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Wiosenne zmiany!

FOT. PLAINPICTURE/EAST NEWS

Zawsze, gdy przed wysłaniem numeru do druku, kończę pracę nad ostatnią
kolumną tekstu do „Naszej Troski”, zastanawiam się, czy w oddawanym numerze
sprostałem Państwa oczekiwaniom. Czy poruszyłem tematy, które są ważne? Czy
podałem wszelkie potrzebne informacje? Czy wykonałem zobowiązanie zawarte
w tytule naszego magazynu, by otaczać troską wszystkich pacjentów ze stomią?
Zawsze pozostaje we mnie wrażenie niedosytu. Pewnego niedopełnienia. Że na
coś nie wystarczyło miejsca. Że nie wszystkie tematy znalazły pełne rozwinięcie.
Dlatego podjąłem decyzję – w trosce o Państwa rozbudujemy „Naszą Troskę”.
Dodajemy stron: teraz mamy do dyspozycji 32 kolumny tekstu. Powiększamy ilość
osób pracujących nad magazynem, by więcej głów mogło czuwać nad merytoryczną i estetyczną jakością pisma.
„Nasza Troska” jest o nas i dla nas. Dla pacjentów ze stomią. Powinniśmy
tworzyć ją razem. Dlatego przysyłajcie pocztą listy, dzwońcie do redakcji. Mówcie
o tym, co chcielibyście przeczytać. Informujcie, czego chcielibyście się dowiedzieć.
Zadawajcie pytania, na które nie znacie odpowiedzi. Pytajcie o sprzęt stomijny
i pielęgnację stomii. O to, co was niepokoi, zastanawia, czego nie jesteście pewni.
Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Żadna sugestia bez reakcji.
Jak najlepiej potrafię, postaram się spełnić Państwa oczekiwania.

(17)

W tym numerze m.in.:
Rozmowa
z kpt. Mariuszem
Pycz Pyczewskim
Powikłania stomii
jelitowych (cz. III)
Dietetyk radzi
Obłaskawić stomię
Program
„Spotkajmy się“

Z poważaniem

lek. med. Przemysław Styczeń
Dział Pomocy ConvaTec

Choroba niedokrwienna
serca (cz. I)
Leczenie sanatoryjne

Wszystkim
naszym
Czytelnikom
życzymy
pogodnych
Świąt
Wielkanocnych!

Program
Złota Karta ConvaTec
Przewlekłe rany

Doniesienia................................................2
Rozmowa
z kpt. Mariuszem Pycz Pyczewskim ..........4
Pielęgnacja stomii
Powikłania stomii jelitowych (cz. III) ........6
Dietetyk radzi – Zasady prawidłowego
odżywiania się osób ze stomią (cz. III)......9
Psycholog radzi – Obłaskawić stomię ......12
Program „Spotkajmy się” w 2005 r. ........14
Kalendarz – Informacje o spotkaniach
dla osób ze stomią ..................................16
Kącik medyczny
Choroba niedokrwienna serca (cz. I) ......18
Kącik medyczny
Leczenie sanatoryjne pacjentów
ze stomią (cz. III) ....................................20
Kącik medyczny
Przewlekłe rany ......................................22
Program „Złota Karta ConvaTec“ ............24
Nowości ConvaTec..................................26
Listy od Czytelników ..............................28
Kącik matrymonialno-towarzyski............29
Informacje ..............................................30

Sklep
„Medica
Humana”
w Katowicach
zaprasza
na spotkanie
Co? Spotkanie dla pacjentów ze stomią
mieszkających na terenie Śląska z pielęgniarką stomijną.
Gdzie? W Katowicach,
w sklepie "Medica
Humana" przy ul.
Warszawskiej 36
Kiedy? 16 kwietnia
2005 r. (sobota)
Ważna informacja!
Na spotkanie obowiązują zapisy. Aby znaleźć się na liście uczestników,
należy zadzwonić pod numer: (0-32) 256-82-35 lub (0-32) 259-85-31.

Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy drobne upominki.
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Latem – wymiana Złotych Kart
Już niedługo rozpoczynamy wymianę wszystkich Złotych Kart
ConvaTec. Właściciele starych kart nie powinni się jednak niepokoić
– nową otrzymają pocztą do domu. Nowa karta będzie różniła się
wyglądem od starej, a umiejscowiony na niej kod paskowy będzie
zawierał wszystkie dane jej posiadacza potrzebne do szybkiej
i sprawnej identyfikacji.

FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

Spis treści

Doniesienia

Szkolenia dla pielęgniarek stomijnych
Od stycznia tego roku firma ConvaTec,
we współpracy z Centrum Kształcenia
Kadr Medycznych „InPlus”, organizuje
specjalistyczne kursy dla pielęgniarek stomijnych.
ConvaTec jest pierwszą firmą w Polsce,
która podjęła to wyzwanie. Wszystko po
to, by otoczeni byli Państwo jeszcze większą i bardziej fachową opieką pielęgniarską.
W styczniu rozpoczęła się pierwsza,
trzymiesięczna edycja tego kursu, a już
w kwietniu planowana jest kolejna.W tym
roku firma ConvaTec pragnie umożliwić
odbycie szkolenia łącznie ponad stu pielęgniarkom stomijnym z całego kraju.
Wszyscy uczestnicy kursu, po zaliczeniu
części teoretycznej i praktycznej oraz po
końcowym egzaminie, otrzymają oficjalne
dokumenty zaświadczające o nabyciu
specjalistycznych kwalifikacji z dziedziny
opieki nad pacjentami ze stomią jelitową.
Z perspektywy prawa – obowiązującego
i w Polsce, i w Unii Europejskiej – ich posia-

danie jest niezbędne do sprawowania
opieki nad stomikami. Z perspektywy Państwa – czyli pacjentów – certyfikat pielęgniarki stomijnej jest gwarancją, że otrzymujecie poradę fachową, zgodną z obowiązującymi wytycznymi i standardami
opieki.
Kierownikiem kursu jest pani dr Maria
Kózka z Instytutu Pielęgniarstwa Collegium Medium UJ w Krakowie. Z ramienia
środowiska lekarskiego patronat merytoryczny nad kursem objął prof. Krzysztof
Bielecki z Kliniki Chirurgii Ogólnej Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Program kursu prowadzony przez renomowany Ośrodek Kształcenia Kadr
Medycznych „Inplus” uzyskał akredytację
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych (organ wykonawczy ministra zdrowia) oraz wpis do
rejestru organizatorów kształcenia
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Akcja „Poznajmy się...”
wciąż trwa
Cel naszej akcji jest prosty: tym
wszystkim, którzy jeszcze nie znają
i nie stosują sprzętu stomijnego
ConvaTec oraz nie mają możliwości
jego przetestowania w sklepach medycznych, chcemy umożliwić jego
poznanie, wypróbowanie i – oczywiście – sprawdzenie. W jaki bowiem
sposób, jak nie przez bezpośrednią
ocenę jakości i indywidualnej przydatności, można wybrać najbardziej
odpowiedni dla siebie system stomijny?
Dysponujemy następującymi systemami: sprzęt dwuczęściowy (Combihesive 2S), sprzęt jednoczęściowy
(Esteem) i sprzęt synergiczny (Esteem synergy). Na pewno znajdzie się
wśród nich taki, który spełni Państwa
oczekiwania.

FOT. CEZARY SZEJGIS

Wszystkich zainteresowanych
otrzymaniem bezpłatnych próbek
sprzętu stomijnego ConvaTec
prosimy o telefon
do Działu Pomocy ConvaTec
pod bezpłatny numer:
Uczestnicy pierwszej edycji kursu specjalistycznego „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową“.
Konstancin - Jeziorna, 7-12 stycznia 2005

0-800-120-093

Sklep w Szczecinie zmienił siedzibę
Uprzejmie informujemy, że sklep medyczny ze sprzętem stomijnym „Medica Humana” mieszczący się
w Szczecinie przy ul. Harcerzy 3/5 został przeniesiony w ubiegłym roku na ul. Arkońską 42.
Podajemy nowy numer telefonu do sklepu: (091) 454-06-04. Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby!
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Rozmowa z...
Rozmawiała Sylwia Michałowska

Mariuszem Pycz Pyczewskim, kapitanem jachtowym

Pod żaglami po zwycięstwo
Kapitan Mariusz Pycz Pyczewski żyje ze stomią od 9 lat. Na dworcu w Gdańsku, zamiast
zmęczonego chorobą człowieka, spotykam energicznego 71-letniego pana, któremu wigoru
i apetytu na życie mógłby pozazdrościć niejeden dwudziestolatek. O jachtach opowiada jak
o kobietach, a o kobietach jak o cudownych istotach rodem z innej planety. Wyjeżdżam
z Gdańska niemal zakochana, pod ogromnym urokiem jego barwnych opowieści.
Sylwia Michałowska: W jakich okolicznościach dołączył Pan do grona
stomików?
Mariusz Pycz Pyczewski: Był rok 1996.
Zaczął mnie bardzo silnie boleć brzuch. Pojechałem do szpitala. Tam wykryto u mnie guza,
który umiejscowił się w jamie brzusznej. Wymagał natychmiastowego usunięcia. Po operacji pojawiły się komplikacje, konieczne było
przeprowadzenie kolejnego zabiegu. Zrobiono
mi ileostomię, czyli stomię na jelicie cienkim.
Ten rodzaj przetoki wymaga „wyłonienia”
końca jelita cienkiego na powierzchnię brzucha. Jest to stomia dosyć trudna w pielęgnacji,
bowiem każde jej zaniedbanie może
doprowadzić do powstania powikłań. Przez 61
dni leżałem na OIOM-ie, siatkę pęknięć na suficie w moim szpitalnym pokoju mogę do dziś
odwzorować, rysując ją na kartce!
S. M.: Jak Pan zareagował na tak
drastyczną zmianę w swoim życiu?
M. P. P.: Pierwsze tygodnie po operacji były
dla mnie, mówiąc delikatnie, bardzo trudne.
Kiedy już odzyskałem przytomność i w miarę
doszedłem do siebie, nie mogłem się pogodzić
z tym, co się stało. Nie wiedziałem, czy i jak
dam sobie radę. Dręczyło mnie pytanie: „Komu jest potrzebny facet, który nosi swój odbyt
na brzuchu?”. Byłem człowiekiem smakującym życie, rozkoszującym się nim, kochającym
kobiety i przygody. Czterokrotnie byłem żona-

ty. Nagle musiałem zmienić parę rzeczy w życiu. Trudno było się z tym pogodzić.
Jednak po jakimś czasie załamanie minęło.
Zdałem sobie sprawę, że pewnego dnia wstanę z łóżka, wyjdę ze szpitala i będę żył. Najlepiej jak potrafię. Postanowiłem więc tylko poszerzyć spodnie i cieszyć się nadchodzącym
wtedy karnawałem! To właśnie trwający czas
zabaw dawał mi motywację do szukania w sobie siły i energii.

Rezygnacja z wesołego stylu życia nie była
zresztą wielkim zmartwieniem, bowiem i tak
– z racji wieku – należało się wreszcie ustatkować.
Jednak właśnie dzięki stomii zyskałem więcej
czasu na realizowanie pasji swojego życia, czyli żeglarstwa. Już cztery miesiące po operacji byłem na ceremonii rozdania nagród za rejs roku.

S. M.: Czy stomia zmieniła Pańskie

M. P. P.: Nie. Do tej pory jestem czynnym
kapitanem jachtowym i czynnym instruktorem żeglarstwa. Codziennie chodzę na kilkukilometrowe spacery z moim psem Dżigitem, co
pozwala i jemu, i mnie zachować dobrą kondycję fizyczną. Prowadzę przedsiębiorstwo
organizujące regaty.
W tym roku, wraz z załogą, przygotowujemy do sezonu nowy jacht „Tikkurila” – prawdziwy rarytas, którego kadłub wybudowano
w 1910 roku w Finlandii. „Tikkurila“ ma 14,5
metra długości, 2,85 metra szerokości i 100
metrów kwadratowych żagla! Chcemy wystartować w cyklu regat o Morski Puchar Polski, Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski
oraz w dwóch lub trzech regatach organizowanych za granicą. Nie interesuje nas samo
uczestnictwo, będziemy pływać po zwycięstwa. Ho, ho, ho: zapewne jeszcze nie raz Pani
o nas usłyszy!

życie?
M. P. P.: W niektórych dziedzinach bardzo,
w innych prawie w ogóle. Dwa lata przed operacją byłem na rencie powypadkowej i pracowałem tylko na pół etatu. Od kiedy zostałem
stomikiem, zrezygnowałem zupełnie z pracy
w zawodzie lekarza.
Nie ma co ukrywać: stomia łączy się z pewnymi przykrymi niedogodnościami, szczególnie w takim przypadku jak mój. Skóra wokół
stomii jest bardzo nierówna, dlatego łatwo
dochodzi do powstawania podrażnień i odparzeń. Na pełnej ubytków i wybrzuszeń powierzchni trudno jest, mimo stosowania odpowiednich maści, dobrze umocować sprzęt
stomijny. Pielęgnacja stomii w moim przypadku jest kłopotliwa, dlatego zdecydowałem się
zrezygnować na dobre z pracy. Ograniczyłem
też życie towarzyskie – wolałem unikać sytuacji, które mogłyby być dla mnie krępujące.

„Właśnie dzięki stomii zyskałem więcej czasu
na realizowanie pasji swojego życia, czyli żeglarstwa.”
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S. M.: Stomia nie przeszkodziła Panu w aktywności fizycznej?

S. M.: Stomik może być dobrym żeglarzem?
M. P. P.: A dlaczego nie? Według mnie, to
fantastyczny, bardzo skuteczny sposób terapii

wany dla stomików, posiada chyba największą
pływającą łazienkę na Bałtyku, dwa razy większą niż na normalnym jachcie.
S. M.: Skąd się wziął taki pomysł?
M. P. P.: Wiem, ile radości można zyskać
dzięki żeglowaniu. Mam wiele pomysłów na
takie specjalne rejsy. Marzy mi się wyprawa
dla dzieci z sierocińców, rozpocząłem rozmowy z Fundacją „Mam Marzenie”, która pomaga dzieciom nieuleczalnie chorym. Trzeba tylko znaleźć sponsora, który chciałby na przykład umieścić swoje logo na żaglach jachtu. To
powinno zapewnić fundusze na zrealizowanie
kilku ciekawych rejsów.
S. M.: Jakie bariery musi się nauczyć
pokonywać człowiek żyjący ze stomią?

FOT. SYLWIA MICHAŁOWSKA

M. P. P.: Stomia powoduje, że przestajemy
być do końca panami własnego ciała. Nie możemy na przykład kontrolować, tak jak kiedyś,
wydzielania gazów. Musimy więc bardziej
uważać na to, co jemy i co pijemy, musimy też
poznać lepiej swój organizm, żeby wiedzieć,
na co możemy sobie pozwolić. Musimy
wreszcie nauczyć się unikać takich sytuacji,
które mogą się okazać dla nas kłopotliwe.
S. M.: Co mógłby Pan poradzić tym

osobom, które dopiero uczą się żyć
ze stomią?
M. P. P.: Znajdźcie swoją pasję! Róbcie to, co
was interesowało, a na co nie mieliście czasu.

„Jeśli dasz sobie radę na morzu, to zyskujesz
poczucie, że dasz radę wszędzie.”
w sferze psychicznej. Gdy ma się jakąś pasję,
można lepiej uczyć się akceptować życie
z chorobą.
To, co najbardziej lubisz robić, motywuje cię
do dalszego życia, nawet gdy to życie stało się
w pewnych aspektach bardziej uciążliwe. Dlatego nie należy rezygnować z niczego, co daje
prawdziwą radość, oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku.
Planuję w tym roku zorganizowanie rejsu
dla stomików. Chciałbym móc pokazać innym,
że ze stomią da się żyć pełnią życia. Pływałem
już z cukrzykami, ludźmi z chorobami układu
krążenia i nikt, ani jedna osoba, nie powiedzia-

ła mi po rejsie: „Nie chciałabym tego jeszcze
powtórzyć”.
S. M.: Na jakich zasadach miałby się
odbyć taki rejs dla stomików?
M. P. P.: Dostałem fundusze od sponsora
– firmy ConvaTec – i w tym roku latem wspólnie planujemy zorganizować kilkudniowe rejsy
po Zatoce Puckiej i po Bałtyku. Zapraszamy na
nie wszystkich zainteresowanych! Myślę, że
taki rejs mógłby im pomóc na nowo uwierzyć
w siebie. Bo jeśli dasz sobie radę na morzu, to
zyskujesz poczucie, że dasz radę wszędzie.
Mój jacht „Tikkurila” jest specjalnie przystoso-
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Zapraszamy na rejs!
Firma ConvaTec, wspólnie z kpt. Mariuszem
Pycz Pyczewskim, planuje na letnie miesiące
nie lada atrakcję. Kilkudniowe rejsy po Zatoce Puckiej i Bałtyku dla członków programu
Złota Karta ConvaTec
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci
swojego udziału. Zapewniamy jacht,
noclegi i pełne wyżywienie. Wspólny
rejs to doskonała okazja, aby lepiej się
poznać i wzajemnie sobie pomóc!
Aby zapisać się na wyprawę należy zadzwonić do Działu Pomocy ConvaTec (bezpłatna infolinia: 0-800-120-093) i podać
swoje dane. Bliższych informacji, dotyczących m.in. terminów, udzielać będziemy
w późniejszym okresie.

Pielęgnacja stomii
dr n. med. Jerzy Medyński
prowadzi Poradnię dla Chorych ze Stomią we Wrocławiu

Powikłania
stomii jelitowych (część III)
Późne miejscowe powikłania chirurgiczne stomii powstają najczęściej w ciągu kilku miesięcy
lub nawet lat po zabiegu operacyjnym.
Do miejscowych chirurgicznych powikłań stomii zalicza się:
zwężenie lub niedrożność stomii;
wypadanie stomii;
przepuklinę okołostomijną;
wznowę procesu chorobowego
w stomii;
stomię wklęsłą.

powłoki
brzuszne

zwężone wejście
przetoki

rozdęta
pętla jelita

Zwężenie lub niedrożność
stomii
Zwężenie lub niedrożność jest bardzo
groźnym powikłaniem stomii jelitowej.
W przypadku stomii jednolufowej powoduje mechaniczne upośledzenie drożności
przewodu pokarmowego, a co za tym idzie
– zaburzenia ogólnoustrojowe spowodowane utrudnieniem wydalania kału.
Najczęstszą przyczyną zwężenia są długotrwałe procesy zapalne oraz zakażenie
stomii, prowadzące do jej nadmiernego bliznowacenia.
Zwężeniu stomii może towarzyszyć jednoczesne jej wciągnięcie (Rys.1)

Rys. 1. Zwężenie stomii z jednoczesnym jej
wciągnięciem

Schemat zwężenia stomii

Zwężającą się przetokę leczy się przez codzienne jej rozszerzanie przy użyciu plastikowego, lejkowatego rozszerzadła albo własnego
palca zabezpieczonego gumową rękawiczką
i posmarowanego wazeliną. Jeśli jest to nieskuteczne, konieczna jest operacja chirurgiczna
polegająca na wyłonieniu i uformowaniu stomii
na nowo. Taki zabieg przeprowadzany jest
w znieczuleniu miejscowym bądź ogólnym.

Rys. 2 Całkowite zarośnięcie stomii
na poziomie skóry
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Całkowite zarośnięcie przetoki wymaga
pilnej operacji (Rys.2).
Stosunkowo rzadką postacią niedrożności stomii jest jej zwężenie na odcinku wewnątrzotrzewnowym przed wejściem do
kanału stomijnego. Przyczyną tego może
być skręcenie jelita lub otoczenie licznymi
zrostami pooperacyjnymi.
Zrosty objawiają się niezwykle silnymi kolkowymi bólami brzucha, nudnościami, wymiotami lub wzdęciami. Jeśli występują takie objawy, a lekarz stwierdzi w badaniu radiologicznym cechy niedrożności jelit (widoczne poziomy płynów w jelitach), należy
natychmiast poddać się zabiegowi operacyjnemu.

Wypadanie stomii
Powikłanie to dotyczy około 20 proc.
osób ze stomią. Najbardziej zagrożeni wypadaniem stomii są pacjenci z ileostomią,
a wśród nich osoby z przetoką pętlową
(dwulufową) lub z przetoką niewłaściwie
umiejscowioną (Rys. 3 i 4).

Rys. 3 Wypadanie stomii
dwulufowej

wypadająca
zdwojona
ściana jelita

Rys. 4 Wypadanie stomii jednolufowej
dużego stopnia

Schemat pełnościennego wypadania
stomii

Rys. 5 Przepuklina okołostomijna z towarzyszącym nieznacznym wypadaniem

Czynnikami, które wpływają na wystąpienie tego powikłania są:
duży stopień wyniszczenia organizmu
lub zaawansowany wiek pacjenta;
znaczna nadwaga;
przewlekłe zaparcia;
rozciągnięte, zwiotczałe powłoki brzucha
(u kobiet po przebytych licznych ciążach).

Przepuklina okołostomijna

występuje o wiele rzadziej (tylko w około
0,5-3 proc. przypadków).
Nie bez znaczenia jest też stopień przygotowania jelita do operacji. Badania wykazują, że przepuklina występuje częściej
u chorych operowanych doraźnie w ramach ostrego dyżuru niż u osób, u których
zaplanowano operację z wyprzedzeniem.

Jest najczęściej występującym powikłaniem chirurgicznym (Rys. 5). Dotyczy ok.
75 proc. pacjentów z kolostomią. Niektórzy lekarze twierdzą, że jest ona wręcz
nieunikniona. Choć ogólne zasady wykonywania ileostomii i kolostomii są takie same, w przypadku ileostomii przepuklina

Pielęgnacja stomii
Ze względu na sposób przemieszczania się jelit w przepuklinie poza jamę otrzewnej rozróżniamy następujące rodzaje przepuklin okołostomijnych:
przepuklina okołostomijna prawdziwa
(90 proc. wszystkich przepuklin) – jej
przyczyną jest przemieszczanie się
worka przepuklinowego przez zbyt
szeroki kanał stomijny;
przepuklina okołostomijna rzekoma
– znacznie rzadsza; nie wiąże się z patologicznym poszerzeniem kanału stomijnego, a jedynie z nadmiernym
zwiotczeniem tkanek wokół przetoki.
Przepuklinę okołostomijną leczy się chirurgicznie.

przepuklina okolostomijna
rzekoma
pętle jelita
cienkiego

Schemat przepukliny okołostomijnej rzekomej

sty uszczelniająco-gojącej Stomaheasive
(Rys. 8).
Przyczyny powstawania takiej stomii są
złożone. Może być nią niedokrwienie i powierzchowna martwica, niedostateczna mobilizacja wyłonionego jelita, a także szybki
wzrost masy ciała pacjentów po operacji.
Dzięki specjalistycznemu sprzętowi oraz
pastom uszczelniającym rzadko dochodzi
do interwencji chirurgicznej.

Rys. 6 Wznowa procesu chorobowego w stomii

nowotworowym lub procesem przerzutowym. Leczenie chirurgiczne w takim przypadku zazwyczaj sprowadza się do wykonania nowej stomii na wyższym odcinku
przewodu pokarmowego.
Nieco inna jest sytuacja w przypadku
wznowy choroby Leśniewskiego-Crohna
lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Długotrwałe leczenie zachowawcze najczęściej likwiduje zmiany obejmujące stomię
lub jej otoczenie i interwencja chirurga
bardzo rzadko bywa konieczna. Jeśli jednak
powtarzają się biegunki, dolegliwości czy
trudności w zabezpieczeniu stomii, operacja
(usunięcie końcowego fragmentu jelita i ponowne wytworzenie przetoki) może być
niezbędna.

Wznowa procesu
chorobowego w stomii

Stomia wklęsła (lejkowata)

Najczęściej problem ten dotyczy wznowy procesu nowotworowego w kolostomii, spowodowanej implantacją komórek
nowotworowych w powłoki brzucha
(Rys. 6). Przyczyną może być mało radykalne usunięcie jelita objętego naciekiem

Jest częstym i uciążliwym powikłaniem
(Rys. 7). Wymaga specjalnych zabiegów
pielęgnacyjnych i stosowania wysokiej jakości sprzętu do zaopatrzenia stomii
płytek wypukłych typu Convex oraz past
uszczelniająco-gojących, na przykład pa-

Rys. 7 Stomia wklęsła

Rys. 8 Zastosowanie pasty uszczelniająco
-gojącej Stomaheasive

Minisłownik pojęć medycznych
CHOROBA
LEŚNIEWSKIEGO-CROHNA
– przewlekła choroba zapalna
jelit (może dotyczyć całego przewodu pokarmowego), której
przyczyna nie jest znana.
ILEOSTOMIA
– stomia wykonana na jelicie
cienkim. Zazwyczaj wyłaniana
w przypadku konieczności wycię-

cia całego jelita grubego wraz ze
zwieraczami odbytu. Stomia taka
jest wypukła i wystaje na ok. 3-4
cm powyżej poziomu skóry.

tworzona na stałe. Jeśli zachowano zwieracze odbytu, kolostomia
może mieć charakter czasowy.
STOMIA DWULUFOWA
(PĘTLOWA)
– jest to rodzaj rozwiązania
tymczasowego, które polega na
tym, że przez nacięcie na brzuchu wyciąga się niewielką pętlę
jelita i nacina się, wskutek czego

KOLOSTOMIA
– stomia wykonana na jelicie
grubym. Wykonuje się ją w przypadku konieczności usunięcia części tego jelita. Jeśli usunięto odbytnicę i odbyt, kolostomia jest
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powstają dwa otwory – dwie
stomie. Jedna jest zakończeniem
początkowej części jelita i służy
do wydalania stolca. Druga stanowi ujście tymczasowo nieczynnej, końcowej części jelita
i wydala tylko śluz. Tego typu
tymczasowe stomie wykonuje
się po to, by dać jelitu czas na
wygojenie się przed ponownym
zespoleniem.

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

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (część III)
Poniżej prezentujemy Państwu trzecią część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się osób
po operacji wyłonienia stomii. Pytania numerowane są w kolejności ich ukazywania się od początku
cyklu. Zachęcamy gorąco do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.
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Czym jest właściwie błonnik
pokarmowy?

17

Jaką rolę odgrywa błonnik
w naszej diecie?

Błonnik pokarmowy (nazywany też często
włóknem pokarmowym) jest bardzo ważnym
składnikiem wszystkich produktów pochodzenia roślinnego.
Charakterystyczną jego cechą jest to, że po
spożyciu nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym człowieka. Mimo że wydalamy go
w postaci niezmienionej, ma kluczowe znaczenie zarówno dla prawidłowej pracy jelit, jak
i dla właściwego funkcjonowania całego
naszego organizmu.
Dobroczynne działanie błonnika polega
m.in. na regulacji pracy jelit (szczególnie jelita
grubego), zapobieganiu zaparciom, ochronie
przed nowotworami jelit oraz zmniejszaniu poziomu cholesterolu we krwi. Ta ostatnia właściwość ma znaczenie w walce z miażdżycą.

Błonnik pokarmowy pozytywnie oddziaływuje na organizm człowieka:
pobudza wydzielanie śliny podczas przeżuwania pokarmów – ślina ułatwia rozdrabnianie pokarmu w jamie ustnej
oraz zawiera enzymy uczestniczące w trawieniu cukrów;
wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku

Błonnik pokarmowy
Błonnik pokarmowy to ważny składnik
wszystkich produktów pochodzenia roślinnego. Nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym. Wydalamy go z kałem w postaci niezmienionej.

Warzywa i owoce stanowią jeden z najważniejszych elementów prawidłowej diety u osób
ze stomią jelitową. Są źródłem cennego błonnika, witamin i soli mineralnych. Doskonale wpływają na pracę jelit, ale ich wartości odżywcze mają znaczenie również w profilaktyce wielu
chorób ogólnoustrojowych – miażdżycy, cukrzycy, nowotworów i choroby nadciśnieniowej.

– ma to szczególne znaczenie dla osób
cierpiących na nadkwaśność, zgagę, niestrawność i wrzody żołądka;
jest doskonałym „wypełniaczem” jelit – pobudza ich ukrwienie, perystaltykę oraz
przyśpiesza pasaż jelitowy;
stwarza korzystne warunki do rozwoju
prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach
– ma to wpływ na prawidłowe trawienie;
pomaga w tworzeniu miękkiego stolca, zapobiega zaparciom i ułatwia wypróżnienia;
zwiększa wydalanie cholesterolu z kałem
i zmniejsza jego poziom we krwi – co
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wspomaga profilaktykę i leczenie miażdżycy;
ogranicza wchłanianie substancji toksycznych z jelit i ułatwia ich wydalanie z kałem.
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Jakie jest dzienne zapotrzebowanie każdego człowieka
na błonnik?

Nasze zapotrzebowanie na błonnik wynosi
15 gramów na 1000 kcal, czyli średnio ok. 30
gramów błonnika na dzień . Tyle błonnika zawiera np.: 10 jabłek lub 5 bułek grahamek lub
4 łyżki otrąb pszennych.

Dietetyk radzi
Dobroczynne działanie błonnika zwiększa
wypijanie dużej ilości wody. Zalecana objętość
to 8-10 szklanek dziennie.

19

W jakich pokarmach znajduje
się szczególnie dużo błon-

nika?

Najlepszym źródłem błonnika są:
otręby pszenne – zawierają aż 42 g błonnika w 100g otrąb;
ryż brązowy – ryż biały zawiera trzykrotnie mniej błonnika niż brązowy;
kasze – głównie perłowa i gryczana;
pieczywo – chleb razowy lub z ziarnami
zbóż, bułki grahamki, pumpernikiel;
owoce – szczególnie maliny, porzeczki,
jabłka, pomarańcze, grejpfruty i avocado;
warzywa – szczególnie buraki, seler, marchew, ziemniaki i pomidory;
rośliny strączkowe – fasola, groch, bób.
Uwaga! Rośliny strączkowe przed spożyciem warto na minimum 24 godziny
namoczyć w wodzie, by nie powodowały
produkcji dużej ilości gazów jelitowych.
Błonnik nie występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego.
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Jakie znaczenie ma błonnik
dla osób z wyłonioną stomią jelitową?
Ok. 80% wszystkich osób ze stomią to
kolostomicy. Wyłonienie kolostomii najczęściej konieczne jest w chorobie nowotworowej jelit, a za jedną z jej przyczyn uznaje się
niedostateczną ilość błonnika w diecie. Osoby z kolostomią powinny więc, w ramach
tzw. profilaktyki wtórnej, zmienić swoje nawyki żywieniowe i zacząć spożywać
produkty, które zawierają więcej błonnika.
Jedną z najcenniejszych zalet błonnika
dla pacjentów z kolostomią jest to, że doskonale reguluje pracę jelit. Zwiększa ich
ukrwienie, pomaga w tworzeniu miękkiego
stolca, ułatwia wypróżnienia i zapobiega
zaparciom, które są jednym z najczęściej
zgłaszanych problemów w przypadku kolostomii.
Osoby z ileostomią stanowią ok. 10%
wszystkich stomików. U nich przyczyna wyłonienia stomii jest inna, a konsystencja
stolca – płynna lub półpłynna. Niemniej ileostomicy również powinni spożywać
bardzo dużo produktów bogatych w błonnik pokarmowy.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ
PRAWIDŁOWEGO
ODŻYWIANIA SIĘ

1
2

Pij dużo płynów (około
2 litrów płynów dziennie)

Stosuj zdrową
i urozmaiconą dietę

3
4

Jadaj regularnie
i w spokoju

Delektuj się posiłkami

5

Dokładnie gryź
i przeżuwaj pokarm

6

Jedz dużo ryb,
owoców i warzyw
Ograniczaj słodycze,
tłuste potrawy, ostre
przyprawy
i mocny alkohol

7
8

Przestrzegaj higieny
przygotowywania
i spożywania posiłków

9
10

Zapewnij
odpowiednią ilość
błonnika w diecie
Dbaj o to, aby
spożywane
pokarmy były
zawsze świeże

Tematem pierwszego w tym roku cyklu
spotkań organizowanych w ramach programu „Spotkajmy się” jest prawidłowa
dieta dla osób ze stomią. Podczas spotkań
przedstawiamy dziesięć przykazań prawidłowego odżywiania się. Prezentujemy je
na łamach naszego magazynu.
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Czy duża ilość błonnika
w diecie może być przyczyną
biegunki?
Błonnik powoduje rozrzedzenie i zwiększenie objętości i masy stolca. Przy dużym jego
spożyciu może okresowo dojść do oddawania
rzadkich stolców przypominających biegunkę.
To prawidłowe zjawisko i nie powinno jednak
niepokoić.
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Czy pacjenci z urostomią
wymagają specjalnej diety
ze względu na ryzyko powstania
kamieni moczowych?
Ze względu na ryzyko powstania kamieni
moczowych, pacjenci z urostomią powinni
przestrzega kilku dietetycznych zasad.
Po pierwsze: ograniczyć spożycie szczawianów. Są one obecne przede wszystkim w zielonolistnych warzywach – pietruszce, sałacie,
szczawiu, szczypiorku i szpinaku.
Po drugie: kontrolować ilość wapnia w diecie, ponieważ wapń może zwiększać ryzyko
powstania kamieni. Należy jednak pamiętać,
że pierwiastek ten jest bardzo potrzebny do
budowy kości, a jego brak może być powodem np. osteoporozy.
Po trzecie: ograniczyć ilość spożywanego
czerwonego mięsa (dotyczy to szczególnie
pacjentów mających podwyższony poziom
kwasu moczowego w moczu). Czerwone
mięso zawiera dużo puryn, które mogą zwiększać ryzyko powstawania kamicy nerkowej.
Poza tym pacjenci z urostomią mogą odżywiać się normalnie, przestrzegając ogólnych
zasad zdrowego odżywiania.
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Czy pacjenci z urostomią
powinni ograniczyć ilość
spożywanej soli?
Tak. Ilość spożywanej soli kuchennej powinna zostać ograniczona. Ale nie ze względu na nerki i na posiadaną urostomię, ale
z powodu ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego. Dotyczy to szczególnie osób w podeszłym wieku.
Ilość soli, która jest naturalnie obecna
w produktach spożywczych (w chlebie, mięsie, warzywach) jest wystarczająca i pokrywa
całkowicie nasze zapotrzebowanie. Zbyt obfite dosalanie potraw nie ma żadnego zdrowotnego uzasadnienia. Każda osoba, która chce
się zdrowo odżywiać, powinna zrezygnować
z dosalania.
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Czy pacjenci z urostomią
powinni pić dużo płynów?

Tak, ponieważ stan i drożność dróg moczowych jest dla nich bardzo istotny. Nie
wolno dopuścić do zagęszczania moczu, bo
zwiększa to ryzyko powstawania kamieni
moczowych. Zarówno suchy stolec (w przypadku kolostomii), jaki i zagęszczony mocz
(w przypadku urostomii) są czynnikami „obcymi” i „drażniącymi” organizm.
Pacjenci rzadko zwracają uwagę na swój
mocz. Zapytani na ogół nie potrafią precyzyjnie przypomnieć sobie jak wygląda, jaki jest
jego kolor i konsystencja. A dla lekarza to
bardzo ważna informacja.
Z ilością wypijanych płynów nie powinny
jednak przesadzać osoby cierpiące na niewydolność krążenia, ze względu na ryzyko jej
nasilenia. W takich przypadkach zawsze warto zapytać o radę swojego lekarza.
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Czy pacjentom z urostomią
można zalecać piwo?

Nie ma przeciwwskazań do picia piwa lub innego alkoholu. Ale nikt specjalnie nie zaleca piwa. Jeżeli ktoś ma ochotę je wypić to wyłącznie
dla przyjemności, a nie w celach leczniczych.

Na co wskazuje kolor moczu?
Mocz u osoby ze stomią powinien wyglądać identycznie jak u osoby zdrowej. Jego kolor może
się zmieniać w zależności od przyjmowanego pokarmu. Jeżeli jemy buraki (na czerwono),
preparaty witaminowe (na żółto) lub preparaty żelaza (na kolor ciemny) lub pijemy mało
płynów (na kolor ciemny). Gdy w moczu pojawia się krew – należy zgłosić się do lekarza.
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Nie – dlatego, że ważna jest nie tylko kwasowość moczu, ale funkcjonowanie nerek
i całego organizmu. Znaczne „przekarmianie”
się białkiem uważa się za czynnik pronowotworowy, czyli sprzyjający rozwijaniu się nowotworów, jak również obciążający nerki
– nadmiar białka wydalanego z moczem jest
szkodliwy.
Najlepszą receptą na zmniejszenie ryzyka
kamicy moczowej jest stosowanie urozmaiconej diety. Spożywanie różnych pokarmów
gwarantuje, że odczyn moczu będzie optymalny.

Tak, to bardzo ważne. Na co dzień na ogół nie
zwracamy uwagi na kolor wydalanego moczu.
Dotyczy to zwłaszcza kobiet.W momencie, kiedy
mocz zbiera się w woreczku, który systematycznie opróżniamy, mamy okazję dokładnie mu się
przyjrzeć. Zmiana zabarwienia często wywołuje
obawy.
Naturalną zmianę zabarwienia moczu powodują np. spożywane buraczki (na czerwono),
preparaty witamin z grupy B (na żółto) oraz
preparaty żelaza (na kolor ciemny). Zmiana barwy moczu może się jednak również wiązać
z krwawieniem z dróg moczowych (krew
w moczu) lub z małą ilością wypijanych płynów
(mocz zagęszczony, ciemnego koloru).

Czy osoby z urostomią
powinny starać się w większości spożywać pokarmy zasadowe (np. białe mięso, białko jaj),
aby wywołać bardziej zasadowy
odczyn moczu i zmniejszyć przez to
ryzyko kamicy?

Warto wspomnieć, że niektóre pokarmy mogą spowodować wyraźną zmianę zabarwienia moczu, co może być niepokojące dla pacjenta z urostomią.

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

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

✃

Tym z Państwa, którzy już wcześniej odesłali do nas wypełniony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymują kwartalnik pocztą
do domu, życzymy miłej lektury i prosimy o nieprzesyłanie kolejnych kuponów.

Nr 2, 2005 (17)

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

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

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Nr lok.:

Miejscowość:

Telefon z numerem kierunkowym:

Data:

Czytelny podpis:

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

Psycholog radzi
mgr psychologii Maria Malmurowicz
prowadzi psychologiczny telefon zaufania
firmy ConvaTec w ramach programu Złota Karta.

Obłaskawić stomię
Życie ze stomią nie jest łatwe, ale jest możliwe. Ba, można się nim nawet cieszyć! Powie ktoś:
łatwo powiedzieć, trudniej to przeżyć na własnej skórze. Zgoda – na początku na pewno
każdemu jest ciężko, ale są sposoby, aby pogodzić się z nową sytuacją.
Stomia jest problemem nie tylko natury medycznej, ale i psychologicznej. I nie ma co liczyć
na to, że „jakoś to będzie”. Już od pierwszych
dni po operacji trzeba zacząć żmudny proces
przystosowywania się do nowych okoliczności.
Panowanie nad własnym ciałem to jedno, kojenie swojej duszy – to drugie. Każdy ze stomików musi się uporać z tym problemem na swój
sposób.

Kogo poinformować
o swojej stomii?
Rodzina (ta najbliższa – mąż, żona, dzieci)
powinna być tak samo dokładnie poinformowana o zabiegu operacyjnym i jego skutkach,
jak sam chory. Pacjenci czasem nie życzą sobie,
aby lekarz informował rodzinę. Nie jest to racjonalne, dużo lepiej jest przemóc się i zaufać
bliskim. Wtedy okres rekonwalescencji przebiegnie dużo szybciej i przyniesie mniej psychicznych obciążeń.
Nie należy natomiast, jeśli nie czuje się takiej
potrzeby, informować o chorobie dalszej rodziny, czy znajomych, szczególnie w tym
pierwszym, najtrudniejszym okresie. Najlepiej
poczekać z tym do momentu, gdy będziemy
sprawnie wykonywać wszystkie czynności
związane z samoobsługą stomii. Gdy będziemy zupełnie wyleczonymi pacjentami, którzy
mają tylko „coś”, czego nie widać.

1

PO PIERWSZE:
poznaj się od nowa

Po operacji wyłonienia stomii to, co dotąd znaliśmy najlepiej na świecie – własne ciało
– nagle zostaje zmienione. Nie poznajemy go.
Nie poznajemy siebie. Teraz mamy „coś” na
brzuchu. Co możemy więc zrobić? Trzeba niezwłocznie zacząć poznawać się na nowo.
Przez stomię została zachwiana wizja naszego „ja”, czyli człowieka zdrowego, sprawnego,
pełnego energii. Cierpimy, bo czujemy się tak,
jakby nasze ciało zostało okaleczone. Przyklejony na brzuchu worek stomijny, jest czymś
obcym, nieznanym. Jednocześnie czymś,
z czym mamy pozostać przez lata.
Tym przeżyciom towarzyszy pooperacyjny
ból fizyczny. Po operacji chirurgicznej jest on
czymś naturalnym i można mu zaradzić poprzez zastosowanie odpowiednich środków
przeciwbólowych. Ale znacznie bardziej doskwiera ból psychiczny. Tu sama farmakologia
niewiele zdziała – musimy szukać pomocy
gdzie indziej. Przede wszystkim: wewnątrz
siebie. Najlepiej zacząć od odpowiedzenia
sobie na podstawowe pytanie: Czy mogę się
pogodzić ze stomią? Czy mogę z nią żyć? Na
szczęście możliwa jest odpowiedź: „Tak! Muszę
się z nią pogodzić, bo dzięki niej żyję!”

Potem przychodzą jednak pytania o jakość
darowanego nam życia. Jak stawić im czoło?
Przede wszystkim, trzeba chcieć poznać nową
sytuację, zaufać personelowi medycznemu
(lekarzowi, pielęgniarce, psychologowi), śmiało pytać o wszystko, co niezrozumiałe, wątpliwe, budzące sprzeciw. Ważne, aby zaraz po
operacji zdobyć się na odwagę i obejrzeć swoją stomię, dotknąć jej, jak najszybciej starać się
samemu zmienić woreczek.
Ogromną rolę odgrywają relacje z bliskimi.
Nie należy więc zabraniać rodzinie odwiedzin
w szpitalu. Koniecznie trzeba mówić bliskim
o swoich odczuciach. To ważne dla nas i dla
nich. Bliscy martwią się o nas, chcą wiedzieć,
co przeżywamy.
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PO DRUGIE:
zaakceptuj stratę

W okresie pooperacyjnym mogą nam
towarzyszyć różne bardzo silne negatywne
emocje: żal, zwątpienie, gorycz czy nawet złość.
Trzeba pamiętać, że są to naturalne reakcje. To
zachowania, które pojawiają się u człowieka,
który stracił coś ważnego.A dla każdego istotna
jest sprawność i estetyka jego ciała. Często pojawia się też wizja utraty domu, pracy, przyjaciół.
Psychologowie określają to mianem „stracenia
siebie”. To poczucie utraty dotyczy zarówno
czegoś wymiernego, np. sprawności fizycznej,
jak również niewymiernego, np. radości życia,
szacunku, miłości. Kiedy człowiek coś gubi, rzeczą naturalną jest, że stara się to odnaleźć. Dla-

tego tak ważne jest, aby przy pomocy bliskich
czy życzliwych nam osób szukać nowych celów,
aby móc zaakceptować stratę i odnaleźć siebie
na nowo.

3

PO TRZECIE:
nie izoluj się

Wyłonienie stomii może budzić potrzebę izolacji, odwrócenia się od bliskich, zamknięcia sam na sam ze swoim problemem
w myśl zasady, że nikt nam nie pomoże, jeżeli nie pomożemy sobie sami. Zaczynamy więc
bronić dostępu do siebie, jesteśmy nieufni i unikamy kontaktów nawet z osobami nam bliskimi. Nadmierna drażliwość, przeczulenie, lęk
przed ewentualnym odrzuceniem, to wszystko
nasila potrzebę izolacji. Jednocześnie stajemy się
sami dla siebie najsurowszym z krytyków.Towarzyszy temu brak wiary w życzliwość czy bezinteresowność innych. To wszystko prowadzi do
niepotrzebnej frustracji. Udajemy zupełną niewrażliwość na uczucia innych, uważając, że sami skutecznie poradzimy sobie w tej nowej sytuacji. A gdy coś nie wychodzi, np. w samoobsłudze sprzętu stomijnego, nasila się niepokój,
poczucie winy. Piętrzą się wyrzuty sumienia.
Wszystko to wzmaga ból psychiczny. Dlatego najważniejsze jest przełamanie izolacji i odzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Wówczas
inaczej spojrzymy na ludzi i otaczający nas
świat. Stając się ufnym wobec tych, którzy chcą
nam pomóc w trudnych chwilach, odzyskamy
spokój. A z czasem też siłę, która będzie potrzebna przy adaptacji do nowej jakości życia.
Rehabilitacja i readaptacja osób ze stomią musi
bowiem zacząć się równolegle z właściwym
procesem leczenia. Żeby ten warunek mógł być
spełniony, potrzeba jedynie dobrej woli i samozaparcia.

4

PO CZWARTE:
nie rezygnuj z marzeń

Z zależności od wieku, wykształcenia
czy wykonywanego zawodu odnajdywanie siebie na nowo jest procesem bardzo indywidualnym.
Człowiek młody, będący u progu aktywności
zawodowej, może uznać stomię za barierę. Może myśleć, że życie które dopiero zaczyna, dla

Kto i co pomoże ci odnaleźć się w roli stomika:
1. zaufany personel medyczny;
2. uzyskanie fachowej odpowiedzi na
wszelkie twoje dociekliwe pytania;
3. dokładne zapoznanie się z własną stomią
4. kontakt z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi);
5. częste rozmowy o swoich przeżyciach,
doznaniach.
niego już się skończyło. Może mieć zaniżoną
samoocenę, myśli depresyjne. Może zachwiać
się jego system wartości, zwątpić w sens celów, do których dążył przed operacją. To, co
było nadrzędną wartością, teraz schodzi na
plan dalszy. Na szczęście, jest to tylko tzw. zakłócenie czasowe. Właściwa terapia psychologiczna pozwala bowiem wyjść z „zaczarowanego kręgu”.
Jako psycholog, pamiętam ze swej praktyki
pacjentkę, która będąc w klasie przedmaturalnej, w wieku 18 lat, została stomikiem. Wcześniej marzyła o tym, by śpiewać. Wydawało jej
się, że wyłonienie stomii zburzyło jej świat. Przeżyła trudne chwile, dni, tygodnie. Było to ponad
20 lat temu. Wtedy, gdy wiedza o stomii była
niewielka, a poradnictwo stomijne – praktycznie
żadne. Pacjentce z pomocą przyszedł lekarz i rodzina. Miłość, ciepło, zrozumienie, pozwoliły
dziewczynie otrząsnąć się z szoku. Po rocznej
przerwie wróciła do szkoły i zdała maturę. Uwierzyła w siebie, i w to, że mając woreczek stomijny nie różni się od innych, nie jest gorsza. Zaczęła brać lekcje śpiewu, dostała się do szkoły muzycznej, którą ukończyła wzorowo. Zdobyła
pracę w renomowanym chórze. Jest szczęśliwa.
To tylko jeden z wielu przykładów, na to, że ze
stomią można żyć i być szczęśliwym. Jest tylko
jeden warunek – trzeba uwierzyć w siebie i nie
rezygnować ze swoich marzeń.

5

PO PIĄTE:
wróć do życia
zawodowego

Inne emocje i przeżycia mogą towarzyszyć
osobom dojrzałym, o ustabilizowanej sytuacji
rodzinnej i zawodowej. Niepokój, wręcz lęk, wywołuje u nich niepewność związaną z utratą ro-

W procesie godzenia się z nową sytuacją może pomóc proste zdanie,
które często powtarzane, niczym mantra, poprawi nasze samopoczucie:
„Mam stomię, jest ona moja, ale nikt obcy, jeżeli ja tego nie zechcę,
o tym się nie dowie”.

13

dziny i pracy. Ważny w tej sytuacji jest kontakt
z najbliższymi, którzy dużo wiedzą o naszej chorobie. To oni mogą nam pomóc.
Kiedy mamy za sobą pierwsze pooperacyjne
przeżycia, czujemy się lepiej i poznajemy siebie
na nowo – możemy wrócić do aktywności zawodowej. Powrót do pracy pomoże nam uwierzyć we własne umiejętności, przekonać się, że
stomia nie wpływa na nasze umiejętności, zdolności, wiedzę. Powrót do pracy często bywa najlepszą terapią. Kontakt z dawnym życiem, światem zawodowym sprawia, że znowu mamy
plany na przyszłość, marzenia, nowe cele.
Przytoczę tu historię pewnego pacjenta.
Mężczyzna w wieku ok. 40 lat, półtora roku po
operacji. Miał żonę i dzieci, którzy go wspierali i otaczali opieką. Czuł się jednak nieszczęśliwy.
Bał się wrócić do pracy. Obawiał się, że sobie nie
poradzi, że zawiedzie go sprzęt. Był prawnikiem,
co wymagało od niego ciągłego bycia wśród ludzi, bał się kłopotliwych, nieprzewidywalnych
sytuacji. Nie wiedział, czy i w jaki sposób poinformować szefa. Chciał wrócić do pracy, do
wykonywanego zawodu, ale bał się ryzyka. Po
wielu rozmowach z psychologiem, analizach
ewentualnych sytuacji, które mogą się przydarzyć, zdecydował się na powrót. Zaczął od
1/4 etatu. Nie chciał mówić nikomu o swojej
stomii. Mijały tygodnie i... nic złego się nie
wydarzyło. Po upływie pół roku, zdecydował się
pracować na cały etat. O stomii nadal nikt nie
wiedział. Nauczył się perfekcyjnie wykonywać
irygację, to dawało mu pewność, że panuje nad
własną fizjologią. Nic przykrego go nie spotkało,
a on do dziś z wielkim zadowoleniem realizuje
się zawodowo.
Stomia nie ogranicza bowiem naszego życia
zawodowego. Jeśli świadomie przekreślimy
swoją drogę zawodową, stomia stanie się naszym głównym problemem, potęgującym frustrację, która może prowadzić nawet do ciężkiej
nerwicy.
Pamiętajmy, że marzyć, pragnąć, realizować
się, może i musi każdy, a stomia nie blokuje tych
pragnień. W żaden sposób.

Stomijny telefon zaufania
Po poradę do psychologa można zwracać
się w każdy wtorek w godz. 17-21. Bezpłatny numer telefonu udostępniany jest posiadaczom Złotej Karty ConvaTec przez
pracowników Działu Pomocy Convatec
pod numerem infolinii 0-800-120-093.

Spotkania z pacjentami
Marek Sitkowski

w 2005 roku
Są choroby, które mają powodzenie w mediach i takie, których prasa unika. Tematy stomii
nie goszczą na łamach popularnych magazynów. Dlatego tak cenne są spotkania stomijne
organizowane co roku w ramach programu „Spotkajmy się”.

Spotkania zaczynamy przy rejestracji. To tu
otrzymują Państwo upominek i numerek
uprawniający do losowania nagród.

Nasze życie ze stomią
Życie ze stomią nie musi różnić się od życia
zdrowych ludzi. Wymaga tylko dobrej jakości
sprzętu, właściwej opieki i przyzwyczajenia się
do pewnych drobnych ograniczeń. Tyle mówi
teoria.W rzeczywistości jednak wielu pacjentów
zamyka się w sobie i czterech ścianach mieszkania. Świadomość ukrywania „worka” (stomii)
pod ubraniem, sprawia, że nie wychodzą z domu, unikają kontaktów z ludźmi.
Tak być nie powinno! Dlatego Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko,
wraz z firmą ConvaTec, organizują od ponad
roku specjalne spotkania. Co roku kolejno we
wszystkich miastach wojewódzkich prezentowane są 3 główne tematy. Zaproszenia wysyłane są do prenumeratorów „Naszej Troski”, do
członków programu Złota Karta ConvaTec oraz
do tych wszystkich, którzy odesłali wypełniony
kupon (zamieszczony obok). Oczywiście, wszyscy zainteresowani mogą przyjść również bez
zaproszenia. O spotkaniach można dowiedzieć
się z plakatów w przychodni, sklepie, od swojej
pielęgniarki stomijnej lub innych stomików. Osobom z odległych miejscowości organizatorzy

Pierwsza część spotkań poświęcona jest
prawidłowemu odżywianiu się. Po wykładzie
jest zawsze czas na pytania i dyskusję.

Autorytety – to nasza siła. Dr Małgorzata
Kozłowska-Wojciechowska z Instytutu Żywności
i Żywienia mówi, co jeść, mając stomię.

zapewniają dojazd bezpłatnymi autobusami.
Wszystko po to, żeby pacjenci mogli dowiedzieć
się jak najwięcej o życiu ze stomią, zobaczyć, że
jest ich wielu. Żeby mogli wymienić się doświadczeniami.
– Na spotkaniu stomijnym jestem już czwarty
raz – mówi pani Anna. – Wiedza, którą tu zdo-

bywam, o pielęgnacji stomii jest bezcenna. Żyję
ze stomią już jakiś czas i ciągle dowiaduję się
czegoś nowego. Dla osób z nowo wyłonioną
stomią kontakt z doświadczonymi stomikami
jest bardzo ważny. Nie muszą uczyć się wszystkiego na własnych błędach.

Wiosenne spotkania
w plenerze
Drugi tegoroczny cykl spotkań chcemy
zorganizować poza murami sal, w których
spotykaliśmy się dotychczas.
Wyjdziemy na powietrze i porozmawiamy
o ruchu i aktywności fizycznej. Zaprosiliśmy
już specjalistę – rehabilitanta, który wyjaśni
nam, jakie ćwiczenia fizyczne może
wykonywać osoba ze stomią, a jakich
powinna unikać. Na wykłady przeznaczymy
niewiele czasu – znacznie mniej niż
dotychczas. Zależy nam bowiem, abyście
wykorzystali Państwo wspólny wyjazd na
odpoczynek i wzajemne poznanie się.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji i kilka
niespodzianek. Serdecznie zapraszamy!
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Niech pan spróbuje kminku
Tegoroczny cykl spotkań pacjentów ze stomią rozpoczął temat: „Co i jak jeść – dieta dla
osób ze stomią”. Wykłady prowadzą autorytety
z tej dziedziny. Mówią o przeróżnych, ważnych
dla stomików, sposobach przygotowywania potraw, o rybach, błonniku, konieczności picia dużych ilości płynów, jedzenia owoców i warzyw.
Słowem: o zdrowym stylu życia.
Podczas przerwy w spotkaniu, przy drobnym
poczęstunku, trwają rozmowy, wymiana informacji. Oblegany jest punkt współorganizatora,
firmy ConvaTec, która rozdaje materiały informacyjne i bezpłatne próbki sprzętu.
– Wykłady i szczera rozmowa. Po to tu przyjeżdżam – opowiada pani Jadwiga. – Przez tych
kilka godzin mogę o wszystko zapytać. I wiem,
że odpowiedzą mi fachowcy.

W drugiej część spotkania poruszany jest temat pielęgnacji stomii, sprzętu stomijnego, zasad zaopatrzenia.Wyjaśniane są też indywidualne problemy uczestników.
– Rozmawiamy ze sobą, wymieniamy się doświadczeniami – mówi pan Jan. – Zdrowy człowiek nie musi na co dzień rozmawiać o zatwardzeniach, rozwolnieniach, gazach i wzdęciach.
My, musimy, bo dla nas to bardzo konkretny
problem. Każdy z nas ma swoje sposoby na radzenie sobie z tego typu dolegliwościami. Ja, na
przykład, sypię do zupy mielony kminek...
Skąd ta wiedza pana Jana? O kminku nie było mowy na wykładzie. A lekarze twierdzą, że
właśnie tej przyprawy należałoby unikać...

– Oni też nie wszystko wiedzą... – puentuje
pan Jan. – Nie ma uniwersalnej recepty, jak żyć
ze stomią. To zależy od przyczyny jej wyłonienia, sposobu przeprowadzenia operacji, wreszcie od organizmu. Radzę sobie ze stomią już
3 lata. Teraz to dla mnie żaden kłopot. Ani dla
mojej rodziny.
– A ja mam problemy – wtrąca pan Adam.
– Worek przeszkadza mi w nocy. Przecież jak
człowiek śpi, to się kręci w łóżku...
– To twoja wina – gasi go pan Jan, ten od
kminku. – Musisz spróbować innego systemu...

Druga część spotkań poświęcona jest
pielęgnacji stomii i zaopatrzeniu w sprzęt
stomijny.

Przerwy to nie tylko odpoczynek pomiędzy
wykładami, ale przede wszystkim czas na
indywidualne rozmowy i wymianę doświadczeń.

Stomia – sprawa rodzinna
Znaczna część stomików to osoby starsze. Na
spotkania przychodzą więc z życzliwą osobą towarzyszącą – mężem, żoną, dziećmi. Najbliższymi, którzy pomagają...
– Jestem zdrowa, ale przyszłam z mężem
– mówi pani Maria. – Jestem tu po raz pierwszy
i na pewno nie po raz ostatni. Mnóstwo się dowiedziałam i na temat odżywiania, i pielęgnacji,
i worków. Mąż jest już dwa lata po operacji i ciągle nie może się przyzwyczaić do tej nowej sytuacji. Trudno go gdziekolwiek wyciągnąć...

Przy stoisku firmy ConvaTec, w przerwie spotkań,
uczestnicy otrzymują od nas wszelkie materiały
edukacyjne i próbki stomijnego sprzętu.

FOT. CEZARY SZEJGIS, MAREK SITKOWSKI

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naszych spotkań
znajdują się na dwóch kolejnych stronach. Zapraszamy!

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

✃

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Uwaga! Ci z Państwa, którzy są prenumeratorami „Naszej Troski” lub członkami programu Złota Karta ConvaTec,
będą otrzymywać takie zaproszenia i nie muszą wypełniać poniższego kuponu.
✓ TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE
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ZAPROSZEŃ NA SPOTKANIA
DLA PACJENTÓW ZE STOMIĄ W RAMACH
PROGRAMU „SPOTKAJMY SIĘ”

Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Nr lok.:

Miejscowość:

Telefon z numerem kierunkowym:

Data:

Czytelny podpis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26
(DZIAŁ POMOCY CONVATEC), w celu wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania,
informacje na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty
elektronicznej, kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania
danych osobowych, a także przysługującego mi prawa wglądu do nich oraz ich poprawiania.
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Zaproszenia na spotkania
Na spotkania zapraszamy wszystkich pacjentów ze
stomią. Przed każdym z nich wysyłamy do Państwa zaproszenia drogą pocztową. Otrzymują je m.in. wszyscy
prenumeratorzy „Naszej Troski” oraz członkowie programu Złota Karta ConvaTec.
Ci z Państwa, którzy dotychczas nie otrzymywali zaproszeń, proszeni są o wypełnienie kuponu znajdującego się
na poprzedniej stronie i odesłanie go na podany adres.

Tematy spotkań
I SPOTKANIE

„Co i jak jeść? – dieta dla osób
ze stomią”
II SPOTKANIE

„Nie bójmy się ruchu!
– ćwiczenia fizyczne dla osób
ze stomią”
III SPOTKANIE

„Dbajmy o swoją stomię!
– praktyczne porady pielęgnacyjne”

Prezenty dla uczestników spotkań

FOT. T. PERCZYŃSKI

Specjalną matę do
ćwiczeń, która
jest widoczna na
zdjęciu obok,
otrzyma każdy
uczestnik naszych
wiosennych
spotkań.

MIEJSCA SPOTKAÑ
II SPOTKANIE

III SPOTKANIE

BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
2 czerwca, Dworek Soplicowo, 29 września, Hotel
Borowskie Wypychy
Gołębiewski, ul. Pałacowa 7
BYDGOSZCZ
12 maja,
Hotel „Pałac",
Myślęcinek

BYDGOSZCZ
27 października, Rektorat
Akademii Medycznej,
ul. Jagiellońska 15

GDAŃSK
8 czerwca, Gospodarstwo
agroturystyczne, Warzno

GDAŃSK
21 września,
Sala NOT, ul. Rajska 6

GORZÓW WLKP.
W dniu 25 maja
zapraszamy na spotkanie
do Zielonej Góry

GORZÓW WLKP.
17 listopada,
Urząd Miejski,
ul. Sikorskiego 3/4

KATOWICE
31 maja, Restauracja
„Skansen", ul. Parkowa 1,
Chorzów

KATOWICE
27 września, Kino Kosmos
w Mysłowicach,
ul. Dzierżonia 28

KIELCE
21 kwietnia,
Hotel Leśny Dwór,
ul. Szczepaniaka 40

KIELCE
6 października,
Hotel Kongresowy,
ul. Manifestu Lipcowego 34

KRAKÓW
20 kwietnia, Zajazd
Szlachecki, ul. Zakładowa 3a

KRAKÓW
5 października, Aula AWF,
ul. Jana Pawla II 78

LUBLIN
27 kwietnia, Europejski Dom
Spotkań,
ul. Nasutów 98a

LUBLIN
19 października, AM
„Collegium Maius",
ul. Jaczewskiego 4-6

ŁÓDŹ
11 maja, „Intersolar"
Brzeziny k. Łodzi,
Buczek 26

ŁÓDŹ
26 października, Centrum
Zdrowia Matki Polki,
ul. Rzgowska 281/289

OLSZTYN
7 czerwca, Ośrodek
Jeździecki Kortowo przy
Uniwersytecie WM.

OLSZTYN
20 września, Urząd
Wojewódzki,
ul. Piłsudskiego 7/9

OPOLE
19 maja, Skansen
w Opolu-Bierkowicach,
ul. Wrocławska 174

OPOLE
13 pażdziernika, miejsce
spotkania podamy w nastepnym numerze „Naszej Troski“

POZNAŃ
9 czerwca, Pole piknikowe
Malta Ski, ul. Wiankowska 2

POZNAŃ
22 września, Kino Wilda,
ul. Wierzbięcice 36/38

RZESZÓW
28 kwietnia, Ośrodek
wczasowy „Kaczarnica",
Zaborów 205

RZESZÓW
20 października,
Aula WSAiZ,
ul. Cegielniana 4

SZCZECIN
24 maja,
Nadleśnictwo Glinna

SZCZECIN
16 listopada, ZUS,
ul. Matejki 22

WARSZAWA
1 czerwca,
Gospoda Kampinówka,
ul.Tetmajera 38, Izabelin

WARSZAWA
28 września,
Kino Wisła,
pl. Wilsona 2

WROCŁAW
18 maja, Tor Wyścigów
Konnych Partynice,
ul. Zwycięska 2

WROCŁAW
12 października, Kino
Warszawa,
ul. Piłsudskiego 64

ZIELONA GÓRA
25 maja,WOSiR
(Drzonków),
ul. Olimpijska 20

ZIELONA GÓRA
W dniu 17 listopada
zapraszamy na spotkanie
do Gorzowa Wlkp.

Kącik medyczny
lek. med. Przemysław Styczeń
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Choroba
niedokrwienna serca (część I)
Miażdżyca tętnic wieńcowych jest w Polsce prawdziwą plagą. Powoduje chorobę niedokrwienną
serca, czyli tzw. chorobę wieńcową. Jest także główną przyczyną zawału serca.
Serce – źródło życia...

Rys. 1.
Serce znajduje się mniej
więcej pośrodku klatki
piersiowej za mostkiem.
Jest częścią jednego
z najważniejszych układów
– układu krążenia, w skład
którego wchodzą również
tętnice, żyły i naczynia
włosowate. Jest silnie
umięśnionym narządem,
który pełni rolę pompy.
W ciągu minuty prawie dwa
razy przepompowuje przez
organizm całą naszą krew.

RYS. CLICKART

Serce to jeden z najważniejszych narządów
naszego organizmu. Znajduje się mniej więcej
pośrodku klatki piersiowej za mostkiem, nieco
po lewej stronie (Rys. 1). Jest narządem silnie
umięśnionym, który nieustannie się kurczy i rozkurcza, przepompowując krew.
Od dawna uważano je za źródło życia.
Dzisiaj nasze serce, częściej niż kiedykolwiek
przedtem, narażone jest na wielkie niebezpieczeństwo. Choroby układu krążenia, w tym choroba wieńcowa i zawał serca, zaliczają się do
grupy tzw. chorób cywilizacyjnych, a więc ściśle
związanych ze stylem życia. W ostatnich latach
chorujemy na nie coraz częściej.
W Polsce na chorobę wieńcową cierpi prawie
milion osób. Co roku ok. 80 tysięcy ma zawał
serca, z czego prawie połowa umiera. Choroba
wieńcowa atakuje coraz młodsze osoby, nie tylko mężczyzn, ale i kobiety. Skala tego zjawiska
jest ogromna, a to z kolei powoduje duże straty
– zarówno społeczne, jak i ekonomiczne.
Na szczęście współczesna wiedza i osiągnięcia medycyny w zakresie zapobiegania oraz

żyła główna
górna

aorta

tętnica płucna

Centralna część
układu krążenia
Serce pełni w organizmie rolę pompy, która
tłoczy krew do wszystkich zakątków ciała.
Zaburzenia krążenia krwi odbijają się niekorzystnie na pracy wszystkich narządów.
Najbardziej dotyczą jednak tych, które są
najważniejsze dla życia – a więc samego
serca oraz mózgu. Przerwanie dopływu krwi
do mózgu już po kilku sekundach powoduje
zawroty głowy, a zaraz potem utratę przytomności. Jeżeli mózg jest pozbawiony tlenu przez 3-4 minuty lub dłużej to następuje
jego trwałe i nieodwracalne uszkodzenie.

tętnica
wieńcowa
lewa

tętnica
wieńcowa
prawa

Rys. 2.
Do wykonywania
swojej pracy serce musi
otrzymać odpowiednią
ilość tlenu i energii, które
dostarczane są z krwią.
Serce nie korzysta z tej krwi,
którą przepompowuje.
Zaopatrywane jest w krew
przez specjalne tętnice – tzw. tętnice
wieńcowe. Nazywane tak dlatego, że
oplatają serce na kształt wieńca.
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żyła główna
dolna

leczenia chorób serca pozwalają na bardzo skuteczne przeciwdziałanie bezpośrednim,
a także późniejszym, ich skutkom. Co więcej
– nieustannie dokonuje się szybki postęp w tej
dziedzinie. Od nas samych zależy, czy będziemy
chcieli wykorzystać najnowsze osiągnięcia…

... najdoskonalsza pompa
Serce jest centralną częścią układu krążenia.
Pełni rolę pompy, która tłoczy krew naczyniami
tętniczymi do wszystkich narządów i tkanek całego ciała.Tam, w drobniutkich naczyniach zwanych włosowatymi, krew oddaje tkankom tlen
i substancje odżywcze i zbiera z nich szkodliwe
produkty przemiany materii. Naczyniami żylnymi wraca do serca. Stąd jest pompowana do
płuc i nasycana tlenem. Z płuc wraca do serca
i, zataczając koło, płynie z powrotem do tkanek.
Tlen, przenoszony przez krew, jest niezbędny
do życia każdej pojedynczej komórki.

Pracowity narząd
Serce jest stosunkowo niewielkim, ale za to
bardzo pracowitym narządem. Ma wielkość
pięści i waży ok. pół kilograma. W ciągu 70
lat naszego życia kurczy się ok. 2,5 miliarda
razy, przepompowuje 300 milionów litrów
krwi i wykonuje taką samą pracę, jaka byłaby potrzebna do podniesienia dużego pociągu na wysokość 5 km.

cy bez dopływu tlenu. Dlatego musi być nieustannie i na bieżąco w niego zaopatrywany.
Serce, którego ciężar stanowi ok. 0,4% masy
naszego ciała, wykorzystuje aż 5% krążącej
w nas krwi. Jest to 10 razy więcej niż ma do swojej dyspozycji „przeciętny” narząd. Dodatkowo
serce, podobnie jak mózg, ma pierwszeństwo
w zaopatrzeniu w krew. Oznacza to, że jeżeli dzieje się coś złego z układem krążenia (np.
tracimy krew w wyniku silnego krwawienia), to
z dostawy krwi wyłączane są najpierw inne narządy, a dopiero na samym końcu serce i mózg.
Ich praca nie może ustać ani na chwilę, bo to
oznacza śmierć.
W zdrowym sercu działają bardzo precyzyjne
mechanizmy dopasowujące wielkość przepływu krwi w naczyniach wieńcowych do aktualnych jego potrzeb.W trakcie wysiłku fizycznego
(spacer, marsz, jazda na rowerze, sprzątanie)
lub emocjonalnego (zdenerwowanie, kłótnia,
stres) ilość dostarczanej sercu krwi musi być
większa niż w spoczynku. Dlatego naczynia
wieńcowe ulegają znacznemu poszerzeniu a ciśnienie krwi rośnie. Gdy odpoczywamy (śpimy,
oglądamy telewizję), ilość krwi płynąca przez
naczynia wieńcowe może być mniejsza, bo zapotrzebowanie na nią nie jest duże. Wtedy naczynia wieńcowe mają normalną, „spoczynkową” średnicę.

... narząd, który choruje
Zaburzenia krążenia krwi mają niekorzystny
wpływ na każdy narząd, ale w największym
stopniu mogą spowodować uszkodzenie tych
najważniejszych – serca i mózgu. Przerwanie
dopływu krwi do mózgu na około 5 sekund, powoduje zawroty głowy, a po 10-20 sekundach
utratę przytomności. Jeżeli przerwa w dostawie
tlenu trwa dłużej niż 3-4 minuty, to następuje jego nieodwracalne uszkodzenie.

Istotą choroby niedokrwiennej serca (czyli inaczej: choroby wieńcowej) jest pogorszenie
przepływu krwi przez tętnice wieńcowe i niedostateczne zaopatrzenie serca w tlen w stosunku
do potrzeb. Przyczyną tego jest najczęściej miej-

Miażdżyca tętnic
wieńcowych
Miażdżyca jest chorobą zwyrodnieniową
tętnic, która polega na powstawaniu w ich
świetle blaszek miażdżycowych. Z czasem
powoduje coraz większe zwężenie i może
prowadzić do niedrożności. Miażdżyca atakuje wszystkie tętnice, ale przeważnie
umiejscawia się w tętnicach wieńcowych,
mózgowych, nerkowych lub kończyn dolnych. Miażdżyca tętnic wieńcowych jest
przyczyną choroby niedokrwiennej serca
i może prowadzić do zawału.
scowe zwężenie naczyń wieńcowych wywołane przez miażdżycę (blaszki miażdżycowe).
Miażdżyca rozwija się powoli i podstępnie.
Atakuje wszystkie tętnice, ale zmiany przeważnie największe są w tętnicach wieńcowych. Na
początku, gdy zmiany są niewielkie, nie powoduje to żadnych dolegliwości. Jednak nieleczone
z czasem coraz bardziej zatykają światło naczyń i utrudniają przepływ krwi. Tętnice wieńcowe tracą swą elastyczność i w stanach
zwiększonego zapotrzebowania serca na krew
nie mogą się już tak łatwo rozszerzać jak dotychczas. Utrata elastyczności oraz miejscowe,
często bardzo znaczne, przewężenia powodują
pierwsze objawy – typowe bóle w klatce piersiowej za mostkiem (tzw. bóle wieńcowe). Na
początku choroby występują one najczęściej
podczas wysiłku fizycznego, chociaż mogą się
również ujawnić w spoczynku. Bóle wieńcowe
są bardzo charakterystycznym objawem choroby wieńcowej i wyraźnym sygnałem, że grozi
nam zawał serca.

Gdzie szukać więcej informacji?
Jeżeli chcecie Państwo poszerzyć swoją wiedzę na
temat choroby niedokrwiennej serca warto sięgnąć
po obszerniejsze opracowania. W księgarniach znajduje się wiele książek na ten temat. Polecamy Państwu jedną z nich – poradnik z serii „Lekarz radzi” pt.
„Chroń serce przed chorobą wieńcową i zawałem”.
Jest to jedna z najlepszych pozycji jaką udało nam
się dla Państwa znaleźć i którą polecamy.

... pracowity mięsień
Serce pracuje bardzo ciężko. Aby mogło prawidłowo spełniać swoje funkcje wymaga stałego dopływu krwi oraz odpowiedniego zaopatrzenia w tlen i energię do pracy. Mimo że pompuje ogromne ilości krwi, nie korzysta z niej bezpośrednio. Jest zaopatrywane w nią przez specjalne tętniczki, które odchodzą od początkowego odcinka aorty (zaraz po jej wyjściu z serca) i oplatają serce na kształt wieńca. Nazywamy je tętnicami wieńcowymi (Rys. 2).
Mięsień sercowy, w odróżnieniu od mięśni
szkieletowych, ma bardzo małe możliwości pra-

Dla członków programu Złota Karta ConvaTec
nasza redakcja ufundowała 100 egzemplarzy
tego poradnika. Aby go otrzymać, wystarczy
zadzwonić do Działu Pomocy ConvaTec (bezpłatna infolinia: 0800-120-093) i podać numer swojej
karty. Poradnik zostanie wysłany bezpłatnie pod
wskazany adres.
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Kącik medyczny
lek. med. Robert Ogłoza

Leczenie sanatoryjne
pacjentów ze stomią

pracuje w Niepublicznym Zakładzie
Leczenia Uzdrowiskowego
„Uzdrowisko Ustka”

(część III)

Stomia to nie choroba, a jej skutek. Dlatego w ofercie leczenia sanatoryjnego nie znajdziemy
zabiegów tylko dla stomików. Możemy natomiast zaaplikować sobie zabiegi, które korzystnie
wpłyną na inne nasze dolegliwości.
rusztu z małymi otworkami, leżącego na
dnie wanny, do którego doprowadza się
pod ciśnieniem tlen lub powietrze (kąpiel
perełkowa).

Zabiegi fizjoterapeutyczne, dzięki
wykorzystaniu bardzo różnych form
energii, wywołują u człowieka określone reakcje, uaktywniają naturalne mechanizmy zdrowienia i samoobrony organizmu. Umożliwia to zapobieganie
chorobom i ich następstwom, ułatwia
leczenie oraz usuwanie związanych
z chorobami dolegliwości.

Wskazania
Nerwobóle, napięcia mięśniowe, stany
spastyczne mięśni, stany pourazowe
(zabieg przyspiesza wytwarzanie kości),
zaburzenia krążenia, osteoporoza, zmiany reumatyczne, cellulitis, nadwaga.

BALNEOTERAPIA
Na czym polega

ELEKTROTERAPIA

Balneoterapia to stosowanie kąpieli leczniczych. W zależności od składników chemicznych obecnych w kąpieli możemy wyróżnić następujące kąpiele: solankowe, jodkowe, bromkowe,
siarczkowe, krzemowe, kwasowęglowe, radoczynne i fluorkowe. Do kąpieli balneologicznych zaliczamy również
kąpiele biologiczne, tzn. kąpiel borowinową.

Na czym polega

Wskazania

Dla kogo skierowanie?
Zasady przyznawania skierowań na leczenie uzdrowiskowe
określa rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2004 r.
w sprawie leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie wystawia
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Stomia nie powinna być przeszkodą w korzystaniu z leczenia
uzdrowiskowego. Do sanatorium nie powinny jednak jeździć
osoby, które mają poważne powikłania stomii (np. dużą
przepuklinę okołostomijną, przetokę okołostomijną, rozległe
zmiany skórne lub uwięźnięcie stomii), nieregulowany cykl
wypróżnień (przewlekłe biegunki lub zaparcia), przerzuty
nowotworowe lub są w trakcie chemio- lub radioterapii.
O skierowanie do sanatorium można się starać po 2 latach
od ostatniego pobytu. Zasada ta nie dotyczy dzieci.
NFZ nie zapewnia wspólnego wyjazdu małżonkom. Można
się starać o wspólne skierowanie, gdy jedno z małżonków
posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub ma ukończone 65 lat.

Kąpiel solankowa: przewlekle choroby dróg oddechowych i zatok, przewlekle i zwyrodnieniowe choroby reumatyczne, reumatoidalne zapalenie
stawów, choroba Bechterewa, rekonwalescencja po ciężkich chorobach,
otyłość, zespół klimakteryczny, starczy
zanik narządów płciowych.
Kąpiel borowinowa: utrwalone
procesy zwyrodnieniowe stawów i chrząstek
stawowych, stany pourazowe stawów, kości,
okostnej, mięśni, reumatyzm tkanki mięsnej,
przykurcze, przewlekle choroby zapalne kręgosłupa, przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, wątroby oraz dróg oddechowych.

MASAŻ PODWODNY
Na czym polega
Masaż podwodny to klasyczny masaż częściowy wykonywany podczas kąpieli lub natrysku biczowego. Masażu można zażywać w specjalnych wannach, w których wzbudza się ruch
wirowy wody (masaż wirowy) lub przy użyciu
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Elektroterapia to dział fizykoterapii
posługujący się prądem elektrycznym:
stałym lub impulsowym.
Prądy stałe o małym natężeniu stosuje się w takich zabiegach, jak galwanizacja, jontoforeza, kąpiele wodno-elektryczne. Przepływ prądu stałego powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych
i działa przeciwbólowo.

Wskazania

Nerwobóle, przewlekłe zapalenia
nerwów, zaburzenia krążenia obwodowego.
W elektroterapii wykorzystuje się także prądy impulsowe. Prądy małej częstotliwości używane są do elektrostymulacji
(wybiórcze pobudzanie mięśni odnerwionych lub z zaburzeniami pobudliwości) oraz jako prądy diadynamiczne (wykazują one działanie przeciwbólowe oraz powodują przekrwienie tkanek). Prądy o średniej częstotliwości usprawniają procesy odżywcze
i przemianę materii.

Wskazania
Stany pourazowe, przebyta choroba Heinego-Medina.

Warto pamiętać!
Uwaga! Pacjenci ze stomią mogą korzystać
z zabiegów wodnych (balneoterapii, masaży
podwodnych, biczy wodnych) pod
warunkiem, że:
stosują sprzęt stomijny sprawdzony
i wysokiej jakości;
dobrze umocowali do skóry płytkę
stomijną (lub przylepiec);
sprawdzili szczelność połączenia
płytki z workiem;
filtr worka został zasłonięty specjalną
„zatyczką“;
worek jest świeżo zmieniony i pusty.
Najlepiej korzystać z zabiegów, mając na
sobie jednoczęściowy kostium kąpielowy lub
podkoszulek.

POLE MAGNETYCZNE

Wskazania
Rany pooperacyjne, owrzodzenia i przeszczepy skóry oraz różnego rodzaju choroby narządu
ruchu (w tym także reumatyczne).

w drogach oddechowych, zmniejszenie obrzęku
zapalnego błony śluzowej, zniesienie skurczu
mięśni gładkich oskrzeli, zlikwidowanie zakażenia bakteryjnego, wirusowego i grzybiczego
w drogach oddechowych.

ULTRADŹWIĘKI

Wskazania

Na czym polega

Przewlekłe zapalenia oskrzeli, mukowiscidoza
– postać płucna, astma oskrzelowa, zakażenia
grzybicze układu oddechowego, stany przed
i po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg
oddechowych, przewlekły nieżyt nosa i gardła,
nieswoiste stany zapalne nosa, gardła i krtani
z wydzieliną, alergiczny nieżyt nosa, nawracające i przewlekłe stany zapalne zatok przynosowych, przewlekły nieżyt krtani, grzybice jamy
ustnej, gardła i krtani, stany pooperacyjne, np.
po resekcji przegrody nosa, usunięciu polipów.

Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości powyżej 20 kHz, niesłyszalne przez ludzkie ucho. Ich uderzanie w tkanki na określonym
obszarze powoduje ich przegrzanie. Dzięki temu
ultradźwięki mają działanie przeciwbólowe,
zmniejszają napięcie mięśni, poszerzają naczynia krwionośne, hamują procesy zapalne.

Wskazania
Choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia
okołostawowe, ostroga kości piętowej, nerwoból nerwu trójdzielnego.

Na czym polega
Pole magnetyczne, przenikając przez całe ciało i docierając do każdej komórki, przyczynia się
do większego zaopatrzenia tkanek w tlen
i związki energetyczne. Usprawnia metabolizm
komórek, wspomaga procesy gojenia, np. przy
złamaniach kości, trudno gojących się ranach
(dodatkowe działanie bakteriobójcze). Poza tymi właściwościami posiada działanie przeciwbólowe i poprawiające ukrwienie (poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych).

Wskazania
Zapalenia zatok przynosowych, ucha
środkowego, oskrzeli, stawów, ścięgien, gruczołu krokowego, kręcz karku, zapalenia korzeni nerwowych, choroba zwyrodnieniowa
stawów, kręgosłupa, owrzodzenia podudzi,
osteoporoza, zaburzenia krążenia obwodowego.

PROMIENIE LASEROWE
Na czym polega
Oddziaływanie światła laserowego na tkanki
zależy od długości fali, użytej mocy i dawki energii promieniowania, tym również od czasu i metody naświetlania. Skórę można naświetlać bezpośrednio lub z pewnej odległości, w sposób
punktowy, powierzchniowy, metodą ciągłą lub
impulsową.
Działanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego poprawia krążenie i odżywianie tkanek, pobudza regenerację komórek i naczyń krwionośnych oraz syntezę białek.

MASAŻ LECZNICZY
Na czym polega
Masaż leczniczy jest mechanicznym wywieraniem ucisku na tkanki. Masażysta jedną lub
obydwoma rękami wykonuje różne ruchy lub
chwyty, na przykład: głaszcze, ugniata, oklepuje,
wstrząsa, stosuje ucisk przerywany. Powoduje
to rozszerzenie tętniczek w masowanych tkankach i zwiększenie dopływu krwi zawierającej
tlen i substancje odżywcze. Jednocześnie ułatwia odpływ krwi żylnej zawierającej toksyczne
produkty przemiany materii. Równocześnie następuje usprawnienie krążenia limfatycznego
i usunięty zostaje płyn śródtkankowy, a tym samym likwidowane zostaną ewentualne obrzęki.
Masaż działa również przeciwbólowo.

Wskazania
Zaburzenia funkcji mięśni, choroby reumatyczne, stany po operacjach narządów ruchu
i urazach, przeciążenia mięśni, obrzęki, neuralgie, zespoły bólowe kręgosłupa, zaburzenia
przemiany materii.

AEROZOLOTERAPIA
Na czym polega
Aerozoloterapia inaczej oznacza po prostu inhalacje lecznicze. Polegają one na wziewaniu
drobnych cząstek ciał stałych lub płynnych zawieszonych w jakimś gazie. Jej celem jest nawilżenie dróg oddechowych oraz usprawnienie
funkcji nabłonka migawkowego, rozrzedzenie
zagęszczonej i lepkiej wydzielin, która zalega

Członkowie programu Złota Karta ConvaTec uczestniczą co miesiąc w losowaniu wyjazdów do sanatorium. Ich pełen koszt (dojazd, zakwaterowanie,
wyżywienie, zabiegi, opieka pielęgniarska) opłaca firma ConvaTec.
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Jak, dokąd i za ile?
Kiedy lekarz wystawi skierowanie, przesyła
je w imieniu pacjenta do wojewódzkiego
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Można też wysłać skierowanie samodzielnie
w kopercie opatrzonej napisem „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe” umieszczonym w lewym dolnym rogu koperty.
W NFZ, po rejestracji skierowania, lekarz
specjalista ocenia jego celowość i aprobuje
lub nie. Specjalista może się zwrócić do
lekarza, który wystawił skierowanie,
o uzupełnienie dokumentacji lub przeprowadzenie dodatkowych badań.
Pacjent nie może samodzielnie wybrać ani
sanatorium, ani terminu leczenia. To NFZ
określa termin, miejsce i rodzaj leczenia.
Oczywiście można ustalić z lekarzem, który
wystawia skierowanie, do którego sanatorium chciałoby się trafić i z jakiego rodzaju
terapii korzystać, jednak jego decyzja nie jest
wiążąca. W NFZ obowiązuje kolejka i pacjent
trafia do tej placówki odpowiadającej jego
potrzebom zdrowotnym, w której akurat jest
miejsce. Wyjątek stanowią jedynie udokumentowane wskazania medyczne.
Pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny. NFZ płaci za zabiegi rehabilitacyjne,
natomiast pacjent – za pobyt i wyżywienie.
Wysokość opłat, które ponosi pacjent, jest
określana rozporządzeniem ministra zdrowia i jest taka sama w całym kraju i wynosi:
za „jedynkę” – w sezonie (od maja do października) – 27 zł, a po sezonie 22 zł
za dobę, a za „dwójkę”: 18,50 zł i 13,50 zł
za dobę. Do tego dochodzi opłata klimatyczna (1,5-3 zł/dzień).

Kącik medyczny
dr n. med. Maciej Sopata
Pełni funkcję wiceprezesa
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Przewlekłe rany
Przewlekłe rany to problem, który dotyczy kilkuset tysięcy Polaków. Niestety, jest on często
pomijany i bagatelizowany – zarówno przez samych pacjentów, jak i personel medyczny. Z takimi
ranami próbujemy z reguły walczyć metodami pamiętającymi czasy naszych babć, co niestety
albo trwa bardzo długo, albo kończy się niepowodzeniem. Tymczasem istnieją już skuteczne
metody leczenia przewlekłych ran – to nowoczesne opatrunki aktywne.

W Polsce
nadal stosuje
się przestarzałe metody
leczenia
przewlekłych
ran za pomocą bandaży
i opatrunków
wykonanych
z gazy.
Tymczasem
opatrunki
takie są
nieskuteczne.

Zgłoś się do lekarza
Jeżeli problem przewlekłych owrzodzeń dotyka Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, nie pozwól, by trwał latami. Zgłoś się do lekarza i poproś o leczenie za pomocą nowoczesnych
opatrunków aktywnych. Działaj zdecydowanie i skutecznie, a leczenie będzie trwało krócej,
będzie mniej bolesne
i mniej kosztowne.
Skutecznym sposobem
leczenia przewlekłych,
trudno gojących się ran
jest opatrunek
hydrokoloidowy
Granuflex.

Każdy z nas w swoim życiu niejednokrotnie
zranił się lub skaleczył. Pamiętamy naukę jazdy
na rowerze. Na pewno nie obyło się bez obdartych kolan lub podrapanych łokci. Pamiętamy
również, że takie rany goiły się bardzo szybko.
Już po kilku dniach nie było po nich śladu.
Przewlekła rana to taka, której wygojenie nie
następuje w ciągu kilku czy kilkunastu dni. Niewłaściwie leczona dokuczać może miesiącami,
a nawet latami. Nie mówiąc już o kosztach, jakie przez te lata należy ponieść na jej opatrywanie. Znane są nawet przypadki zakażeń i powikłań, które doprowadziły do śmierci pacjenta.

spotykany jest nie tylko u starszych i schorowanych ludzi. Występuje też u osób młodych, które w wyniku urazu czy wypadku zostały unieruchomione.
Stopa cukrzycowa to schorzenie, na które
narażeni są ludzie chorzy na cukrzycę. Zespół
stopy cukrzycowej może rozwinąć się u każdego
chorego, który nie przestrzega diety, niewłaściwie stosuje leki, nie kontroluje poziomu cukru we
krwi i nie dba o higienę oraz pielęgnację stóp. Cukrzycy mogą długi czas nie wiedzieć, że dzieje się
coś złego, bo nie czują bólu rany. W przypadku
nieprawidłowego leczenia, konieczna może być
amputacja kończyny.

Rodzaje przewlekłych ran
Najczęściej spotykane przewlekłe rany to
owrzodzenia podudzi, odleżyny i zespół stopy
cukrzycowej.
Owrzodzenia podudzi następuje w wyniku
zaburzeń krążenia krwi w kończynach dolnych,
np. w przebiegu niewydolności żylnej. Z różnych
przyczyn krew, zamiast wracać do serca, „zalega” w nogach, powodując komplikacje. U osób
z wieloletnią niewydolnością żylną nawet niewielki uraz, np. uderzenie o brzeg krzesła lub
upadek, może doprowadzić do powstania trudno gojącej się rany. Niewłaściwie leczona może
powiększyć się, nawet do owrzodzenia rozległego na całą nogę.
Odleżyny to problem dotyczący chorych,
którzy długo przebywają w łóżku, nie zmieniając pozycji. Do powstania rany odleżynowej dochodzi w wyniku ciągłego ucisku lub tarcia na
tę samą część ciała. Najczęściej rany takie powstają w okolicy kości krzyżowej, na pośladkach, łokciach, łopatkach i piętach. Problem ten
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Jak je skutecznie leczyć?
W Polsce, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, nadal stosuje się przestarzałe, nieskuteczne metody leczenia przewlekłych ran,
czyli opatrunki z gazy. Wysuszają one ranę
i przyklejają się do niej. Trzeba je zmieniać bardzo często, co powoduje dodatkowy ból. Ponadto nie chronią należycie rany przed bakteriami i urazami. Ale najgorsze jest to, że są nieskuteczne.
Od wielu lat na świecie znane są nowoczesne
opatrunki aktywne. Należą do nich m.in. Granuflex i Aquacel. Nowoczesne opatrunki aktywne
zapewniają ranie środowisko wilgotne, które
skraca proces gojenia nawet o połowę. Opatrunki te pochłaniają wysięk, chronią ranę przed urazami i bakteriami z zewnątrz. Zmniejszają ból i są
komfortowe w użyciu. Zmienia się je co kilka dni,
czasem raz w tygodniu.
Jeżeli poprosimy lekarza o receptę na Granuflex
lub Aquacel, kupimy je w aptece z 50% zniżką.

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

Ta pomoc Ci się należy
Program Złota Karta ConvaTec to międzynarodowy program opieki firmy ConvaTec
nad pacjentami ze stomią. Od czterech lat działa również w Polsce. Ciągle spotyka się
z żywym zainteresowaniem.
Program Złota Karta ConvaTec ma na celu
poprawę jakości życia osób z wyłonioną stomią. Ma im pomóc w powrocie do zdrowia
i zapewnić komfort pielęgnacji stomii.
Na początku program skierowany był tylko
do nowo operowanych pacjentów ze stomią.
To oni bowiem mają największe
kłopoty z odnalezieniem się
w nowej, trudnej dla nich sytuacji
życiowej. Muszą przełamywać
nie tylko bariery fizjologiczne, ale
i psychiczne. Od kwietnia ubiegłego roku do programu Złota Karta
ConvaTec mogą przystąpić wszyscy pacjenci, którzy używają
sprzętu stomijnego ConvaTec.

specjalnym numerem telefonu zaufania,
dyżuruje doświadczony psycholog. Członkowie programu Złota Karta ConvaTec mogą uzyskać ów numer telefonu, dzwoniąc
na infolinię Działu Pomocy ConvaTec
– 0-800-120-093.

dujecie się Państwo na wysłanie listu, należy
szczegółowo opisać sytuację, której ma dotyczyć porada.
Państwa pytania przekazywane będą do
kancelarii prawnej, a ta skontaktuje się z zainteresowanymi telefonicznie.

4

Informacje, porady,
wyjazdy
Z udziałem w programie Złota
Karta ConvaTec wiąże się wiele
korzyści i udogodnień. Poniżej
pokrótce przestawiamy najistotniejsze z nich:

1

Każda osoba przystępująca do programu otrzymuje specjalną
kartę. Wydrukowane jest na niej imię i nazwisko uczestnika programu oraz numer identyfikacyjny. Numer należy podawać
w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa z programie, gdy
się z niego korzysta. Karty wysyłane są pocztą (czas oczekiwania wynosi około miesiąca) wraz z obszernymi informacjami na
temat programu.

Bezpłatna linia informacyjna
dla pacjentów ze stomią
Pod numerem 0-800-120-093 dyżurują
dyplomowane pielęgniarki, które udzielają
porad związanych z pielęgnacją stomii oraz
informują o możliwościach zaopatrzenia się
w sprzęt stomijny. Kiedy zachodzi potrzeba
konsultacji, pacjenci należący do programu
kierowani są do najbliższej poradni stomijnej.

2

Bezpłatne
porady psychologa
W każdy wtorek, w godzinach 17-21, pod

3

Bezpłatne porady
prawnika
Będąc posiadaczem Złotej Karty można
– za dyskretnym pośrednictwem firmy
ConvaTec – korzystać z bezpłatnej pomocy
prawnej. Pytania (telefonicznie lub w postaci listownej) należy kierować do pracowników Działu Pomocy ConvaTec. Można też
poprosić o numer telefonu prawnika, który
porozmawia o problemie oraz bezpośrednio
udzieli niezbędnych informacji. Jeżeli decy-
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Bezpłatne materiały
edukacyjne
Członkowie programu Złota
Karta ConvaTec regularnie otrzymują aktualne materiały edukacyjne i zaproszenia na spotkania
dla pacjentów ze stomią w ramach programu „Spotkajmy się”.
Wiosną tego roku wszyscy posiadacze Złotej Karty ConvaTec
otrzymają nowy poradnik dotyczący pielęgnacji stomii – autorstwa prof. Stanisława Dąbrowieckiego i dr. Wojciecha Szczęsnego
z Bydgoszczy.

5

Bezpłatne wyjazdy
do sanatorium
Raz w miesiącu wśród wszystkich uczestników programu Złota
Karta ConvaTec losowane są bezpłatne wyjazdy do sanatorium. Firma ConvaTec pokrywa koszty pobytu w pokoju dwuosobowym

Latem – wymiana kart
Latem 2005 roku planujemy wymianę
wszystkich starych kart na nowe (nowa
karta widoczna jest na zdjęciu). Posiadacze
starych kart otrzymają nową jej wersję
pocztą.

6

Możliwość uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych prowadzonych
przez wykwalifikowane pielęgniarki i lekarzy.
Program zapewnia pierwszeństwo w informowaniu o organizowanych spotkaniach. Nie
trzeba wypełniać dodatkowych kuponów –
my pamiętamy o wysłaniu zaproszenia.

Jak zdobyć Złotą Kartę
ConvaTec?
Nowo operowani pacjenci ze stomią
otrzymują wszystkie informacje na temat
programu od pielęgniarki opiekującej się nimi
w szpitalu wraz z wyprawką przekazywaną
po operacji. W wyprawce tej znajduje się
również kupon, który po wypełnieniu i odesłaniu do Działu Pomocy ConvaTec (al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa) jest podstawą do przyznania pacjentowi Złotej Karty
i wciągnięcia go do grona uczestniczących
w programie.
Jeżeli operacja wyłonienia stomii miała
miejsce już jakiś czas temu, a nie jesteście

Państwo jeszcze posiadaczami Złotej Karty,
proszę skorzystać ze specjalnego kuponu
zgłoszeniowego, który drukujemy poniżej.
Kupon należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, podpisać i wysłać na adres Działu
Pomocy ConvaTec (adres – na kuponie).
Procedura włączenia uczestnika do programu trwa od jednego do dwóch miesięcy.

Kto może przystąpić
do programu?
Do Programu Złota Karta ConvaTec mogą
przystąpić wszyscy pacjenci, którzy
używają sprzętu stomijnego ConvaTec.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej...
Więcej informacji na temat programu Złota Karta ConvaTec można uzyskać
w Dziale Pomocy ConvaTec (numer bezpłatnej infolinii 0-800-120-093, czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 9-17) oraz na stronie internetowej:
www.convatec.pl

Tych z Państwa, którzy są użytkownikami sprzętu stomijnego ConvaTec i chcieliby być uczestnikami programu Złota Karta ConvaTec,
prosimy o czytelne wypełnienie zamieszczonego poniżej kuponu i odesłanie go na nasz adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
(Dział Pomocy ConvaTec), al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

✃

z łazienką, całodzienne wyżywienie oraz
koszty dojazdu. Dodatkowo gwarantuje dostęp do dwóch zabiegów dziennie. Turnusy
organizowane są w Bochni, Ciechocinku, Kołobrzegu, Lądku Zdroju oraz Ustce. Nad ich
uczestnikami opiekę sprawują wysoko wykwalifikowane pielęgniarki stomijne oraz wolontariusze z Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko.
W niedalekiej przyszłości oferta dla najmłodszych posiadaczy Złotej Karty ConvaTec
zostanie poszerzona o bezpłatne konsultacje
u najlepszych specjalistów.

Jeżeli chce Pan/Pani być członkiem programu Złota Karta ConvaTec, uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie kuponu drukowanymi literami oraz odesłanie
go na adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Nr 2, 2005 (17)

✓ TAK, CHCĘ BYĆ CZŁONKIEM PROGRAMU ZŁOTA KARTA CONVATEC

Imię:

ZŁOTA KARTA CONVATEC

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Producent używanego sprzętu stomijnego:

❑ ConvaTec
❑ Dansac

Nr lok.:

❑ Coloplast
❑ BBraun

❑ inny

Telefon z numerem kierunkowym:

Rodzaj sprzętu stomijnego:

❑ jednoczęściowy

❑ dwuczęściowy

❑ synergiczny

Marka używanego sprzętu – np. Combihesive 2S, Esteem, Esteem synergy, Stomadress, Alterna
(proszę wpisać markę używanego sprzętu): ..........................................................................................
Data:

Czytelny podpis:

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

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

Nowości ConvaTec
Marcin Andryszczak
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Nowoczesne udogodnienie
dla pacjentów z ileostomią
Każdego roku tysiące ludzi w Polsce poddawanych jest operacji wyłonienia stomii. Część z nich
to osoby, u których wykonuje się ileostomię – przetokę na jelicie cienkim. Stomia taka, chociaż
kończy się posiadaniem worka na brzuchu, prawie zawsze uwalnia od bólu i cierpienia, a czasami
wręcz ratuje życie.
Aby ułatwić życie pacjentom z ileostomią
producenci ciągle udoskonalają sprzęt, który
jest dla nich przeznaczony.
Od niedawna w Polsce dostępne są nowe
worki ileostomijne (otwarte) z zapinką Invisiclose, które uzupełniają dotychczasową,
i tak niemałą, ofertę firmy ConvaTec.
Nowoczesna zapinka Invisiclose wbudowana została do wewnątrz worka. Dzięki
podwójnemu zapięciu (podczas zapinania
zapinki słyszalny jest wyraźnie odgłos „kliknięcia”) zapewnia większą pewność i bezpieczeństwo w porównaniu do klasycznej,
sztywnej zapinki. Oferuje też większą higienę i czystość podczas opróżniania worka.
Jest łatwa i komfortowa w użytkowaniu.
Worki z nową z zapinką Invisiclose dostępne są obecnie w dwóch systemach stomijnych:
Esteem (sprzęt jednoczęściowy – cienki,
niewyczuwalny przez ubranie i bardzo
dyskretny);
Esteem synergy (sprzęt synergiczny
– łączy w sobie zalety sprzętu jednoi dwuczęściowego, jest bardzo cienki,
bardzo dyskretny i gwarantuje wysoki
komfort użytkowania).

Zapinanie zapinki

Nowa zapinka Invisiclose
Nowa zapinka Invisiclose dostępna w workach ileostomijnych Esteem i Esteem synergy daje podwójne zabezpieczenie oraz
jeszcze większą łatwość i komfort użycia.
Pod koniec roku worki ileostomijne wyposażone w zapinkę Invisiclose będą dostępne
również w najpopularniejszym w Polsce systemie dwuczęściowym Combihesive 2S.
Wszystkie nowe worki ileostomijne Esteem i Esteem synergy z zapinką Invisiclose
zaopatrzone są również w wydajne i skuteczne filtry gazów, które zostały wykonane
ze specjalnego materiału. Przydają się one
we wszystkich sytuacjach, gdy nasze jelita
produkują dużo gazów jelitowych. Filtry po-

Otwieranie zapinki

wodują, że gazy te są odprowadzane na zewnątrz worka i niewyczuwalne przez otoczenie.
Worki ileostomijne wyposażone w wewnętrzną zapinkę Invisiclose mają jeszcze
jedna zaletę. Na końcu otwartej części znajdują się dwa elastyczne kołnierze, które ułatwiają łatwe i szybkie opróżnienie worka
z zachowaniem czystości.
Nowe worki ileostomijne z zapinką Invisiclose, choć są nieco droższe od tradycyjnych worków otwartych ze sztywną zapinką, są od nich dużo wygodniejsze w użyciu.
Wymiana worków przebiega szybko i łatwo, a nowoczesna zapinka daje pewność
bezpiecznego zamknięcia. Pacjenci z ileostomią z pewnością docenią zalety nowego sprzętu.

Gdzie otrzymać nowe worki?
Nowe worki ileostomijne z zapinką Invisiclose dostępne są
we wszystkich sklepach medycznych współpracujących
z firmą ConvaTec na terenie całego kraju. Ich lista oraz adresy podane są na ostatnich stronach „Naszej Troski”.
Worki ileostomijne z zapinką Invisiclose wydawane są pacjentom ze stomią bezpłatnie w ramach limitów na sprzęt
stomijny ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia.
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Listy od Czytelników
dr. hab. med. Marek Szczepkowski
prowadzi Poradnię dla Chorych ze Stomią w Warszawie

Na listy odpowiada
dr. hab. med. Marek Szczepkowski

~

~

Czy mam unikać wysiłku
fizycznego?

Bardzo uważam na swoją dietę, ale mimo to
ciągle mam problemy z gazami. Uwalniają
się one w dużych ilościach i w najmniej oczekiwanych momentach. Jak sobie z tym poradzić?

Dwa lata temu miałem wyłonioną kolostomię. Jej pielęgnacja nie nastręcza mi większych trudności. Dużym problemem jest dla mnie natomiast określenie jakiego
rodzaju wysiłek fizyczny mogę bezkarnie podejmować. Boję
się powikłań i komplikacji, więc przeważnie unikam ruchu.
Niczego nie dźwigam, prowadzę siedzący tryb życia. Czy postępuję prawidłowo?

Maria z Warszawy
Wyłonienie stomii uniemożliwia kontrolowanie ani momentu, ani głośności oddawania stolca i gazów. Jeśli z powodów towarzyskich staje się
to znaczącym problemem, należy zwrócić uwagę na dietę. Wyeliminować
z niej rośliny strączkowe (fasola, groch, bób), kapustę, napoje gazowane
i kminek. Nie spożywać pokarmów nieświeżych.
Ważny jest także sposób jedzenia. Zamiast dużych kęsów, należy gryźć
małe kawałki i dłużej je przeżuwać (dlatego tak ważny jest stan naszego
uzębienia), co zmniejszy ilość połykanego powietrza.
Trzeba jeść powoli i w spokoju. Płyny wypijać po jedzeniu, a nie w trakcie.
Czasami u osób dorosłych kłopoty z trawieniem i zwiększone oddawanie
gazów może powodować również picie mleka.Aby jednak rozpoznać, które
pokarmy są powodem przykrych dolegliwości wystarczy obserwować organizm i jego reakcje po spożyciu poszczególnych produktów.Wtedy będziemy
w stanie określić, co nam służy, a czego powinniśmy unikać.
Należy podkreślić, że istnieje zabieg, który w zasadniczy sposób u większości
pacjentów z kolostomią wpływa na regularny tryb wypróżnień i powoduje
zmniejszenie ilości gazów w jelitach.To irygacja. Jednak o tym, czy pacjent
może ją wykonywać musi zadecydować specjalista z poradni stomijnej.

Ryszard z Kalisza
Wyłonienie stomii u większości pacjentów powoduje naturalną obawę
przed jakimkolwiek wysiłkiem fizycznym. Jednak zarówno zwykłe prace
domowe, jak i zakupy, seks czy sport są czynnościami, które można, a nawet należy wykonywać. Trzeba przy tym jedynie zachować zdroworozsądkowy umiar – nie dźwigać dużych ciężarów i nie uprawiać urazowych
sportów (karate, judo, boks), podczas których może dojść do urazu stomii
lub powstania przepukliny.
Codzienne spacery, jazda na rowerze, prace w domu i ogrodzie, pływanie czy wędrówki z plecakiem są jak najbardziej wskazane. Ruch i regularny wysiłek fizyczny oraz zachowanie kondycji ma pozytywny wpływ na
pracę wszystkich narządów naszego organizmu. Co ważne dla osoby ze
stomią: ruch pomaga w pracy jelit i reguluje ich prawidłowe opróżnianie.
Jeżeli prowadzimy intensywny tryb życia, szczególnego znaczenia nabiera prawidłowa pielęgnacja i staranne zaopatrzenie stomii. Przed ćwiczeniami należy upewnić się, że worek jest pusty, ponieważ pracujące
mięśnie brzucha mogą przyśpieszyć wydalanie kału z jelit.

~

Ja poradzić sobie z gazami?

~

Mam w moczu krew!

Mam urostomię. Od czasu do czasu obserwuję niepokojące zmiany koloru moczu – na
czerwony. Obawiam się, że jest to krew. Jak powinienem postępować?

Dlaczego moja stomia zmieniła
kolor?

Kilka tygodni temu miałam wyłonioną
ileostomię. Od czasu wyjścia ze szpitala zmieniła ona trochę
kolor. Niepokoję się, czy nie dzieje się coś złego.

Jan z Przemyśla
Jeśli czerwone zabarwienie moczu występuje przez dłuższy czas (kilka
dni z rzędu), regularnie się powtarza lub towarzyszą mu inne dolegliwości
(ból, pieczenie), należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza. Może ono
świadczyć o poważniej chorobie. Jeśli zabarwienie jest krótkotrwałe, trzeba wspomnieć o tym lekarzowi podczas najbliższej wizyty.
Nie zawsze jednak czerwone zabarwienie moczu musi świadczyć
o obecności krwi. Bardzo częstą jego przyczyną są spożywane pokarmy!
Na czerwono mocz barwi się po zjedzeniu np. buraczków – wtedy czerwony kolor może się utrzymywać nawet przez kilka dni.
Mocz zmienia także swój naturalny słomkowo-żółty kolor, gdy przyjmujemy witaminy z grupy B (na żółty), preparaty żelaza (na ciemny) lub
pijemy zbyt mało płynów i mocz jest mocno zagęszczony (na ciemny).

Małgorzata z Łodzi
W takiej sytuacji stanowczo najlepsza byłaby wizyta u lekarza w poradni stomijnej. Bez obejrzenia stomii niemożliwe jest postawienie dokładnego rozpoznania.
Najbardziej niepokojące są trzy rodzaje przebarwień: 1) Żywoczerwone,
które świadczy o stanie zapalnym. 2) Całkowite zblednięcie, świadczące
o dużym niedokrwieniu. 3) Sczernienie, będące objawem martwicy.
W każdej z tych sytuacji należy jak najszybciej udać się do lekarza.
Nie zawsze jednak zmiana koloru stomii jest powodem do niepokoju.
W okresie pooperacyjnym naturalnym jest bowiem, że gojąca się stomia
nieznacznie zmienia swoje zabarwienie.
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Redakcjo!
Bardzo serdecznie dziękuję
Wam zarówno za Złotą Kartę
ConvaTec, jak i za upominek.
Aż w sercu coś mnie ścisnęło ze
wzruszenia.
Mam 62 lata i stomię od
5 miesięcy. Jej wyłonienie było
dla mnie wielkim szokiem. Nie
mogłam tego zaakceptować,
pogodzić się z koniecznością
życia z „taką przypadłością”.
Gdy zobaczyłam swoją stomię
pierwszy raz po operacji – załamałam się. Niestety, nikt mi
w tych ciężkich chwilach nie
pomógł... Do wszystkiego
można się jednak przyzwyczaić, do stomii też. Teraz już daję

Serdecznie pozdrawiam
całą redakcję!

sobie z nią radę i za Waszym
pośrednictwem chciałam powiedzieć, że można z nią żyć
jak najbardziej normalnie.
Pozdrawiam i dziękuję Wam
za słowa otuchy i życzenia powrotu do zdrowia.
Anna z Ustrzyk Dolnych

Dziękuję Wam za wszystko. To dobrze, że my – stomicy – nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Kontakt
z Wami bardzo mi pomagał
w trudnych chwilach. Serdecznie za to dziękuję. Piszę
w czasie przeszłym, gdyż
– szczęśliwie dla mnie
– przyszedł dzień, kiedy zlikwidowano mi stomię. Jestem szczęśliwy, czuje się
dobrze, czego życzę wszystkim tym, którzy pozostają
pod Waszą opieką.
Stanisław
z Nowej Rudy

Od redakcji:
Pani Anno! Akceptacja i mądre
pogodzenie się z teraźniejszą sytuacją – takie emocje odczytaliśmy z Pani listu. I dlatego cieszymy się niezmiernie, że za naszym
pośrednictwem może się Pani
podzielić nimi z czytelnikami
„Naszej Troski”. Serdecznie pozdrawiamy.

Od redakcji:
Panie Stanisławie! Napiszemy
krótko: to wspaniała wiadomość. Czego można Panu życzyć
w takiej sytuacji? Zdrowia
przede wszystkim. Mamy nadzieję, że nasz magazyn rzeczywiście był dla Pana ostoją
w trudnych chwilach zmagania
się z pielęgnacja stomii, o której
istnieniu teraz będzie Panu przypominała tylko blizna na brzuchu. Że informacje, które czerpał
Pan z naszego pisma były dla pomocne, a firma ConvaTec pozostanie na zawsze w Pana życzliwej pamięci. Chcielibyśmy, by teraźniejsze poczucie szczęścia już
nigdy nie opuszczało Pana.

Kącik matrymonialno-towarzyski
Kącik matrymonialno-towarzyski powstał w odpowiedzi na prośby Czytelników, którzy w listach
do Redakcji wielokrotnie wspominali o samotności i braku zrozumienia, z którymi zmagają się po operacji wyłonienia stomii. Mamy nadzieję, że za naszym pośrednictwem wielu z Państwa znajdzie bratnią
duszę, nawiąże się korespondencyjne przyjaźnie i sympatie. Zachęcamy do nadsyłania listów, w których
możecie opowiedzieć, w jaki sposób choroba wpłynęła na Wasze życie, a także opisać własne pasje i zainteresowania. Pamiętajcie, aby w listach zamieszczać dokładny adres, na który należy kierować korespondencję! Listy zamieszczone w „Naszej Trosce” będą podpisane tylko imieniem, co pozwoli Państwu zachować anonimowość – adres pozostanie do
wiadomości Redakcji, która będzie pośredniczyć w przesyłaniu autorowi odpowiedzi na jego anons.
Osoby, które zechcą się skontaktować lub odpisać na anons umieszczony w „Kąciku matrymonialno-towarzyskim”, powinny kierować korespondencję na adres Redakcji: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Prosimy także o dopisek na kopercie, do kogo list jest kierowany oraz zaznaczenie numeru „Naszej Troski”, z którego dana
oferta pochodzi, np.: Pan Jan, „Nasza Troska” styczeń 2004.

Droga Redakcjo!
Piszę do Was, bo czuję się samotna. Mam nadzieję, że za waszym pośrednictwem poznam kogoś, kto będzie dla mnie przyjacielem. Stomię mam od trzech lat
i nie sprawia mi ona żadnego problemu. Nie narzekam na swój los.
Mam 60 lat, jestem wdową. Lubię
długie spacery i podróże.
Bożena z Międzyrzecza
(woj. lubuskie)
Droga Redakcjo!
Odważyłem się wreszcie do Was

napisać. Jestem osobą samotną,
wdowcem od trzech lat. Mam 49
lat, 176 cm wzrostu i ważę 76 kg.
Uwielbiam przyrodę. Dwa lata temu wyłoniono mi stomię. Mam
stałą rentę. Za Waszym pośrednictwem chciałbym nawiązać kontakt z kimś, z kim będę mógł podzielić się swoimi troskami.
Szymon z Nowego Trzepowa
Redakcjo!
Jestem emerytowanym pracownikiem Służby Zdrowia. W czasie
swojej pracy zawodowej zetknę-
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łam się z wieloma chorobami. Nie
jestem stomikiem, ale stomia nie
jest mi obca, gdyż miałam w domu chorego w wyłonioną urostomią.
Jako osoba samotna, bez zobowiązań pragnę zagospodarować
swój wolny czas. Może udałoby mi
się pomóc komuś, kto ma stomię?
Moją dewizą jest, by cieszyć się
życiem, każdą jego chwilą. Ważne,
by osiągnąć psychiczną równowagę. Mam wykształcenie średnie,
medyczne.
Krystyna z Kraśnika

Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC
Woj. Dolnośląskie

Województwo Lubelskie

ul. Osiedle S oneczne 8
tel.: (12) 643 65 70

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

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

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

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

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

Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Prądnicka 35/37
(12) 416 25 19

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

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

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

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

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

Nowy Sącz 33-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Długosza 31
tel.: (18) 443 87 77

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

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

Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35
tel.: (76) 854 21 13
Lubin 59-300
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel.: (76) 724 96 16
Lwówek Śląski 59-600
Sklep Medyczny MIR-MED
Teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel.: (75) 782 57 22
Wałbrzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Limanowskiego 3
tel.: (74) 842 33 63
Wrocław 50-034
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Bałuckiego 4
tel.: (71) 343 83 29
Wrocław 50-136
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
pl. 1 Maja 8
Szpital Wojewódzki
budynek przychodni, pok. 305
tel.: (71) 341 00 00, w. 580
Zgorzelec 59-900
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Langiewicza 20/1E
tel.: (75) 775 00 62

Woj. Kujawsko-Pomorskie

Włodawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel.: (82) 572 53 79
Zamość 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Partyzantów 7
tel.: (84) 638 72 13

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

Woj. Łódzkie
Łódź 90-427
Niepubliczny ZOZ PRIMUS
al. Kościuszki 48
tel.: (42) 636 98 11, 636 98 12
Radomsko 97-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel.:(44) 685 23 92

Woj. Małopolskie
Bochnia 32-700
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Świętokrzyska 3
tel. (14) 611 50 95

Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel.: (52) 375 21 00

Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. Kościuszki 68
tel. (14) 686 27 20, (14) 662 12 37

Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (52) 344 09 90

Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Sokoła 10
tel.: (32) 623 42 73

Bydgoszcz 85-950
Sklep Medyczny
ul. Słowackiego 1
tel.: (52) 322 01 13
Toruń 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17
pok. 3 (parter)
tel.: (56) 611 99 40
Włocławek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81

Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9d
tel.: (18) 353 79 40

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

Woj. Mazowieckie
Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel.: (23) 672 20 92
Ostrołęka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Artyleryjska 120
tel.: 0 505 122 627
Płock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
tel.: (24) 269 72 87
Radom 26-604
ZTM STYMAT, ul. Giserska 4
tel.: (48) 365 11 88
Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a
tel.: (22) 890 03 01
medica.humana@bms.com

Woj. Opolskie
Opole 44-005
Sklep Medyczny REHMED
ul. Książąt Opolskich 33
tel.: (77) 453 22 44
Opole 45-061
Sklep Medyczny REHMED
Woj. Szpital Zespolony, bud. Pulmonologii
ul. Katowicka 66a
tel.: (77) 441 37 20

Woj. Podkarpackie

Kraków 30-034
Sklep Medyczny FARMED
pl. gen. Sikorskiego 13
tel.: (12) 422 87 00

Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 31 57

Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/11
tel.: (12) 422 99 00, w. 239

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

Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA

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

Woj. Podlaskie
Białystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
Zaopatrzenia Medycznego
ul. Radzymińska 2
tel.: (85) 651 11 44
Łomża 18-400
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2
tel.: (89) 216 59 47

Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11
tel.: (32) 423 54 90
Zawiercie 42-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. gen. Sikorskiego 22
tel.: (32) 670 60 00
Żory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne Przedmieście 5
tel.: (32) 435 14 39

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

Woj. Śląskie
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20
tel.: (33) 812 31 79
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel.: (33) 816 40 61, w. 208
Częstochowa 42-200
Sklep Medyczny
ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel.: (34) 324 73 01
Częstochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel.: (34) 325 53 35
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel.: (32) 231 93 14
Katowice 40-008
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
tel.: (32) 256 82 35, (32) 259 85 31
Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel.: (32) 253 75 74
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4
tel.: (32) 414 90 26
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51
tel.: (32) 417 84 85

Kielce 25-734
Sklep Medyczny MARMED
ul.Artwińskiego 1
tel.: (41) 367 15 40
Skarżysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny MARMED
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96
Starachowice 27-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Radomska 70
tel.: (41) 275 19 20

Woj. Warmińsko-Mazurskie
Elbląg 82-300
Zaopatrzenie Ortopedyczne
ul. Komeńskiego 42
tel.: (55) 233 58 49
Ełk 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3
tel.: (87) 621 16 51
Olsztyn 10-587
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. Kościuszki 84d
tel.: (89) 527 41 10
Olsztyn 10-357
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 37
Szpital MSWiA – Poliklinika
tel.: (89) 527 41 10

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

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

Limity na sprzęt stomijny

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 (Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003 r.)
wprowadziło jednolite miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

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

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

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

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Anna Bożek, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2/84, tel.: (58) 624 21 39,Telefon zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”
Rozalia Bąba, 58-100 Świdnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0 693 069 430

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią (Pol-Ilko)
Zarząd Główny Pol-Ilko:
Prezydium: Jerzy Kasprzak – przewodniczący (Czarnków), Helena Pawlak – wiceprzewodnicząca (Łódź),
Ryszard Jankowski – sekretarz (Białystok), Krystyna Kowalczyk – skarbnik (Łódź); Członkowie: Lechosław
Orłowski (Płock), Stanisław Puls (Bydgoszcz), Grażyna Romaniuk (Żary), Stanisław Bogdan (Białystok),
Małgorzata Miciak (Rzeszów).
Oddziały regionalne Pol-Ilko:
1. BIAŁYSTOK – Zdzisław Masiak, 15-274 Białstok, ul.Waszyngtona 15 A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, tel.: (52) 342 08 55
3. GORZÓW WLKP. – Mirosława Pękosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00
4. KATOWICE – Bożena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 508 08 25 26, (32) 645 83 45
5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137/3, tel.: (41) 331 87 06
6. KONIN – Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. Władysława Jagiełły 13, tel.: (63) 245 05 65
7. KRAKÓW – Leszek Tylko, 30-020 Kraków, ul. Wójtowska 9/33, tel.: (12) 633 33 85
8. LIPNO – Wanda Cieplińska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/7, tel.: (54) 280 53 96
9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39
10. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39
11. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi łsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37
12. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08
13. OPOLE – Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90
14. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86
15. POZNAŃ – Zdzisław Matuszak, 60-658 Poznań, ul. Bonin 12/8, tel.: (61) 823 34 05
16. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97
17. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin-Dąbie, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 11 55
18. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05
20. WROCŁAW – W trakcie organizacji
21. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

Kluby pacjentów ze stomią
1. NOWY SĄCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93
2. PIŁA – Ewa Sowińska, 64-920 Piła, ul. Jagiellońska 11, tel.: (67) 214 16 54
3. TARNÓW – Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
4. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Szpital Bielański, wejście główne – sala 28, 01-809 Warszawa,
ul. Cegłowska 80 (spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, w godz. 13.00-16.00)
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 213,
50-556 Wrocław
kierownik poradni: dr Jerzy Medyński
tel.: (71) 376 30 02
Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17
Poradnia dla Chorych ze Stomią
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul.Ogińskiego 6,58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
Poradnia Stomijna
ul. Koszalińska 7,
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szczęsny
tel.: (52) 375 87 25

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
kierownik poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 74 68 573
SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymińska 2, 15-863 Białystok
kierownik poradni:
dr med. Jacek Lewandowski
tel.: (85) 651 11 44
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (58) 699 83 45
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna
ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Leszek Sedlak
tel.: (32) 255 36 62

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 Toruń
tel. (56) 610 02 03, 610 02 59
dr n. med. Z. Michniewicz
piel. stomijna Hanna Łączna

Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dąbrowa 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-Biała
kierownik poradni:
dr Stanisław 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 ŁÓDZKIE
Poradnia Stomijna
al. Kościuszki 48, Łódź
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków
kierownik poradni: dr Adam Korczyński
tel.: (12) 416 22 66
CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeń Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
tel.: (12) 424 80 66
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szpital Bielański – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 864 20 00
SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski
tel.: (24) 268 64 76
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37
tel.: (89) 539 85 20
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
kierownik poradni:
dr hab. med. Piotr Krokowicz
tel.: (61) 869 15 69
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszew 7/19, 60-479 Poznań
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiński
tel.: (61) 821 22 43
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 854 05 79
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia dla Chorych ze Stomią
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1,
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jarosław Długosz
tel.: (62) 245 44 89
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
Poradnia Stomijna
109 Szpital Wojskowy
ul. Piotra Skargi 34/35, 71-422 Szczecin
tel. (91) 445 55 05

