
Profesjonalny serwis internetowy w j´zyku polskim
poÊwi´cony stomii. Przeznaczony dla osób ze
stomià, lekarzy i piel´gniarek. Zawiera obszerne
informacje dotyczàce piel´gnacji i zaopatrzenia
ró˝nych rodzajów przetok. Cz´Êç serwisu dotyczy
leczenia odle˝yn i przewlek∏ych owrzodzeƒ podudzi.
polilko.w.interia.pl
Strona g∏ówna Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomià POL-ILKO. Zawiera praktyczne
wskazówki dotyczàce zasad piel´gnacji stomii.

www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszajàca najwa˝niejsze
problemy z nià zwiàzane.
www.ostomyinternational.org
Angloj´zyczna strona g∏ówna International Ostomy
Association (IOA). Informacje o stowarzyszeniu.
Praktyczne rady. Materia∏y edukacyjne. Ciekawe
odnoÊniki do innych stron poÊwi´conych problematyce piel´gnacji stomii.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poÊwi´cona kolostomii.

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Anna Bo˝ek, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2/84, tel.: (58) 624 21 39, Telefon zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45
DolnoÊlàskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wroc∏aw, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià „˚ycie”
Rozalia Bàba, 58-100 Âwidnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0 693 069 430

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià (Pol-Ilko)
Zarzàd G∏ówny Pol-Ilko:
Prezydium: Alina Matysiak – przewodniczàca (61-641 Poznaƒ, Osiedle Kosmonautów 23/33); Jerzy Kasprzak
– wiceprzewodniczàcy (Czarnków); Anna Hebdowska – sekretarz (¸ódê); Wojciech Ratajczak
– skarbnik (Oborniki); Cz∏onkowie: Stanis∏aw Majewski (¸´czna); Wies∏awa Piaszczyk (¸ódê); Dionizy
Chodorowski (Konin); Ryszard Jankowski (Moƒki); Jan Kalinowski (Ró˝anystok)
Oddzia∏y regionalne Pol-Ilko:
1. BIA¸YSTOK — Zdzis∏aw Masiak, 15-274 Bia∏ystok, ul.Waszyngtona 15 A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ — dr Danuta Karwacka, 85-183 Bydgoszcz, ul. Wieniawskiego 3, tel.: (52) 371 11 66
3. GORZÓW — Miros∏awa P´kosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00
4. KATOWICE — Bo˝ena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 508 08 25 26, (32) 645 83 45
5. KIELCE — Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137/3, tel.: (41) 331 87 06
6. KONIN — Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. W∏adys∏awa Jagie∏∏y 13, tel.: (63) 245 05 65
7. KRAKÓW — Leszek Tylko, 30-020 Kraków, ul. Wójtowska 9/33, tel.: (12) 633 33 85
8. LIPNO — Wanda Ciepliƒska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/7, tel.: (54) 280 53 96
9. LUBIN — Bogdan Szko∏a, 59-300 Lubin, ul. Sportowa 32/6, tel.: (76) 749 73 49
10. LUBLIN — Stanis∏aw Majewski, 21-017 ¸´czna, ul. Obroƒców Pokoju 11/39
11. ¸ÓDè — Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37
12. OLSZTYN — Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08
13. P¸OCK — Lechos∏aw Or∏owski, 87-800 W∏oc∏awek, ul. Ho˝a 1 m 54, tel.: (54) 236 10 12
14. POZNA¡ — Zdzis∏aw Matuszak, 60-658 Poznaƒ, ul. Bonin 12/8, tel.: (61) 823 34 05
15. RZESZÓW — Janina Or∏owska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 862 95 97
16. SZCZECIN — Jan WiÊniewski, 73-110 Stargard Szczeciƒski, oÊ. Zachód B6 m H3, tel.: (91) 573 23 67
17. TARNOBRZEG — Jerzy Mazurek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dàbrowskiej 7/59, tel.: (15) 822 71 96
18. WARSZAWA — Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 137/141 m 38, tel.: (22) 646 27 05
19. ZIELONA GÓRA — Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

Kluby ludzi ze stomià
1. LEGNICA — Zygmunt Machowski, 59-220 Legnica, ul. Niedzia∏kowskiego 5/1, tel.: (76) 854 75 93
2. NOWY SÑCZ — Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93
3. PI¸A — Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a, ul. Jagielloƒska 11, tel.: (67) 214 16 54
4. TARNÓW — Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
5. WARSZAWA — Dorota Kaniewska, Szpital Bielaƒski, wejÊcie g∏ówne – sala 28, 01-809 Warszawa,
ul. Ceg∏owska 80 (spotkania w ka˝dà ostatnià Êrod´ miesiàca, w godz. 13.00-16.00)
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Województwo DolnoÊlàskie
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 213,
50-556 Wroc∏aw
kierownik poradni: dr Jerzy Medyƒski
tel.: (71) 376 30 62
OÊrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17
Poradnia dla Chorych ze Stomià
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Ogiƒskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Poradnia Stomijna
ul. Koszaliƒska 7,
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szcz´sny
tel.: (52) 375 87 25

Województwo Podlaskie
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Bia∏ystok
kierownik poradni: dr Jadwiga Snarska
tel.: (85) 74 68 573
SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymiƒska 2, 15-863 Bia∏ystok
kierownik poradni:
dr Romuald Kowalczuk
tel.: (85) 651 11 44
Województwo Pomorskie
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (58) 699 83 45
Województwo Âlàskie
Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna
ul. Powstaƒców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Leszek Sedlak
tel.: (32) 255 36 62

Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 371 16 00 w. 375

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
Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu
ul. Batorego 17 – 19, 87-100 Toruƒ
tel. (56) 610 02 03, 610 02 59
dr n. med. Z. Michniewicz
piel. stomijna Hanna ¸àczna

Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dàbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16

Województwo Lubelskie
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
kierownik poradni:
dr Andrzej Andrzejewski
tel.: (81) 534 41 27

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

Województwo Lubuskie
Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
kierownik poradni:
dr Mariusz Pawlak
tel.: (95) 733 17 32
Województwo ¸ódzkie
Poradnia Stomijna
Al. KoÊciuszki 48, ¸ódê
Województwo Ma∏opolskie
Poradnia Chirurgii Proktologicznej
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
ul. Pràdnicka 35-37, 31-202 Kraków
Kier. poradni: dr Adam Korczyƒski
tel.: (12) 416 22 66
CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeƒ Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
tel.: (12) 424 80 66
Województwo Mazowieckie
Szpital Bielaƒski – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Ceg∏owska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 864 20 00
SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony,
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 P∏ock
kierownik poradni: dr Mariusz Obr´bski
tel.: (24) 268 64 76
Województwo Opolskie
Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Wojewódzkim OÊrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

Województwo Âwi´tokrzyskie
Âwi´tokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwiƒskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65
Województwo
Warmiƒsko-Mazurskie
Specjalistyczny Zespó∏
Onkologii i Pulmunologii
ul. Jagielloƒska 78,
10-357 Olsztyn
tel.: (89) 526 43 75
Województwo Wielkopolskie
Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr hab. med. Piotr Krokowicz
tel.: (61) 869 15 69
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszew 7/19, 60-479 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiƒski
tel.: (61) 821 22 43
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 854 05 79
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia dla Chorych ze Stomià
ul. Kardyna∏a S. Wyszyƒskiego 1,
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jaros∏aw D∏ugosz
tel.: (62) 245 44 89
Województwo Zachodniopomorskie
Poradnia Stomijna
109 Szpital Wojskowy
ul. Piotra Skargi 34/35, 71-422 Szczecin
tel. (91) 445 55 05

Gaziki ConvaCare®
z p∏ynem ochraniajàcym
 tworzà ochronnà,
zabezpieczajàcà warstw´
na skórze wokó∏ stomii
 u∏atwiajà gojenie
zmian skórnych
 zwi´kszajà
przyleganie i szczelnoÊç
sprz´tu stomijnego
 gwarantujà pewnoÊç i poczucie
bezpieczeƒstwa pacjenta

Gaziki ConvaCare®
do zmywania skóry
wokó∏ stomii
 zapewniajà skutecznà
i wygodnà piel´gnacj´ stomii
oraz skóry wokó∏ niej
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 skutecznie usuwajà wszystkie
zanieczyszczenia i pozosta∏oÊci
przylepca lub p∏ytki
 u∏atwiajà przyklejanie
sprz´tu stomijnego
 zapewniajà higien´
w ka˝dej sytuacji

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

