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Idzie wiosna!

(21)

W tym numerze m.in.:

Ciężka i wyjątkowo mroźna zima dała się nam wszystkim we znaki. Z utęsknieniem wyczekujemy wiosny. Tej prawdziwej, ciepłej, słonecznej, rozkwitającej i pachnącej. Coraz dłuższe i cieplejsze dni pozwolą nam wreszcie na spacery, zachęcą do
wiosennych porządków w ogródkach, do sadzenia roślin na balkonach i działkach.
Korzystajmy z tych chwil, nie siedźmy w domu i jak najwięcej ruszajmy się na świeżym powietrzu. Ruch jest sprawdzonym lekarstwem nie tylko na dolegliwości fizyczne, ale także na te dotyczące naszej psychiki. Uspokaja, wycisza i dodaje sił.
Wiosna to pora zmian – przyroda budzi się z zimowego snu, zaczyna się nowe życie. To dobry czas, abyśmy i my zastanowili się, czy nie warto zmienić czegoś w naszym życiu. Być może do tego, żeby zapoczątkować przemianę, zachęci Państwa
lektura wywiadu z Andrzejem Skwarłą. Bohater naszej rozmowy, mimo wyłonienia
stomii przed czterema laty, nie zrezygnował ze swojej pasji – pływania. Cały czas jest
aktywny i choć ma 67 lat nie zamierza zaprzestać uprawiania sportu, a wręcz chce
jeszcze bić rekordy! Z pana Andrzeja emanuje siła i entuzjazm, których mogliby mu
pozazdrościć o wiele młodsi i zdrowi ludzie. Jest on doskonałym przykładem na to, że
wyłonienie przetoki nie oznacza przesunięcia życia na boczny tor.
W tym numerze również, reagując na prośby Czytelników, poruszamy temat pożycia intymnego osób z wyłonioną stomią, ale również chorych na cukrzycę czy
choroby układu kostnego. Przewlekłe schorzenie wcale nie musi prowadzić do rezygnacji z tej sfery życia.
Jak zwykle zachęcam Państwa do pisania, jak również do lektury listów zamieszczonych na łamach „Naszej Troski”.
Z pewnością znajdziecie tam wiele wskazówek,
które podpowiedzą, jak rozwiązać niektóre
z Państwa kłopotów.
W imieniu całego zespołu życzę Państwu miłej lektury „Naszej Troski”!
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Doniesienia
Nożyczki stomijne dostępne w ramach limitów
na terenie całego kraju
W 18. numerze naszego magazynu
(lipiec 2005) informowaliśmy o wprowadzeniu
na rynek przez firmę ConvaTec nowego produktu
– nożyczek stomijnych. Po publikacji otrzymaliśmy jednak oficjalny
komunikat z pomorskiego oddziału wojewódzkiego NFZ, że nożyczki
stomijne nie są niestety wydawane w ramach limitów na terenie województwa
pomorskiego.
Mamy dobrą wiadomość! Obecnie nożyczki stomijne można już otrzymać
w ramach obowiązujących limitów na sprzęt stomijny we wszystkich sklepach
medycznych współpracujących z firmą ConvaTec na terenie całego kraju.

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

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Północna 42 (Szpital MSWiA)
91-425 Łódź
tel. (042) 634 15 02

Sklep Medyczny ESKULAP
Poliklinika MSWiA (w holu)
ul. Wazów 42
65-001 Zielona Góra
tel. (068) 470 68 88
Sklep czynny w godzinach 9-13

Marmed MEDICA HUMANA
ul. Przybyszewskiego 99
93-126 Łódź
tel. (042) 646 87 35
Sklep Medyczny MEDYK
ul. 1 Maja 4
97-400 Bełchatów
tel. kom. 0509 104 108
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Bezpłatny magazyn dla pacjentów ze stomią
Ukazuje się co 3 miesiące od kwietnia 2001 r.
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Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Rzgowska 56a
93-173 Łódź
tel. (042) 682 57 61, 682 66 35
Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17, we wtorki 10-18

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sklep Medyczny MARMED
ul. Kazimierza Wielkiego 4
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 47 18
Sklep Medyczny MARMED
ul. Batorego 77
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 444 17 58

Zmiana adresu sklepu stomijnego
Informujemy o zmianie adresu sklepu medycznego MEDITEK w Wałbrzychu. Nowy adres to:

Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Moniuszki 35
58-300 Wałbrzych
tel. (074) 842-30-85

Światowy Dzień Stomika (7 października 2006 r.)
W październiku odbędą się obchody przypadającego co 2 lata
Światowego Dnia Stomika. Dwa lata temu świętowaliśmy ten dzień
w Białymstoku. W tym roku uroczystości odbędą się w Tomaszowicach koło Krakowa. Organizacją ich przebiegu zajmuje się Zarząd
Główny POL-ILKO oraz Oddział Regionalny POL-ILKO w Krakowie.

Akcja „Poznajmy się...”
wciąż trwa

Sklep Medyczny Medica Humana w Katowicach już
wkrótce się powiększy. Dzięki wydzierżawieniu dodatkowej powierzchni już od maja będzie możliwe organizowanie w nim spotkań z lekarzami i pielęgniarkami
dla większych grup osób i w bardziej komfortowych
warunkach.

Zaproszenie
na spotkanie
z pielęgniarką
stomijną w Katowicach

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

Sklep Medica Humana
w Katowicach większy!

Uczestnicy spotkania z pielęgniarką stomijną.
Katowice, 19 listopada 2005 r.

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 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.

19 listopada 2005 r. w sklepie Medica Humana przy ul. Warszawskiej 36 w Katowicach odbyło się spotkanie z pielęgniarką stomijną, panią Danutą Labudą, która udzielała odpowiedzi
na pytania dotyczące diety i pielęgnacji stomii. Chętnych było tak wielu, że spotkanie trzeba
było przeprowadzić w trzech dwugodzinnych turach.
Kolejne spotkanie organizujemy 22 kwietnia (sobota). Telefoniczne zapisy – pod
numerami (032) 256 82 35 oraz (032) 259 85 31. Dla wszystkich uczestników spotkania
przewidziano niespodzianki. Zapraszamy!

Film na temat ćwiczeń
fizycznych dla osób ze stomią

Wszystkich zainteresowanych
otrzymaniem bezpłatnych próbek
sprzętu stomijnego ConvaTec
prosimy o telefon
do Działu Pomocy ConvaTec:

W związku z dużym zainteresowaniem filmem edukacyjnym „Nie bójmy się ruchu – ćwiczenia fizyczne dla
osób ze stomią”, wyświetlanym podczas jesiennego cyklu
spotkań „Spotkajmy się”, firma ConvaTec postanowiła
udostępnić go wszystkim chętnym.
Film zawiera zestaw ćwiczeń oddechowych, rozciągających i wzmacniających, które specjalnie dla osób ze
stomią wybrała i zaprezentowała mgr fizjoterapii Anna
Kotlarczyk.
Będzie go można wypożyczyć na płytach DVD i kasetach VHS we wszystkich sklepach medycznych
współpracujących z firmą ConvaTec już w kwietniu.
Lista tych sklepów znajduje się na str. 30 „Naszej
Troski”.
Film ten jest pierwszą częścią nowego
cyklu edukacyjnego „Biblioteka ConvaTec”.
Co kilka miesięcy w sklepach medycznych
będzie się ukazywać nowa pozycja z tej serii.
Kolejny film będzie nosił tytuł „Dbajmy
o swoją stomię! – praktyczne porady pielęgnacyjne”.

0-800 120 093
Nowy telefon zaufania
Firma ConvaTec przygotowała kolejną
nowość dla uczestników programu Złota
Karta ConvaTec.
Od kwietnia, oprócz konsultacji telefonicznych z psychologiem i seksuologiem,
mogą oni skorzystać z bezpłatnych
telefonicznych konsultacji lekarskich
– w czwartki, w godzinach 17.00-21.00.
Numer telefonu do dyżurującego lekarza
chirurga można otrzymać, dzwoniąc na
numer bezpłatnej infolinii Działu Pomocy.
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Doniesienia
Kolejne edycje specjalistycznych kursów dla pielęgniarek stomijnych
W świetle obowiązującego w Polsce prawa
opiekę nad osobami ze stomią mogą sprawować wyłącznie wykwalifikowane pielęgniarki
stomijne.
Firma ConvaTec od lat wspiera kształcenie
pielęgniarek, by mogły one zaoferować pacjentom coraz lepszą opiekę. W 2005 roku,
we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr
Medycznych „InPlus”, już czterokrotnie
organizowaliśmy specjalistyczne szkolenia dla
pielęgniarek pragnących zdobyć odpowiednie
uprawnienia.
W czterech edycjach kursów wzięło udział
dotychczas ponad sto pielęgniarek z całego
kraju. Po zaliczeniu wykładów, praktyk
w ośrodkach stażowych i zdaniu egzaminu
końcowego otrzymały one formalne certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje. Warto
nadmienić, że egzaminy zdały również
wszystkie pielęgniarki pracujące w Dziale Pomocy ConvaTec.

Ze względu na niesłabnące zainteresowanie, 31 marca rozpocznie się kolejna, piąta
już, edycja kursu. Weźmie w niej udział około 40 uczestników.
Kierownikiem kursu jest dr Maria Kózka
z Instytutu Pielęgniarstwa Collegium Me-

dicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Natomiast patronat merytoryczny sprawuje prof. Krzysztof Bielecki
z Kliniki Chirurgii Ogólnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie.

Uczestnicy czwartej edycji kursu specjalistycznego „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową”
wraz z wykładowcami i organizatorami. Konstancin-Jeziorna, 6 stycznia 2006 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych
Z inicjatywy środowiska pielęgniarek stomijnych powstaje właśnie planowane od wielu lat
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych. 9 lutego 2006 roku w Warszawie odbyło się
spotkanie założycielskie. Uchwalono na nim statut, wyznaczono cele działania Towarzystwa
oraz wybrano jego zarząd i władze.
Celem stowarzyszenia, które już wkrótce rozpocznie swoją działalność, będą szeroko pojęte działania edukacyjne na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Towarzystwo będzie wspierać
rozwój zawodowy pielęgniarek stomijnych, wdrażać standardy pielęgnacji chorych ze stomią,
propagować ruch stomijny i popularyzować wiedzę o stomii w społeczeństwie. Planuje
również podjęcie współpracy z innymi stowarzyszeniami, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Warsztaty Stomijne w czerwcu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pielęgniarek stomijnych, firma ConvaTec, we
współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Medycznych „InPlus”, organizuje w czerwcu
pierwsze Warsztaty Stomijne.
Będą one przeznaczone dla wszystkich absolwentów kursów specjalistycznych,
organizowanych przez firmę InPlus. Warsztaty zaplanowaliśmy na trzy dni, a ponieważ mają one status formalnych kursów dokształcających – zakończą się egzaminem i uzyskaniem
stosownych certyfikatów.
Każdą edycję warsztatów zamierzamy poświęcić odrębnej tematyce. Temat najbliższego
spotkania, które odbędzie się w Warszawie to: „Zasady prawidłowego żywienia osób
ze stomią”.
Na warsztaty zaprosiliśmy najlepszych wykładowców – lekarzy i dietetyków z Instytutu
Żywności i Żywienia w Warszawie. Ich kierownikiem będzie mgr piel. Hanna Kobuszewska.
Warsztaty Stomijne będą organizowane cyklicznie raz do roku.
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Certyfikat HONE Code
dla Serwisu
Internetowego
ConvaTec
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Serwis Internetowy
ConvaTec został wyróżniony przez
szwajcarską organizację pozarządową Health On The Net Foundation.
Jest to organizacja non profit
założona w 1995 r. w Genewie. Jej
celem jest promowanie wiarygodnych stron internetowych o tematyce
medycznej.
Nadany naszej stronie specjalny
numer, tzw. HONE Code oraz zezwolenie na zamieszczenie logo organizacji w Serwisie jest gwarancją wiarygodności publikowanych przez nas
informacji oraz wyrazem międzynarodowego uznania dla wysokiej
jakości naszego serwisu. W taki
sposób zostało wyróżnionych tylko
około 3 000 stron internetowych na
całym świecie.

Nowe miejsce spotkań
stomików z Warszawy

Nowość dla wszystkich osób, które mają
stomię wklęsłą lub płaską
Przypominamy, że we wszystkich sklepach medycznych prowadzących sprzedaż sprzętu stomijnego ConvaTec dostępny jest nowy produkt naszej firmy:
płytki plastyczne Convex systemu
Combihesive 2S.
Płytki te są przeznaczone dla wszystkich osób, które mają stomię wklęsłą lub
płaską.
Płytki plastyczne Convex mają wyjątkową, niespotykaną w innych płytkach
cechę – można je bardzo łatwo dopasować do różnych kształtów i wielości stomii bez konieczności użycia nożyczek.
Otwór w płytce formuje się palcami, co
daje większą swobodę oraz komfort
użytkowania w porównaniu z tradycyjnymi płytkami wypukłymi.
Płytki plastyczne Convex wydawane są
bezpłatnie w ramach obowiązujących limitów na sprzęt stomijny we wszystkich
sklepach medycznych współpracujących
z firmą ConvaTec na terenie całego kraju.

Warszawski klub pacjentów ze stomią
zmienił swoją siedzibę. Obecnie miejscem
spotkań jest Ośrodek „Nowolipie”, przy
ulicy Nowolipie 25B. Spotkania klubu odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 13.00-15.00.
Pod tym samym adresem w drugą
i trzecią środę każdego miesiąca od 15.00
do 17.00 można spotkać się z przewodniczącą Oddziału Regionalnego POL-ILKO
w Warszawie, panią Dorotą Kaniewską,
która udziela informacji na temat działalności stowarzyszenia.

Ankieta
Serdecznie dziękujemy wszystkim
Czytelnikom – prenumeratorom „Naszej
Troski” – którzy wypełnili i odesłali do
nas ankietę dotyczącą jakości życia,
znajdującą się w poprzednim wydaniu
naszego magazynu. Jej wyniki
zaprezentujemy Państwu w kolejnym
numerze.

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

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

✃

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

Nr 2, 2006 (21)

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

✓ 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 dostępu do nich oraz ich poprawiania.

Rozmowa z...
Rozmawiała Sylwia Michałowska

...Andrzejem Skwarłą z Gdańska

Trzeba tylko chcieć wyzdrowieć!
67-letni Andrzej Skwarło ma na swoim koncie kilkanaście tytułów Mistrza Polski w pływaniu.
Kolejne trofea zdobyte w swojej kategorii wiekowej przywiózł w listopadzie 2005 roku
z Mistrzostw Polski organizacji byłych pływaków „Masters”. W słowniku tego dzielnego mężczyzny
nie funkcjonują pojęcia: „niemożliwe”, „problem”, „komplikacja”.
Sylwia Michałowska: Dlaczego wyło-

czonym leczeniu, byłem o 16 kilogramów
chudszy niż przed pierwszą operacją. Zacząłem sam odbudowywać swój organizm.
W ciągu kilku miesięcy przywróciłem go do
dawnej formy.

niono u Pana stomię?
Andrzej Skwarło: Cierpiałem na raka jelita
grubego. Choroba przebiegała prawie bezobjawowo, dopiero pod koniec zaczęły się problemy: zaparcia, biegunki. Przez pół roku lekarze sugerowali różne choroby. Mówiono mi,
że to zatrucie pokarmowe, byłem leczony też
na salmonellę w szpitalu zakaźnym.
W końcu trafiłem do kliniki gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie wykonano mi kolonoskopię. Diagnoza: nowotwór. Wyniki badań histopatologicznych pobranego odcinka otrzymałem po tygodniu.
Okazało się, że cierpię na złośliwy typ nowotworu i konieczna jest natychmiastowa operacja. Kilka dni później przeszedłem tzw. operację Milesa. Polega ona na wycięciu części jelita
grubego wraz z odbytem i zwieraczami. Od
tamtej pory, czyli od 4 lat, żyję z kolostomią.

A.S.: Zanim zacząłem się adaptować do
nowych warunków, musiałem jeszcze zakończyć leczenie. Oprócz zabiegu chirurgicznego
przeszedłem radio- i chemioterapię. Te typy
leczenia są obciążeniem nawet dla zdrowego
organizmu, a co dopiero mówić o chorym.
U mnie wystąpiły dodatkowe problemy. Jeszcze przez pół roku odwiedzałem różne szpitale, gdyż doszło do mechanicznego zakleszczenia moczowodu. Kiedy wycięto mi kawałek jelita, w jamie otrzewnej pozostała wolna
przestrzeń. Moczowód się zapętlił, zasupłał.
Wyniki badań moczu były złe, groziła mi nawet utrata nerki. Miałem szczęście, że popro-

FOT. ARCHIWUM DOMOWE

S.M.: Jak długo uczył się Pan życia
ze stomią?

Zdrowy duch, to zdrowe
ciało. Taka jest moja
dewiza życiowa.
siłem profesora o wykonanie dodatkowych
badań. Okazało się, że nerka jest zdrowa, a
przyczyną dolegliwości jest zakleszczony moczowód. Kiedy opuściłem szpital po zakoń-

6

S.M.: Jak Pan tego dokonał?
A.S.: Uczyłem się, czytałem książki, poznawałem swoje ciało od nowa. Człowiek z wyłonioną stomią zostaje właściwie pozostawiony
sam sobie. Lekarz mówi: „Ja wyleczyłem pana
z raka i nic więcej zrobić nie mogę”. Pielęgniarka stomijna pokazuje mu sprzęt i wyjaśnia, jak
się nim posługiwać.
Żeby zaadaptować się do nowej sytuacji,
trzeba zdobywać wiedzę. Dla mnie wielkim
kłopotem była zniszczona po terapii onkologicznej śluzówka jelit. Musiałem ją odbudować, więc ułożyłem sobie dietę, korzystając
z dostępnej literatury. Eksperymentowałem,
uczyłem się, jakie produkty mój organizm toleruje, a jakich nie. Dziś znam doskonale swój
organizm i jego potrzeby żywieniowe.
Oprócz diety niezwykle ważne były dla
mnie ćwiczenia. Chciałem jak najszybciej odbudować mięśnie, jak najszybciej powrócić na
basen. Przeszkodą okazał się... kostium kąpielowy.
S.M.: Jak to?
A.S.: Nie ma w sprzedaży jednoczęściowych kostiumów dla mężczyzn. Dopiero siostra wypatrzyła taki w second-handzie. Dziś
mam już kilka strojów do pływania.
S.M.: Stomia nie przeszkadza
w czynnym uprawianiu sportu?

A.S.: Dlaczego i w czym ma przeszkadzać?
Wystarczy odpowiednio dobrać sprzęt stomijny. Jeśli nie będziemy chcieli, to nikt go nie zauważy. Na basenie używam zamkniętych, elastycznych worków jednoczęściowych Stomadress plus lub woreczków mini, tzw. stomakapów. Mają cielisty kolor i nawet gdy jestem
pod prysznicem, ktoś musi się mocno wpatrywać, by dostrzec, że wyglądam nieco inaczej.
Mam kolostomię i mogę się irygować. Robię to
przed dłuższymi wypadami, np. na żagle.
S.M.: Jak się zaczęła Pańska przygoda z pływaniem?
A.S.: Zacząłem pływać późno, bo w wieku
14 lat. Kiedy wskoczyłem do wody wraz z innymi dzieciakami, trener ocenił moje popisy
bardzo krytycznie i kazał iść do domu. W drodze do przebieralni spotkałem panią, która
trenowała dziewczęta. Zaproponowała, żebym doskonalił pływanie u niej. To była niesamowita osoba, wychowała wielu pływackich
mistrzów Polski, a ja byłem pierwszym z nich.
Instruktor, który mnie początkowo wyrzucił,
nie mógł odżałować błędnej decyzji.
Trenowałem i pływałem wyczynowo do 27.
roku życia. W tym czasie zdobyłem siedem tytułów Mistrza Polski na dystansie 100 i 200
metrów stylem klasycznym, równocześnie
pracując zawodowo i studiując na Politechnice
Gdańskiej. Wystąpiłem również na Mistrzostwach Europy i dotarłem do półfinału.
Nigdy nie przestałem pływać, dziś jestem
zrzeszony w organizacji byłych pływaków
„Masters“. Pływam trzy razy w tygodniu po
godzinie, zamierzam jednak lepiej się przyłożyć, żeby na następnych Mistrzostwach Polski
zbliżyć się do rekordu Polski. Za trzy lata przejdę do nowej kategorii wiekowej i wtedy
w moim zasięgu będą Mistrzostwa Europy.
S.M.: Mam wrażenie, że stomia

niewiele zmieniła w Pańskim życiu.
Czy są rzeczy, z których musi Pan rezygnować?
A.S.: Nie ma. Nie widzę żadnych ograniczeń. Robię dokładnie to samo co wcześniej.
Cóż, może jestem trochę bardziej nieśmiały
w stosunku do kobiet. Wiadomo: wiele z nich
nawet nie ma pojęcia, czym jest stomia. Są też
pewne ograniczenia żywieniowe, mój układ
pokarmowy nie toleruje octu, chrzanu, przypraw, skórek z owoców. Dla mnie nie jest to
jednak problem. Sam sobie gotuję.

Jako sportowiec wiem, że
moje ciało należy do mnie
i ode mnie zależy. Żeby
wyzdrowieć, trzeba chcieć.
S.M.: Czy miał Pan momenty zwątpienia? Które chwile były trudne?
A.S.: Nigdy nie czułem się podłamany. Nigdy. Nie było takiego momentu.
S.M.: Trudno w to uwierzyć. Choroba nowotworowa, konieczność wyłonienia stomii – to informacje,
które mogą przygnębić.
A.S.: Musi Pani uwierzyć, że nawet myśląc
o swojej chorobie, nie zadawałem sobie pytań: „dlaczego ja?”. Jako sportowiec wiem, że
moje ciało należy do mnie. I w dużej części
ode mnie zależy. Aby wyzdrowieć, trzeba
chcieć.
Jakiś czas temu organizowano w Gdańsku
spotkanie osób, które chorują lub chorowały
na nowotwór. Zaproszeni goście mówili
o tym, co jest ważne dla każdego chorego, co
jest potrzebne, by pokonać chorobę. Słuchałem – Bóg, rodzina, wsparcie przyjaciół, wiara.
A ja myślę, że na początku po prostu trzeba
przede wszystkim chcieć wyzdrowieć. Jeśli
sami nie zechcemy powrócic do zdrowia, nie
pomoże ni Bóg, ni rodzina.
Myślę, iż moje poczucie, że trzeba zacząć
od siebie, a nie rozglądać się wokół, wynika
z przywiązania do sportu. Dzięki niemu znam
i rozumiem swoje ciało. Poza tym ruch daje
dużo pewności i wiary we własne możliwości,
pozwala rozładować stres.
Każda forma aktywności fizycznej jest dobra i to bez względu na wiek. Ja biegam, jeżdżę na nartach, grywam w tenisa, jeżdżę na
rowerze. Nie mam czasu na myślenie o chorobach. Mam inne, ważniejsze zajęcia – muszę
zadbać o działkę siostry, pomóc synowi w robieniu projektów architektonicznych, zorganizować zjazd absolwentów z okazji pięćdziesięciolecia. Nie wiem, co to znaczy użalać się
nad sobą. Niekiedy chodzę na spotkania dla
stomików i jest mi niektórych ludzi żal.
S.M.: Dlaczego?
A.S.: Uważam, że w dużej mierze sami ponoszą winę za to, iż ze stomią gorzej im się żyje. Nie zdobywają wiedzy o swoim organi-
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zmie, szukają gotowych rozwiązań, uniwersalnej recepty, która rozwiąże ich problemy.
Takiej recepty nie ma, bo każdy organizm jest
inny. Nikt nie pozna twojego ciała tak dobrze,
jak ty sam.
Zdaję sobie sprawę, że mi może być trochę
łatwiej, ponieważ moja stomia nie rodzi żadnych powikłań. Pod tym względem operacja
dobrze się udała, nie miałem przerostów
tkanki tłuszczowej, łatwo było wyłonić „ładną” stomię. Do pielęgnacji używam głównie
wody i mydła, tylko czasami potrzebuję zielonych chusteczek pielęgnacyjnych ConvaCare.
Uważam, że jeśli ktoś ma kłopoty z pielęgnacją stomii, powinien wciąż się uczyć, szukać
odpowiedniej literatury, aby móc lepiej kontrolować swoje ciało. Żeby tak się stało, trzeba
między innymi zapewnić większe wsparcie
osobom, które dopiero co przeszły operację.
S.M.: Przecież pod tym względem
jest coraz lepiej. Są pielęgniarki stomijne, poradnie oraz Pol-Ilko. Pana
zdaniem to nie wystarczy?
A.S.: Polskiej opiece medycznej jeszcze daleko do światowych standardów. Jedną z moich ulubionych książek po zakończeniu terapii
onkologicznej były wspomnienia kolarza Lance'a Armstronga, który pokonał nowotwór.
Podobał mi się opis jego walki z chorobą,
a jednocześnie dziwiły fragmenty o amerykańskiej służbie zdrowia – szybka, kompleksowa opieka, wsparcie psychologiczne.
W Polsce przy łóżku osoby chorej, na przykład wracającej do siebie po operacji wyłonienia stomii, powinien pojawić się ktoś, kto wyjaśni, że nie można się poddawać. Moim zdaniem to powinni być również ludzie zdrowi,
psychologowie czy wolontariusze, którzy nie
mają stomii. Zauważyłem, że spotkania stomików zbyt często niestety przeradzają się
w festiwal narzekania.
S.M.: Czego by Pan życzył wszystkim stomikom?
A.S.: Większej wiary we własne możliwości.
A Polakom solidnego, ogólnonarodowego
programu walki z rakiem. Gdyby każdy mężczyzna, który ukończył 50. rok życia, mógł
bezpłatnie poddać się badaniu kolonoskopijnemu, zapewne grono osób ze stomią nie powiększałoby się w tak szybkim tempie. I jeszcze życzę większego zapału do uprawiania
sportu.

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

Przepuklina okołostomijna
Przepuklina okołostomijna jest jednym z najczęstszych miejscowych powikłań stomii. Sprawia wiele
problemów i znacznie obniża jakość życia pacjentów z przetoką. Co robić, gdy wystąpi? Najważniejsze
jest, aby jak najwcześniej zgłosić się do lekarza specjalisty w celu dokonania szczegółowej oceny stanu
przepukliny, ogólnego stanu zdrowia i ustalenia sposobu dalszego postępowania.
W ciele człowieka znajdują się przestrzenie
wypełnione narządami wewnętrznymi. Są to
tzw. jamy ciała. Największą jamą jest jama
brzuszna. Jest ona oddzielona od reszty ciała
dwuwarstwową błoną, zwaną otrzewną, oraz
licznymi mięśniami. Otrzewna tworzy pewnego rodzaju „worek”, w którym umieszczone są
narządy wewnętrzne takie jak żołądek, jelita,
wątroba.
Wyłonienie stomii, choć niejednokrotnie ratuje życie, wymaga naruszenia prawidłowej
anatomii ludzkiego ciała. Jelito zostaje wypro-

wadzone na powierzchnię brzucha przez kanał
przecinający kolejno otrzewną, mięśnie brzucha, powięź, tkankę podskórną i skórę. W prawidłowej przetoce ściana wyprowadzonego
jelita ściśle przylegają do brzegów tego kanału.
Niestety, zdarza się, że w kanał stomijny,
czyli przestrzeń między ścianą jelita tworzącego przetokę a mięśniami i tkanką podskórną,
„wpycha się” inny odcinek jelita, który powinien pozostać wewnątrz otrzewnej. W efekcie
na brzuchu może wytworzyć się wypukłość,
tzw. przepuklina okołostomijna. (Rys. 1-4)

Otwór stomii

Przepuklina okołostomijna nie jest jedynym
rodzajem przepukliny. Terminem tym określa
się każde przemieszczenie narządów wewnętrznych poza jamę ciała, w której powinny
się znajdować. W obrębie jamy brzusznej mogą występować i inne rodzaje przepukliny jelitowej, nie związane z wyłonieniem stomii.

Skąd się bierze przepuklina?

Otwór stomii

Kanał
stomijny

Skóra

Kanał
stomijny

Skóra

Mięśnie
brzucha

Mięśnie
brzucha

Pętle jelita

Pętle jelita

Rys. 1. Przepuklina okołostomijna prawdziwa

Rys. 2. Przepuklina śródstomijna
Otwór stomii

Kanał
stomijny

Skóra

Kanał
stomijny

Skóra

Mięśnie
brzucha

Mięśnie
brzucha

Pętle jelita
Rys. 3. Przepuklina rzekoma (tzw. podskórne
wypadanie stomii)

Pętle jelita
Rys. 4. Klasyczna przepuklina rzekoma
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RYS. JOLANTA MRÓZ

Otwór stomii

Wyłoniona stomia, czyli operacyjne połączenie jelita z powierzchnią brzucha jest
szczególnie delikatne i skłonne do powstawania powikłań. Dlatego też w okolicy przetoki,
częściej niż w innych miejscach na brzuchu,
może wytworzyć się przepuklina. Trudno jednak określić, czy jest to wyłączna przyczyna
powstawania tego powikłania.
Przyczyn powstawania przepukliny okołostomijnej jest bardzo wiele. Zdaniem jednych
autorytetów medycznych powstanie przepukliny okołostomijnej jest zjawiskiem nieuniknionym, gdy tymczasem zdaniem innych –
częstotliwość występowania tego powikłania
waha się... od 0% do 100%. Pewne jest tylko
to, że przepuklina najczęściej pojawia się u pacjentów ze stałą kolostomią, znacznie rzadziej
natomiast u osób z przetoką wyłonioną na jelicie cienkim (od 0,7% do 2,6%).
Również w kwestii wyliczenia czynników
sprzyjających powstawaniu przepukliny okołostomijnej zdania lekarzy są podzielone.
Część z nich uważa, że do najważniejszych
przyczyn zalicza się zwiotczenie mięśni brzucha, spowodowane brakiem aktywności
fizycznej lub podeszłym wiekiem. Inni natomiast twierdzą, że decydujące znaczenie mają
nawykowe zaparcia, powiększające kanał stomijny.

Co sprzyja powstawaniu
przepukliny?

Pielęgnacja stomii powikłanej
przepukliną
Jeśli przepuklina już istnieje, trzeba zrobić
wszystko, by nie doprowadzić do pogarszania
się jej stanu. Najważniejszym krokiem, który
powinien podjąć pacjent, jest zgłoszenie się
do specjalistycznej poradni dla chorych ze
stomią.
Leczenie przepukliny okołostomijnej zależy
od wielu czynników, indywidualnych dla każdego pacjenta, i w każdym przypadku konieczna jest konsultacja z lekarzem. To w poradni dowiemy się, w jaki sposób pielęgnować
tak powikłaną stomię.

A

B

Pacjentka przed operacją przepukliny okołostomijnej (A) oraz po jej wykonaniu (B). Stomia
zabezpieczona za pomocą płytki fizelinowej Flexible.

A

B

Kolejna pacjentka przed operacją znacznych rozmiarów przepukliny okołostomijnej (A) oraz po
jej wykonaniu (B).

Dużą rolę w pielęgnacji przetoki z przepukliną odgrywają pasy przepuklinowe. Jednak
aby mogły należycie spełniać swoje zadanie,
muszą być idealnie dopasowane. Ważne jest,
aby wskazanie do noszenia pasa wyszło z inicjatywy lekarza, najlepiej w poradni stomijnej
i to on powinien zająć się doborem tego
sprzętu. Pas musi być dopasowany do potrzeb konkretnego chorego i posiadać odpowiedni otwór na stomię.
Istotna jest także stała obserwacja przetoki. Może się bowiem zdarzyć, że stałe pogarszanie się stanu pacjenta (powiększanie się
przepukliny, bóle brzucha, objawy utrudnionego przechodzenia treści jelitowej, brak
możliwości dobrego zaopatrzenia stomii ze
względu na coraz wyraźniejszą wypukłość na
skórze, względy kosmetyczne) spowoduje, że
pomimo stosowania pasa zaistnieje konieczność interwencji chirurgicznej.
Pacjent z przepukliną powinien utrzymywać stałą należną masę ciała i unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, gdyż napinanie
mięśni brzucha powoduje wzrost ciśnienia
w obrębie jamy brzusznej, co może doprowadzić do powiększania się przepukliny oraz jej
uwięźnięcia. Błędem jest natomiast całkowite
unikanie aktywności fizycznej.

Kiedy operacja?
Gdy przepuklina uwięzła, poskręcała się
powodując niedrożność jelita, jelito zostało
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przedziurawione na skutek zablokowania
przepukliny lub uszkodzone podczas irygacji,
gdy stomia jest niedokrwiona lub martwiczo
zmieniona – konieczna jest natychmiastowa
operacja.
Zabieg operacyjny jest również wskazany,
gdy występują epizody uwięźnięcia, trudności
w zaopatrzeniu stomii w sprzęt stomijny,
trudności techniczne podczas irygacji spowodowane występowaniem przepukliny, dolegliwości bólowe związane z przepukliną, przewlekłe zmiany zapalne na skórze wokół stomii lub trudności w odprowadzaniu przepukliny ze względu na wąską szyję worka przepuklinowego.
Jednak w takich wypadkach decyzja o operacji powinna być szczegółowo przedyskutowana z lekarzem w specjalistycznym ośrodku
dla chorych ze stomią.
Wskazaniem do zabiegu może być również
ulokowanie przetoki poza zasięgiem wzroku
pacjenta, inne miejscowe powikłania stomii
(wypadanie, zwężenie), a nawet względy kosmetyczne.
Niestety, wskazania to nie jedyny czynnik
brany pod uwagę w czasie podejmowania
decyzji o przeprowadzeniu operacji. Nie mniej
istotne są przeciwwskazania, chociaż nie ma
ich tak wiele. Przeprowadzenie operacji jest
niemożliwe w zaawansowanej chorobie nowotworowej i przy poważnych chorobach
współistniejących.

FOT. MAREK SZCZEPKOWSKI

Czynniki sprzyjające powstawaniu przepukliny okołostomijnej można podzielić na trzy
grupy.
1) Czynniki związane z cechami indywidualnego pacjenta.
Prawdopodobieństwo wystąpienia przepukliny zwiększają m.in. otyłość, podeszły wiek,
wyniszczenie, terapia steroidami oraz wszystkie czynniki zwiększające tzw. tłocznię
brzuszną (np. przerost gruczołu krokowego,
obturacyjne choroby płuc czy zaparcia).
2) Okoliczności i sposób przeprowadzenia operacji.
Powstawaniu przepukliny sprzyjają: wykonanie stomii na jelicie grubym (kolostomia),
zbyt szeroki kanał stomijny, stomia w ranie
operacyjnej lub bardzo blisko niej, umiejscowienie stomii poza mięśniem prostym brzucha oraz operacja nie planowana wcześniej –
wykonana w trybie „ostrego” dyżuru, Ponieważ jednak śmiertelność w grupie chorych
operowanych w trybie pilnym jest wysoka,
zależność tę trudno zbadać dokładnie.
3) Zdarzenia, które miały miejsce już po
operacji.
Do tej grupy czynników ryzyka można zaliczyć: zakażenie tkanek wokół przetoki, inne
powikłania dotyczące stomii (wypadanie,
zwężenie), niedrożność pooperacyjna, radioterapia, wzrost masy ciała, długi czas życia ze
stomią. Na powstawanie przepukliny ma
również wpływ proces zapalny, toczący się
w pobliżu przetoki. Ryzyko powstania przepukliny okołostomijnej w pierwszym roku po
operacji wyłonienia kolostomii może wynosić
nawet 36% do 48% i wzrasta z upływem
czasu.

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 VII)
Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się po operacji
wyłonienia stomii. Pytania i odpowiedzi numerowane są w kolejności ich ukazywania się od początku cyklu.
Zachęcamy gorąco do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.
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Czy to prawda, że efekt
wzdymający roślin strączkowych można zmniejszyć?
Rośliny strączkowe – fasola, bób, soja,
cieciorka, groch i soczewica – są doskonałym źródłem białka, błonnika, witamin
i przeciwutleniaczy. Dla przykładu: z 10 dag
soi uzyskuje się większą ilość przyswajalnego białka niż z 15 dag mięsa.
Powszechnie uważa się, że białko zawarte w roślinach strączkowych chroni organizm człowieka przed wypłukiwaniem wapnia, pomaga utrzymać właściwe stężenie
cukru we krwi, jak również obniża poziom
cholesterolu we krwi.
Niestety, rośliny strączkowe prawie zawsze – zarówno u osób mających stomię,
jak i żyjących bez stomii – powodują wzdęcia. Dzieje się tak, ponieważ zawierają
w swym składzie także związki, których nasz
organizm nie potrafi trawić. Efektem tego
jest zwiększona produkcja gazów w jelitach,
wzdęcia, dyskomfort, a nawet okresowe bóle brzucha i kolka.
Efekt wzdymający roślin strączkowych
można jednak zmniejszyć. W tym celu należy zalać je wrzącą wodą w stosunku 4:1
(cztery razy więcej wody niż nasion) i pozostawić na ok. 2-3 godziny. Namoczone w ten
sposób nasiona trzeba następnie wypłukać i
gotować w świeżej wodzie, koniecznie w naczyniu bez przykrycia. Umożliwia to swobodne uwalnianie się z nasion tych związków, które powodują wzdęcia. Nasiona trzeba zawsze gotować do miękkości, ponieważ
w niedogotowanych nasionach roślin strączkowych znajdują się niekorzystnie działające
substancje.
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Czy słodycze
są szkodliwe?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Powszechnie uważa się, że słodycze tuczą, jednak jest to pewne uproszczenie. Słodycze, oczywiście, zawierają dużo
„pustych” kalorii i nie posiadają prawie żadnych wartości odżywczych. Dotyczy to nie
tylko klasycznego, białego cukru, ale także
cukierków, ciast, pączków, bitej śmietany,
galaretek, dżemów, soków czy tortów. Tyjemy wówczas, gdy spożycie kalorii przekracza
nasze potrzeby energetyczne. Można zatem
czasami skusić się na coś słodkiego, ale później należy to „odpokutować” zwiększoną
aktywnością fizyczną. Jeżeli nie możemy powstrzymać się przed słodką przekąską,
zdecydowanie lepiej będzie, gdy zjemy ją
rano (ale nie na czczo) niż późnym wieczorem. Przed południem organizm pracuje na
najwyższych obrotach i najszybciej spali
przyswojone kalorie.
Słodkości powodują szybkie tycie ze
względu na swą dużą „gęstość” energetyczną (dużo kalorii w małej objętości). Mają też
wysoki indeks glikemiczny, tzn. powodują
uwolnienie do krwi dużej ilości insuliny,
w skutek czego wkrótce po ich spożyciu
najczęściej znowu jesteśmy głodni. Jeżeli
zjadamy dużo słodyczy, rozregulowuje się
nasz wewnętrzny mechanizm głodu i sytości, słabnie wrażliwość komórek na insulinę.
Słodycze często powodują nadkwaśność
(zgagę), a także mogą – u niektórych osób –
być przyczyną wzdęć oraz biegunek. Cukier
jest również świetną pożywką dla bakterii,
m.in. tych zamieszkujących jamę ustną.
Bakterie te produkują kwasy, które
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uszkadzają szkliwo nazębne. Dlatego częste
jedzenie słodyczy (i nie mycie po ich spożyciu zębów) sprzyja próchnicy i rozwojowi
chorób grzybiczych jamy ustnej.
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Czy organizm człowieka
nie potrzebuje zatem
w ogóle cukru?

W prawidłowym odżywianiu cukry, czyli
węglowodany, stanowią ważny składnik
energetyczny naszej diety. Węglowodany
znajdują się niemal we wszystkich produktach: chlebie, makaronie, kaszy, keczupie, fa-

solce, mleku, jogurcie. Dzieli się je na cukry
proste (glukoza i fruktoza, obecne np.
w miodzie i owocach), dwucukry (sacharoza
– zwykły biały cukier używany do słodzenia)
i cukry złożone (skrobia, obecna w większości spożywanych przez nas roślin). Lekarze
zalecają spożywanie cukrów prostych (warzywa, owoce) – najlepiej w świeżej nieprzetworzonej postaci, a także cukrów złożonych (kasze, ryż, makarony, pieczywo i wypieki z mąki razowej). Zalecają natomiast
unikanie białego cukru używanego do słodzenia.
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Czy kiszone warzywa są
zdrowe?

Kiszenie to jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod utrwalania żywności.
Podczas procesu kiszenia powstaje kwas
mlekowy, który ma działanie konserwujące
– hamuje rozwój drobnoustrojów powodu-

Orzechy, ziarna i produkty zbożowe: chleb
pełnoziarnisty, płatki
kasze, makarony to
cenne źródło witamin,
białka, węglowodanów
i błonnika.

Już Sokrates twierdził,
że najlepsza dieta to
chleb, oliwa z oliwek,
owoce, warzywa, sery
oraz wino
jących psucie się żywności. Dodatkowo posiada korzystne działanie na przewód pokarmowy: poprawia trawienie, stabilizuje układ
mikroflory bakteryjnej w jelitach i zwiększa
apetyt.
Kiszenie nie powoduje strat witamin ani
minerałów – cenne składniki w niezmienionej postaci pozostają w kiszonych produktach przez kilka miesięcy aż do wiosny. Kiszonki są przeważnie bardzo cennym źródłem witaminy C oraz wszystkich witamin
z grupy B.
Do najczęściej kiszonych warzyw należą:
kapusta, ogórki, cukinia, papryka, pomidory
oraz buraki. Można kisić samemu albo skorzystać z gotowych przetworów, które dostępne są w sklepach. Kiszonki są oczywiście
najbardziej wartościowe, jeżeli spożywa się
je na surowo.
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Czy do przygotowania
potraw dla stomików
można używać przypraw?

Wszystkie przyprawy, z wyjątkiem tych
najbardziej „ostrych” – pieprzu cayenne,
chilli, tabasco czy curry – mogą być używane przez stomików do przygotowywania
potraw, ale z umiarem.
Na pewno warto ograniczyć spożycie
soli kuchennej, szczególnie jeżeli chorujemy
na nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca
lub chorobę wieńcową. Wtedy najlepiej jest
w ogóle pozbyć się soli ze swojego stołu i nie
dosalać potraw, z których większość (np.
wszystkie wędliny) i tak jest dosalana w trakcie produkcji. Jeżeli zależy nam na zachowaniu
określonego końcowego smaku potraw, sól
można doskonale zastąpić przyprawami ziołowymi.
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Czy to prawda, że kminek
poprawia trawienie?

Kminek to roślina zarówno przyprawowa,
jak i lecznicza. Dodany do potraw poprawia
ich walory spożywcze, ale także usprawnia
pracę przewodu pokarmowego. Poprawia
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trawienie i przyswajanie pokarmów. Ma
działanie rozkurczające, wiatropędne i bakteriobójcze. Zwiększa wydzielanie soków
trawiennych, zapobiega nadmiernej fermentacji w jelitach, znosząc wzdęcia i bóle
brzucha. Jest też doskonałym lekiem dla
osób cierpiących na dolegliwości wątrobowe. Zwiększa bowiem ilość wydzielanej żółci
i ułatwia jej przepływ z dróg żółciowych do
dwunastnicy. Przynosi także ulgę w zaburzeniach pracy trzustki oraz zwiększa wydzielanie moczu.
Kminek jest bardzo dobrze tolerowany
przez osoby w każdym wieku.
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Jaka jest dzienna norma
spożycia jajek?

Osobom, które mają kłopoty z cholesterolem (podwyższony jego poziom we krwi),
cierpią na miażdżycę lub chorują na serce,
zaleca się ograniczanie ilości spożywanych
jajek do dwóch sztuk na tydzień. Osoby, które są zupełnie zdrowe i nie mają kłopotów
z cholesterolem, mogą jeść jajka nawet codziennie.
Jajka są bogatym źródłem białka, witamin, lecytyny oraz innych składników
odżywczych. Białko jaj kurzych jest bardzo
łatwo przyswajalne i wysokowartościowe.
Jego wysoka wartość odżywcza ma szczególne znaczenie w żywieniu osób starszych
oraz chorych. Witaminy są głównie reprezentowane przez witaminy z grupy B – mają
one duży wpływ na stan naszej skóry, włosów i paznokci. Lecytyna ma ważne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
Jajka są niskokaloryczne – jedno jajko kurze ma tylko 80 kcal, ale świetnie zaspokaja
głód na długi czas. Jajka można przygotować na wiele sposobów. Najczęściej spożywa się je smażone (jajecznica, sadzone,
omlet), gotowane (na twardo, na miękko,
w koszulkach), faszerowane, w sosie, itd.
Najzdrowsze są gotowane na półmiękko,
z całkowicie ściętym białkiem i prawie płynnym żółtkiem. Powinno unikać się spożywania jaj w stanie surowym, ponieważ hamują
wtedy przyswajanie witaminy H (biotyny),
która jest niezbędna w prawidłowym procesie przemiany materii.
Warto pamiętać, że jaja bardzo łatwo się
psują. Dlatego należy je przechowywać
zawsze w lodówce.

Seksuolog radzi
mgr Bianca-Beata Kotoro
psycholog, terapeuta w dziedzinie seksuologii.
Prowadzi seksuologiczny telefon zaufania
w ramach programu Złota Karta ConvaTec.

Seks jako forma terapii
Seks jest przyjemny, zdrowy i pozwala zachować siły, a miłosna aktywność rzadko kiedy jest tak
naprawdę przeciwwskazana – mówią lekarze. Jednak my z powodu złego samopoczucia często
stronimy od kontaktów seksualnych. Jak się kochać, gdy cierpimy na przewlekłe schorzenia?
Gdy mamy wyłonioną stomię, cierpimy na
choroby układu kostno-mięśniowego, mamy
chore serce, nadciśnienie lub cukrzycę, a w zaleceniach lekarskich pojawia się sugestia prowadzenia „oszczędnego” trybu życia – podświadomie minimalizujemy aktywność seksualną. Boimy się ograniczenia sprawności ruchowej, bólu związanego ze stosunkiem, kłopotów z erekcją, braku orgazmu.
W potocznej świadomości pokutuje bowiem mit, że seks jest silnym obciążeniem dla
organizmu. Oczyma wyobraźni widzimy obraz
ataku serca, sztywniejący kręgosłup, który nie
pozwala wykonać żadnego ruchu, czy krępujące problemy z erekcją. Tak – czasami takie
przypadki też się zdarzają. Ale w rzeczywistości należą one do rzadkości.

Zawsze jest czas na miłość
Aby przewlekła choroba nie oznaczała końca aktywności fizycznej, trzeba rozmawiać.

O tym, na czym polega schorzenie (jednego
z was lub obojga), jakie niesie ze sobą ograniczenia, co zmienia w waszym życiu seksualnym? Udawanie, że nie ma problemu, albo bagatelizowanie go nie ma sensu.
Trzeba pamiętać, że aktywność seksualna
nie zawsze musi oznaczać pełny akt płciowy.
Niezależnie od stanu zdrowia i samopoczucia
zawsze możemy pozwolić sobie na czułość,
pocałunki, dotyk czy przytulanie. Dla sfery
seksu to właśnie psychika ma zasadnicze znaczenie.

Seks po operacji wyłonienia
stomii
Bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym zaleca się abstynencję seksualną. Dobrze jednak,
żeby nie trwała ona dłużej niż 6 miesięcy. Stomia, o czym pisaliśmy niejednokrotnie, sama
w sobie nie jest chorobą. Jest to chirurgicznie
wykonane połączenie światła jelita z po-

Przechył miednicy

Na jeźdźca

Pozycja dobra dla osób
z wyłonioną stomią, ponieważ zapobiega uciskaniu i otarciom worka
stomijnego. Jej zastosowanie wymaga jednak od
partnerki siły mięśni brzucha, pleców, ud i pośladków. Podniecająca wzrokowo dla mężczyzny.

W tej pozycji stroną
aktywną jest kobieta.
Dlatego zaleca się ją
tym parom, w których mężczyzna
ma problemy z sercem, kręgosłupem,
stawami biodrowymi
lub utrzymaniem
wzwodu.
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wierzchnią brzucha. Ani w przypadku kobiet,
ani mężczyzn (o ile tylko w czasie operacji nie
zostały uszkodzone nerwy kontrolujące erekcję i wytrysk nasienia) – stomia nie wpływa na
zdolności seksualne. Operacja zwykle nie narusza unerwienia łechtaczki, która jest narządem płciowym u kobiet. Jest to najbardziej
wrażliwa i silnie unerwiona część sromu,
u zbiegu warg sromowych mniejszych. Jej jedynym zadaniem jest dostarczanie kobiecie
rozkoszy seksualnej. Czasami lubi być pieszczona odważnie, innym razem delikatnie.
Ból może ograniczać chęć kontaktów seksualnych. Uważa się, że wynika to z nieobecności odbytnicy (po jej usunięciu) amortyzującej pochwę podczas stosunku. Ból może także
wynikać ze zwężania lub bliznowacenia pochwy po radykalnym usunięciu pęcherza.
Ważne więc jest znalezienie takich pozycji,
które będą najbardziej komfortowe i przyjemne dla obu stron.

Kiedy jedno z partnerów musi trwać
w celibacie, drugie może być zniecierpliwione czekaniem. Czas abstynencji seksualnej wymuszonej
chorobą partnera lub rekonwalescencją po pobycie w szpitalu to
sprawdzian trwałości dla każdego
związku.
Uszkodzenie autonomicznego systemu
nerwowego może natomiast powodować obniżenie nawilżenia pochwy. Dobrze jest wtedy
używać przy kontaktach seksualnych żeli nawilżających, które są do kupienia w każdej aptece bądź drogerii bez recepty (patrz ramka).
Zalecane pozycje seksualne
Dla osób ze stomią zaleca się pozycje seksualne, które nie powodują ocierania o brzuch
partnera z wyłonioną stomią. Są to m.in.:
Przechył miednicy – mężczyzna siada
na nogach (typ klęku), a partnerka leży na
plecach i opiera się udami o uda partnera, który trzyma ją za biodra. U kobiety srom jest dociskany do spojenia łonowego mężczyzny. Powoduje to ocieranie o nie łechtaczki, cewki
moczowej i warg sromowych.
Na jeźdźca – partner leży na plecach,
partnerka siada na nim i znajdując się na górze, porusza się do przodu i tyłu. Obie strony
dodatkowo mogą stymulować ręką narządy
płciowe własne lub partnera.
Na pieska – partnerka klęczy, opierając
dłonie o podłoże, a partner klęczy za nią,
chwytając jej biodra dla zachowania równowagi. Pozycja ta nie obciąża żadnego z partnerów i jest wskazana dla osób z nadwagą,

gdyż wymaga minimalnego wysiłku mięśni.
Jest również dobra przy niewielkim penisie,
ponieważ skraca kanał pochwowy, dzięki czemu penetracja sprawia wrażenie głębszej.
Uwaga: Przy tej pozycji ruchy frykcyjne powodują niekiedy wepchnięcie i uwięzienie powietrza w głębi pochwy. Po wycofaniu członka powietrze ucieka, a wilgotne ściany pochwy przywierają znów do siebie i rozlegają
się odgłosy przypominające oddanie gazów.
Wiele osób odczuwa wtedy zawstydzenie.
Należy pamiętać, że nie są to prawdziwe gazy!

Seks przy chorobach stawów
i kręgosłupa
W przypadku schorzeń zwyrodnieniowych
kręgosłupa lub stawów przyczyną ograniczenia aktywności seksualnej jest przede wszystkim ból i sztywność stawów. Zdaniem lekarzy
aktywność seksualna jest w takich sytuacjach
wręcz wskazana. Zaleca się, aby ludzie, którzy
są obolali i nieruchomi, próbowali łagodnie, ale
systematycznie, ćwiczyć w celu zachowania
sprawności stawów i mięśni. Seks jest w tym
przypadku jedną z lepszych i najmilszych form
aktywności fizycznej.
Ćwiczenia pośladków, miednicy, klatki piersiowej czy ramion wzmacniają mięśnie. Warunkiem jest jednak zrezygnowanie z forsownych podnoszeń, gwałtownych wygięć i głębokich skrętów. Aby współżycie było w pełni
komfortowe, w celu zmniejszenia bólu można
zażyć na godzinę przed stosunkiem tabletki
przeciwbólowe lub wziąć gorącą kąpiel.
W czasie stosunku seksuolodzy zalecają
umoszczenie posłania poduszkami. Może się

Żele intymne
Gdy proces naturalnego wydzielania substancji nawilżającej w pochwie jest zaburzony (np. z powodu niedostatku hormonów
związanego z menopauzą, jako uboczny
skutek zażywania leków lub w wyniku
operacji), pomoc przyniosą żele intymne,
które można kupić w aptece lub drogerii.
Intimel
Nawilżający żel
intymny dla
kobiet, Emo,
cena:
19,50 zł/30 g;
K-Y® LIQUID™
Nawilżający
płyn intymny ,
Johnson &
Johnson, cena:
ok. 25 zł/72 g.

okazać, że poduszka podłożona pod okolicę
krzyżową kręgosłupa złagodzi dyskomfort.
U kobiet z zapaleniem stawów zarówno
ból, jak i przyjmowanie leków często powodują zmniejszenie naturalnego nawilżenia pochwy. Zaleca się wtedy stosowanie w czasie
stosunku specjalnych żeli nawilżających (patrz
ramka powyżej).
Zalecane pozycje seksualne:
Opasanie – uda partnerki znajdują się
w zagłębieniach między biodrami a dolnymi
żebrami partnera. Pozwala to na bliski kontakt
cielesny i umożliwia swobodne całowanie.
Pozycja ta nie obciąża stawów, jest odprężająca. Na największy nacisk narażone są miejsca

Opasanie

Nieobciążąjąca pozycja, zalecana
pacjentom ze stomią oraz osobom
otyłym. Sprzyja zaspokojeniu kobiety
poprzez głęboką penetrację. Daje
możliwość stymulacji łechtaczki
dłonią.

Pozycja boczna zapewnia poczucie szczególnej bliskości, daje możliwość wymiany czułości i pocałunków. Wskazana jest w chorobach
stawów i kręgosłupa. Dla zachowania komfortu stosunek powinien
być odbywany na miękkim materacu.

RYS. JOLANTA MRÓZ

Na pieska
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Seksuolog radzi
kontaktu z podłożem, czyli barki i biodra, które powinny spoczywać na miękkim materacu.
Aby utrzymać równowagę, można wesprzeć
się na poduszkach.
Ułożenie w L – umożliwia wprowadzenie członka przy minimalnym obciążeniu stawów. Pozycja ta pozostawia rękom swobodę
pieszczenia genitaliów partnera.

Seks a cukrzyca
Cukrzyca nie przeszkadza w udanych kontaktach seksualnych. To jej skutki – m.in.
uszkodzenie układu nerwowego (czyli tzw.
neuropatia cukrzycowa) – mogą w poważnym stopniu zaważyć na życiu intymnym. Połowa mężczyzn-cukrzyków ma problemy ze
wzwodem. Cukrzyca może prowadzić do
uszkodzenia nerwów, które odpowiadają za
rozszerzanie naczyń krwionośnych prącia.
Tętnice wtedy tracą elastyczność i zwężają się.
Dlatego przepływ krwi i jej ciśnienie bywają
niewystarczające do utrzymania wzwodu. Jeśli lekarz stwierdzi, że choroba ma wpływ na
życie seksualne, można wspomóc się pompką
próżniową, iniekcją lub lekami typu viagra.
Decyzję o podjęciu leczenia podejmuje lekarz.
Zalecane pozycje seksualne:
Pozycja ginekologiczna – partnerka leży na podwyższeniu, np. na łóżku, z rozwartymi udami, partner zaś klęczy lub stoi między
jej udami. Umożliwia to wprowadzenie członka do pochwy w stanie małego wzwodu.

Seks a chore serce
Aby chorzy na serce cieszyli się udanym życiem seksualnym, powinni przede wszystkim

pozbyć się strachu o swoje zdrowie. Sam stosunek seksualny nie jest olbrzymim wysiłkiem
ani dla męskiego, ani dla kobiecego serca. Porównać go można np. z szybkim spacerem,
więc przyjmowanie w łóżku postawy całkowicie biernej jest nieuzasadnione.
O dokładnej dacie rozpoczęcia współżycia
decyduje lekarz, który wykonuje w tym celu badanie EKG (wysiłkowe) i kwalifikuje do jednej
z trzech grup ryzyka. Osoby zaliczone do grupy
pierwszej mogą zacząć uprawiać seks około
6 tygodni po zawale. Te z grupy drugiej, z pojedynczymi zaburzeniami rytmu serca, muszą
poddać się jeszcze dodatkowemu leczeniu,
zanim podejmą współżycie. Zakwalifikowane
do grupy trzeciej będą musiały na dłuższy czas
powstrzymywać się od współżycia, gdyż byłby
to zbyt duży wysiłek dla ich serca.
Przeciwwskazaniem do podjęcia aktywności seksualnej jest jednoczesne występowanie
nadciśnienia oraz niestabilnej postaci choroby
wieńcowej. W czasie stosunku ciśnienie skurczowe wzrasta o 30-40 mm Hg, natomiast rozkurczowe o 10-20 mm Hg. Dlatego
osoby z nadciśnieniem przed współżyciem
powinny zażyć odpowiednie leki na obniżenie
ciśnienia, a pacjenci zagrożeni chorobą niedokrwienną serca – leki rozszerzające naczynia.
Problem polega tylko na tym, że wyżej wymienione leki mogą obniżać potencję. Należy
wtedy zgłosić się do lekarza i szukać zamienników, pozbawionych takich skutków ubocznych. Dodatkowo należy pamiętać, że osoby,
które przyjmują leki rozszerzające naczynia
(np. należące do grupy intratów) nie mogą
przyjmować m.in. viagry.

Zalecane pozycje seksualne:
Na jeźdźca – partner leży na plecach
i jest stroną mniej aktywną, partnerka siada na
nim i porusza się do przodu i tyłu.
Ułożenie w L – chory partner powinien
leżeć na lewym boku (chodzi o ucisk serca).

Seks a choroba
nowotworowa
W większości przypadków choroba nowotworowa nie jest przeciwwskazaniem do podejmowania aktywności seksualnej, aczkolwiek fakt przymowania leków może wpływać
ujemnie na tę sferę życia. Nie są jednak znane
badania dotyczące wpływu chemio- i radioterapii na partnera seksualnego osoby w ten
sposób leczonej.
U osób z chorobą nowotworową niezwykle
ważna jest skuteczna antykoncepcja, ponieważ leki stosowane w terapii stanowią poważne zagrożenie dla rozwoju ewentualnie
poczętego płodu. Metod antykoncepcji jest
wiele, można wybrać pomiędzy stosowaniem
prezerwatyw lub środków hormonalnych.
W razie wątpliwości warto poradzić się lekarza.

Telefoniczne dyżury
seksuologa
Dla wszystkich uczestników programu
Złota Karta ConvaTec udostępniony jest
bezpłatny telefon zaufania, pod którym
w każdą środę, w godzinach 17.00-21.00,
dyżuruje seksuolog. Jego numer można
otrzymać od pracowników Działu Pomocy
ConvaTec (0-800 120-093).

Pozycja ginekologiczna

Nie wymaga ono od partnerów wysiłku fizycznego. Jest korzystne
w przypadku problemów z sercem, kręgosłupem, stawami lub otyłością u któregokolwiek z partnerów czy w okresie pooperacyjnym.
Dodatkową zaletą tej pozycji jest możliwość stymulacji łechtaczki
ręką oraz „ukrycie“ worka stomijnego przed wzrokiem partnera.

Zalecana w przypadku kłopotów
z niepełnym wzwodem spowodowanym np. cukrzycą. W innej odmianie
tej pozycji kobieta leży na stole,
a partner stoi.

RYS. JOLANTA MRÓZ

Ułożenie w L, inaczej „na łyżeczki“
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Spotkania z pacjentami
Marek Sitkowski
współpracuje z Działem Pomocy ConvaTec

Nie jesteś sam

Spotkania stomijne organizowane są od
dwóch lat, w szesnastu miastach Polski.
W każdym z miast odbywają się po trzy w roku. Nasz reporter pojechał przyjrzeć się spotkaniu w Łodzi.
Stomików z województwa łódzkiego 16 lutego gościło Centrum Zdrowia Matki Polki. Tłumnie stawili się pacjenci i ich rodziny. Dopisali również zaproszeni goście. Wśród nich Helena
Pawlak, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego POL-ILKO, która przedstawiła ostatnie działania Towarzystwa, m.in. starania o reaktywowanie poradni stomijnych i zwiększenie limitów
na sprzęt stomijny. Mówiła także o zawiązaniu
się w zeszłym roku w Warszawie „Koalicji Teraz
Zdrowie”, oczywiście z udziałem POL-ILKO. Koalicja będzie walczyć o taką wysokość wydatków państwa na służbę zdrowia, jakie obowiązują w państwach członkowskich Unii (czyli 6 proc. PKB, a nie 3,8 proc.). Helena Pawlak
apelowała, by utożsamiać się ze swoim Towarzystwem, ponieważ im więcej ma ono członków, tym mocniejszy jest jego głos.
Małgorzata Andrzejczak, pielęgniarka stomijna ze Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego
w Łodzi, poprowadziła wykład „Powikłania stomii – praktyczne porady pielęgnacyjne”. Porady
były rzeczywiście praktyczne, ponieważ teoria
została jednocześnie wsparta specjalnym pokazem sposobu zastosowania sprzętu oraz akcesoriów stomijnych. Wszystko, o czym pani
Małgorzata mówiła i co pokazywała, widać było – dzięki zastosowaniu kamery i multimedialnego rzutnika – na dużym ekranie. Dla wielu
osób nowością okazały się informacje na temat
prawidłowego sposobu wycinania otworu
w płytce, zasad stosowania akcesoriów
stomijnych czy możliwości wykorzystania spe-

Wykład w Łodzi prowadziła pięlegniarka
stomijna, pani Małgorzata Andrzejczak.

cjalnego paska stomijnego do dodatkowego
umocowania sprzętu na brzuchu.
Czy program spotkań odpowiada uczestnikom? Mówi małżeństwo, Krystyna i Ryszard:
– Jesteśmy z Łodzi, bierzemy udział w spotkaniach w tym mieście, odkąd są, czyli już siódmy
raz. Mąż jako uczestnik, ja jako osoba towarzysząca – bo to bardzo dobry pomysł, że można
przyjść razem. Zwłaszcza trafnym rozwiązaniem jest ten piknik, który zorganizowano po
raz pierwszy w zeszłym roku. Słyszałam, że
w tym roku również jest taki planowany wiosną.
Wspaniały pomysł!
Ryszard: – Moim zdaniem to, że na spotkaniach tematy są powtarzane, jest doskonałe. Nie
zawsze można wszystko zapamiętać już za
pierwszym razem. Poza tym ciągle przybywają
nowi ludzie, którzy też muszą się uczyć, jak sobie radzić ze stomią.
Krystyna: – Dobrze, że są te spotkania i że jest
Towarzystwo, które działa w imieniu wszystkich
stomików. Ono ma potężniejszy głos. Jedna
osoba przecież niewiele może…
O programie spotkań opowiada też pan Mirosław: – Na takim spotkaniu jestem pierwszy
raz, dowiedziałem się o nim od pielęgniarki
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W czasie przerwy jak zwykle był czas
na rozmowy i wymianę doświadczeń.

w poradni, w czasie wizyty. Oceniam je wysoko.
Być może dlatego, że to mój debiut. Dowiedziałem się tu wielu rzeczy dla mnie zupełnie nowych. Nie miałem pojęcia, że jest tak szeroka
gama stomijnych środków zabezpieczających
i pielęgnacyjnych. Poza tym wydaje mi się, że do
nas, po takiej operacji, ludzie czują niechęć, zachowują dystans. Często nawet bliscy. Mam
propozycję: może warto byłoby więcej mówić
na temat seksu osób ze stomią? Do żywienia,
pielęgnacji czy prezentacji sprzętu dodać temat
problemów psychologicznych?
Nasze spotkania organizujemy po to, by mówić o sprawach ważnych dla stomików, żeby im
pomagać w codziennym życiu.
Truizmem jest stwierdzenie, że razem łatwiej.
Łatwiej się czegoś nauczyć, pokonać własne
opory, wpływać na decyzje administracyjne. Ale
to prawda.

Przypominamy, że jeszcze przed wakacjami
tematem kolejnych spotkań będzie „Ruch to
zdrowie – ćwicz razem z nami”, a jesienią:
„Gotuj smacznie i zdrowo – przepisy kulinarne dla osób ze stomią”.

FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

„You’re never walk alone...” – tak brzmią pierwsze słowa hymnu piłkarskiego zespołu FC Liverpool,
oznaczające w wolnym przekładzie „nigdy nie będziesz sam”. Mogą stać się hymnem polskich
stomików . A to wszystko dzięki Towarzystwu POL-ILKO oraz firmie ConvaTec – organizatorom
cyklu „Spotkajmy się”.

Prezenty dla wszystkich
uczestników
spotkań
Na każdym z wiosennych spotkań wszyscy
ich uczestnicy otrzymają
od nas taki upominek.

BEZPŁATNY TRANSPORT
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ort
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Zaproszenia na spotkania
Na spotkania organizowane
w ramach programu „Spotkajmy się”
za-praszamy wszystkich pacjentów
ze stomią. Przed każdym z nich wysyłamy
pocztą zaproszenia, które otrzymują m.in.
wszyscy prenumeratorzy „Naszej Troski”,
członkowie programu Złota Karta ConvaTec
oraz wszystkie osoby, które przysłały
do nas kupon „Spotkajmy się”.

Tematy spotkań w 2006 r.
I SPOTKANIE

„Powikłania stomii – praktyczne
porady pielęgnacyjne”
II SPOTKANIE

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

„Gotuj smacznie i zdrowo – przepisy
kulinarne dla osób ze stomią”

II i IIISPOTKAŃ
SPOTKANIE
MIEJSCA
II SPOTKANIA

III SPOTKANIA

BIAŁYSTOK
11 maja
Dworek Soplicowo
Borowskie Wypychy

BIAŁYSTOK
5 października Hotel
Gołębiewski, ul. Pałacowa 7

BYDGOSZCZ
19 kwietnia Myślęcinek,
Hotel „Pałac”

BYDGOSZCZ
6 września Rektorat Akademii
Medycznej,
ul. Jagiellońska 15

GDAŃSK
17 maja Gospodarstwo
Agroturystyczne Warzno

GDAŃSK
11 października Sala NOT,
ul. Rajska 6

GORZÓW WLKP.
27 kwietnia Spotkanie plenerowe Zielona Góra (inf. poniżej)

GORZÓW WLKP.
21 września Urząd Miejski,
ul. Sikorskiego 3/4

KATOWICE
KATOWICE
30 maja Restauracja „Skansen”, 17 października Kino
ul. Parkowa 1, Chorzów
Kosmos w Mysłowicach,
ul. Dzierżonia 28
KIELCE
1 czerwca Hotel Leśny Dwór KIELCE
ul. Szczepaniaka 40
19 października
Hotel Kongresowy,
KRAKÓW
ul. Solidarności 34
31 maja Zajazd Szlachecki
ul. Zakładowa 3a
KRAKÓW
18 października Aula AWF,
LUBLIN
al. Jana Pawła II 78
7 czerwca Europejski Dom
Spotkań, Nasutów 98a
LUBLIN
25 października AM
ŁÓDŹ
Collegium Maius,
20 kwietnia „Intersolar”
ul. Jaczewskiego 4-6
Brzeziny k. Łodzi, Buczek 26
ŁÓDŹ
OLSZTYN
7 września Centrum
16 maja Obserwatorium
Zdrowia Matki Polki,
astronomiczne (Wieża Ciśnień)
ul. Rzgowska 281/289
ul. Żołnierska 13b
OPOLE
22 czerwca Skansen
w Opolu-Bierkowicach,
ul. Wrocławska 174
POZNAŃ
18 maja Pole Piknikowe
„Malta Ski”, ul. Wiankowa 2
RZESZÓW
8 czerwca Ośrodek
wczasowy „Kaczarnica”,
Zaborów 205
SZCZECIN
26 kwietnia
Nadleśnictwo Glinna
WARSZAWA
10 maja Gospoda
Kampinówka,
ul. Tetmajera 38, Izabelin
WROCŁAW
21 czerwca Tor Wyścigów
Konnych Partynice
ul. Zwycięska 2
ZIELONA GÓRA
27 kwietnia
WOSiR Drzonków-Racula
ul. Olimpijska 20

OLSZTYN
10 października Planetarium,
ul. J. Piłsudskiego 38
OPOLE
9 listopada Filharmonia
Opolska, ul. Krakowska 24
POZNAŃ
12 października Kino Wilda,
ul. Wierzbięcice 36/38
RZESZÓW
26 października Aula WSAiZ,
ul. Cegielniana 14
SZCZECIN
20 września ZUS, ul. Matejki 22
WARSZAWA
4 października Kino Wisła,
pl. Wilsona 2
WROCŁAW
8 listopada Kino Warszawa,
ul. Piłsudskiego 64
ZIELONA GÓRA
21 września
Zapraszamy na spotkanie
do Gorzowa
Wielkopolskiego.

Zmiana miejsca wiosennego
spotkania w Olsztynie
Informujemy Państwa o zmianie
miejsca wiosennego spotkania
w Olsztynie. 16 maja spotkamy się
w Obserwatorium astronomicznym
(Wieża Ciśnień) przy ulicy Żołnierskiej 13B. Serdecznie zapraszamy!

Kącik medyczny
lek. rodzinny Marcin Pustkowski
specjalista medycyny rodzinnej

Cukrzyca (część II)
Do pewnego czasu cukrzyca (szczególnie typu 1) była chorobą śmiertelną. Kiedy jednak w 1921 r.
odkryto insulinę, a w latach 40. ubiegłego wieku stwierdzono, że pewne związki chemiczne (pochodne sulfonylomocznika) obniżają stężenie cukru we krwi, w leczeniu cukrzycy dokonał się przełom.
Leczenie cukrzycy

Dziś dzięki lekom, właściwemu stylowi życia i odpowiednim metodom
terapeutycznym można już nie tylko
zwalczyć objawy cukrzycy, ale przede
wszystkim zapobiegać ciężkim powikłaniom tej choroby.

Dieta
Rzadko spotyka się chorobę, w której
sposób odżywiania byłby tak ważny jak
w cukrzycy. Nie istnieje jednak coś takiego jak dieta cukrzycowa. Chorzy powinni po prostu odżywiać się według zasad
zdrowego żywienia ze zwróceniem
Kto rozpoznaje cukrzycę?
uwagi na unikanie tłuszczu (szczególnie
Rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia
zwierzęcego), nadmiaru kalorii, oraz
cukrzycy to najczęściej zadanie lekarza
słodyczy i innych produktów zawierająpierwszego kontaktu – lekarza rodzincych cukry proste. Szczegółowe infornego lub internisty. Ale to nie jedyna
macje na temat diety sprzyjającej leczedroga. Równie często chorzy trafiają
niu cukrzycy podamy w trzeciej części
od razu do poradni diabetologicznej,
cyklu, kiedy omówimy zasady samow których przyjmują diabetolodzy
dzielnego postępowania z cukrzycą.
– specjaliści „od cukrzycy”. Najlepsza
Masa ciała
sytuacja to taka, w której wszystkie
Z dietą nierozerwalnie łączy się proosoby zajmujące się chorym tworzą
blem wagi ciała. Nadwaga i otyłość to
zespół. W jego skład, oprócz wymie- Aktywność fizyczna bardzo ułatwia utrzymanie prawidłowego
najważniejsze czynniki ryzyka rozwoju
nionych wyżej lekarzy, wchodzą czę- stężenia cukru we krwi.
cukrzycy typu 2 i jedne z większych
sto pielęgniarka, dietetyk, psycholog
oraz podiatra (zajmujący się chorobami stóp).
choroby towarzyszące – wystarczy przeszkód w jej prawidłowej kontroli. Tkanka
Tylko w niektórych przypadkach leczenie cu- zwykłe przeziębienie, aby organizm zaczął wy- tłuszczowa, szczególnie w obrębie jamy brzuszkrzycy wymaga pobytu w szpitalu. Dotyczy to dzielać hormony „stresu”, które zwiększają po- nej (tzw. otyłość brzuszna), sprawia, że jesteśmy mniej wrażliwi na działanie insuliny.Wystarnp. dzieci cierpiących na cukrzycę typu 1, gdyż ziom cukru we krwi;
wtedy jest potrzebna hospitalizacja w klinice
leki – chodzi tutaj np. o kortykosterydy czy jednak stracić zbędne kilogramy, by uwrażlidiabetologicznej. W zdecydowanej większości i tiazydy (leki moczopędne czy używane m.in. wić się na działanie tego hormonu. U niektórych
przypadków leczenie rozpoczyna się i prowadzi w nadciśnieniu), których stosowanie podwyż- osób już samo odchudzanie wystarczy, by trzymać poziom glukozy w ryzach, bez żadnych dow warunkach ambulatoryjno-domowych.
sza poziom cukru we krwi;
alkohol – może obniżać lub, czasami, datkowych leków!
Wysiłek fizyczny
podwyższać poziom cukru; należy go unikać;
Jakie czynniki wpływają
Trzecim niezbędnym elementem jest regularzmiany poziomu hormonów – chodzi
na poziom cukru we krwi?
Wśród czynników mających wpływ na po- tutaj o inne niż insulina hormony, które albo ny wysiłek fizyczny. Najważniejsze są tzw. ćwidziałają wspólnie z nią, obniżając poziom cu- czenia aerobowe (tlenowe), czyli takie, które
ziom cukru we krwi można wymienić:
pożywienie – liczy się to, co jemy, jak du- kru (np. estrogeny), albo ich wpływ jest zupeł- kształtują naszą wytrzymałość. W czasie treninnie przeciwny (podwyższają poziom glukozy gu aerobowego – np. szybki spacer, jazda na rożo i o jakiej porze;
wysiłek i aktywność fizyczna – im bar- we krwi); do tych drugich należą np. kortyzol, werze, pływanie – poruszają się duże grupy międziej jesteśmy aktywni, tym łatwiej jest utrzy- progesteron, hormon wzrostu, glukagon oraz śniowe, oddychamy głębiej, a nasze serce pracuje intensywniej. Ćwiczenia takie mają także
adrenalina.
mać prawidłowy poziom cukru we krwi;
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FOT. ARCHIWUM NOVO NORDISK

Wygodne i precyzyjne dawkowanie insuliny umożliwia sprzęt najnowszej generacji – strzykawki
z wymiennymi wkładami, przypominające pióro (tzw. pen).

Stosunkowo nową grupą leków są tiazolidynediony (w Polsce np. Avandia). Podobnie jak
metformina zapobiegają one tworzeniu nadmiernej ilości „wewnętrznej” glukozy w wątrobie, ale równocześnie uwrażliwiają komórki na
działanie insuliny. Przy ich stosowaniu co dwa
miesiące trzeba sprawdzać, czy nie jest uszkodzona wątroba. O stosowaniu leków lub ich
zmianie zawsze musi decydować lekarz.
Zastrzyki
Kiedy w trzustce zabraknie insuliny lub jest jej
już bardzo mało (od początku w cukrzycy typu
1 i w późniejszym okresie cukrzycy typu 2), to
trzeba zacząć ją podawać w postaci zastrzyków.
Najczęściej robi się je specjalną strzykawką, która wygląda jak pióro (po angielsku 'pen') z wymiennymi wkładami. Przeważnie stosuje się
uzyskaną dzięki inżynierii genetycznej insulinę
ludzką. Ostatnio naukowcy zmodyfikowali nieco cząsteczkę tego hormonu (nie jest wtedy
identyczna z insuliną ludzką), co sprawiło, że jej
działanie bardziej przypomina to, co dzieje się
naturalnie w organizmie. Takie leki nazywamy

Samokontrola
Leczenie cukrzycy to przede wszystkim stałe
monitorowanie (czyli sprawdzanie) poziomu
glukozy we krwi (glikemii). Pozwala to na
właściwe kontrolowanie choroby. Najlepiej byłoby, żeby poziom glukozy w osoczu krwi żylnej
mieścił się stale w zakresie 90-130 mg/dl przed
posiłkami i poniżej 180 mg/dl w dwie godziny
po posiłku. Niektóre towarzystwa lekarskie (np.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne) stawiają
ostrzejsze kryteria i zalecają, aby glikemia na
czczo nie przekraczała u cukrzyków 110 mg/dl.

FOT. MAD

inną, bardzo korzystną zaletę – obniżają poziom
cukru we krwi.
Tabletki
Niestety czasami sama dieta i wysiłek nie
pomagają – poziomu cukru nie udaje się
utrzymać w pożądanym zakresie.Wtedy przychodzi czas na leki.
Jednymi z najczęściej używanych są pochodne sulfonylomocznika, np. glipizyd (np.
Antidiab, Glibenese GITS, Glipizide GP, Minidiab) czy glimepiryd (np. Amaryl, Glipid). Pobudzają trzustkę do produkcji i uwalniania
większej ilości insuliny. Trzustka musi być zdolna do wydzielania tego hormonu – w przeciwnym razie (np. w cukrzycy typu 1, gdy komórki beta są zniszczone) leki nie będą skuteczne.
Podobne w działaniu do pochodnych sulfonylomocznika są tzw. meglitynidy – w Polsce repaglinid (np. NovoNorm) i nateglinid (np.
Starlix). Działają szybciej niż poprzednie, ich
efekt działania utrzymuje się krócej.
Inną, szeroko stosowaną grupą leków są pochodne biguanidu, a właściwie jedyny dostępny
ich reprezentant – metformina (np. Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metforatio, Metformax, Metformin, Metifor, Siofor). Jej celem
jest nie trzustka, ale wątroba, w której hamuje
tworzenie i uwalnianie dodatkowej (pochodzącej z wewnątrz, a nie z pokarmu) glukozy. Zaletą metforminy jest mniejsza niż przy innych lekach przeciwcukrzycowych skłonność do tycia.
Wadą – metaliczny smak w ustach, gorszy apetyt, nudności. Bardzo rzadko występującym powikłaniem stosowania tego leku jest kwasica
mleczanowa.
W zupełnie odmienny sposób działają inhibitory alfa-glukozydazy – w Polsce akarboza
(np. Glucobay). Hamują one enzymy, które
w jelitach rozkładają cukry złożone na cukry
proste, w tym glukozę. Dzięki temu po posiłku
glukoza wchłania się wolniej, a jej stężenie we
krwi jest mniejsze. Leki te mogą powodować
wzdęcia i biegunkę.

analogami insuliny; w Polsce: aspart (np. NovoRapid Penfill, NovoMix 30 Penfill), lispro (np.
Humalog), glargine (np. Lantus).
Insulinę można podawać w różny sposób.
Najczęściej wstrzykuje się ją podskórnie 1-2 razy
dziennie w okolicę pośladków, brzucha, ud
lub ramion (Rys. 1). Bez insuliny wiele osób chorych na cukrzycę nie przeżyłoby nawet miesiąca. Jest absolutnie niezbędna w cukrzycy typu
1 i w wielu przypadkach cukrzycy typu 2.
Insulinę bierze się przeważnie do końca życia,
choć czasami można ją zastosować tylko przez
pewien czas, np. u kobiet z cukrzycą ciążową.
Insulina pozwala na utrzymanie poziomu cukru w ryzach i, tym samym, na uniknięcie groźnych powikłań. Jak każdy lek również insulina
ma działania uboczne. Jej przedawkowanie może wywołać hipoglikemię. Innym znacznie rzadszym objawem jest zaczerwienienie, obrzęk
i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia, co świadczy o miejscowym uczuleniu na insulinę.

Rysunek 1.
Insulinę wstrzykuje się podskórnie w ściśle określone obszary ciała: uda, brzuch, ramiona,
pośladki lub okolice łopatek.
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Kącik medyczny
Trzeba jednak pamiętać, że to zawsze lekarz
ustala indywidualne normy dla każdego pacjenta, w zależności od wieku, obecności powikłań
cukrzycy i innych poważnych chorób, a także
zdolności samego pacjenta do rozpoznania objawów hipoglikemii.

Cukrzyca sama w sobie nie byłaby może taka
groźna, gdyby nie powikłania, do których może
doprowadzić. Dzielimy je na ostre i przewlekłe.
Te pierwsze pojawiają się szybko i są z reguły
niespodziewanie. Drugie są podstępne – rok po
roku niszczą nasze wewnętrzne narządy, głównie układ nerwowy, serce, oczy i nerki.
Przyczyną ostrych powikłań cukrzycy może
być zarówno zbyt dużo cukru we krwi (śpiączka
hiperosmolarna w cukrzycy typu 2, kiedy stężenia glukozy przekraczają 600 mg/dl), jak i zbyt
mało, czyli poniżej 70 mg/dl (mówimy wówczas
o hipoglikemii lub śpiączce hipoglikemicznej).
Śpiączka hipoglikemiczna jest znacznie częstsza. Objawy hipoglikemii (zbyt małej ilości cukru) to pocenie się, uczucie wilczego głodu,
osłabienie, zawroty głowy i nudności. Hipoglikemia występuje przede wszystkim u osób przyjmujących insulinę, które zapomniały o posiłku,
zbyt intensywnie ćwiczyły albo podały sobie
zbyt dużą dawkę tego hormonu.
W śpiączce hiperosmolarnej (pojawia się przy
piciu alkoholu, przyjmowaniu sterydów, w stresie lub przy infekcji) charakterystyczne jest
– przed wystąpieniem senności i śpiączki – duże
pragnienie i oddawanie często moczu, znaczne
osłabienie oraz skurcze łydek.
Jeszcze innym stanem jest śpiączka ketonowa, w której głodujący w wyniku niedoboru
insuliny organizm spala tłuszcze, tworząc niebezpieczne, zakwaszające krew ketony (dlatego to powikłanie nazywa się też kwasicą ketonową).

Przewlekłe powikłania cukrzycy
Spośród przewlekłych powikłań cukrzycy najbardziej poważne są:
neuropatia, czyli uszkodzenie nerwów,
retinopatia, czyli uszkodzenie siatkówki
w oku,
nefropatia, czyli uszkodzenie nerek oraz
miażdżyca wywołująca chorobę wieńcową, zawał serca i udar mózgu.
Neuropatia
Uszkodzenie nerwów pojawia się z czasem
u ponad połowy wszystkich chorych na cu-

FOT. SPL/EAST NEWS

Ostre powikłania cukrzycy

Stopa cukrzycowa. Cukrzyca sprzyja
powstawaniu zakażeń, w wyniku których
czasami konieczna bywa amputacja.

krzycę. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że duże stężenie cukru uszkadza małe naczynia krwionośne (włośniczki), które
odpowiadają za odżywianie nerwów.
Neuropatia najczęściej dotyczy nóg i zaczyna się przede wszystkim w obrębie stóp. Najpierw mrowieją, drętwieją i pieką, potem ten
objaw lub objawy rozszerzają się wyżej – na
łydki, uda. Drętwieć i mrowieć mogą również
dłonie i przedramiona.
Neuropatia jest jedną z głównych przyczyn
tzw. stopy cukrzycowej. Nie mając czucia na
stopach, nie jesteśmy w stanie wyczuć niebezpiecznego tarcia lub ucisku, które w końcu
wywołuje uszkodzenie skóry i niegojące się
owrzodzenie.
Uszkodzeniu ulegają też czasem nerwy dochodzące do organów wewnętrznych: układu
pokarmowego, serca, płuc. Mówimy wówczas
o tzw. neuropatii autonomicznej.
Retinopatia
Uszkodzenia dotyczą również drobnych
naczyń w siatkówce (błonie wyściełającej oko
od wewnątrz) – mówimy wówczas o retinopatii. Pojawiają się nowe kruche naczynia,
z których wylewa się krew, co powoduje tworzenie się blizn, pociąganie i uszkodzenie siatkówki. Na dodatek cukrzyca sprzyja powstawaniu zaćmy i jaskry.
Nefropatia
Powikłaniem cukrzycy mogą być także
uszkodzone nerki. Po wielu latach od zaistnienia choroby pojawiają się obrzęki wokół kostek, obrzęki dłoni i stóp, niedokrwistość,
duszność, wysokie ciśnienie krwi, w końcu dochodzi do niewydolności nerek.
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Miażdżyca
To, czego należy się także obawiać w cukrzycy, to przyspieszony (w porównaniu z osobami
bez cukrzycy) rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych, a stąd zagrożenie chorobą wieńcową,
zawałem serca i udarem mózgu. W cukrzycy
wzrasta stężenie szkodliwych dla serca i naczyń
triglicerydów.
Cukrzyca obniża również odporność organizmu i sprzyja powstawaniu zakażeń przede
wszystkim skóry, stóp (kolejny element stopy
cukrzycowej), śluzówki jamy ustnej, płuc, nerek
i pęcherza moczowego oraz okolicy narządów
płciowych.

Jak leczymy powikłania
przewlekłe?
Przede wszystkim staramy się do nich nie dopuścić, trzymając cukier w ryzach (insulina, leki
doustne, dieta, aktywność fizyczna). Objawy
uszkodzenia nerwów można złagodzić, stosując
niektóre środki przeciwpadaczkowe i przeciwdepresyjne. W nefropatii wykorzystuje się tzw.
inhibitory konwertazy; ostatecznością jest dializa i przeszczep nerek. W uszkodzeniu siatkówki
(retinopatii) swoje zastosowanie mają: laser
i zabieg chirurgiczny zwany witrektomią.

Nadzieja na przyszłość
W cukrzycy typu 1 próbuje się przeszczepiać
albo całą trzustkę (najczęściej razem z nerkami),
albo tylko jej część (od żyjącego dawcy).
W ostatnim czasie prowadzi się też badania nad
przeszczepem komórek wysp trzustkowych (do
których należą komórki beta wydzielające insulinę). Taką zawiesinę komórkową wprowadza
się (na razie eksperymentalnie) do wątroby. Te
metody, kiedy tylko okażą się skuteczne, pozwolą na całkowite wyleczenie z cukrzycy i pozbycie się tabletek oraz zastrzyków.

Czy cukrzycy można zapobiegać?
Na pewno typowi drugiemu tej choroby. Znamy najważniejsze czynniki ryzyka jej rozwoju.
Jeśli zdrowo się odżywiamy, trzymamy wagę
i regularnie ćwiczymy, to prawdopodobieństwo
pojawienia się cukrzycy typu 2 jest małe.
Gorzej jest z typem pierwszym. Trwają badania, próbujące określić dokładną konfigurację
genów i czynniki prowokujące układ odpornościowy do niszczenia komórek produkujących
insulinę.Ale nawet jeśli poznamy te czynniki , to
i tak zapobieganie temu typowi cukrzycy pozostanie dla medycyny dużym wyzwaniem.

ABC sprzętu stomijnego
mgr Izabela Zdolińska
współpracuje z Działem Pomocy ConvaTec

Sprzęt
dwuczęściowy (część I)

Sprzęt dwuczęściowy,
czyli płytka plus worek
Sprzęt dwuczęściowy, tak jak sugeruje to
nazwa, składa się z dwóch oddzielnych elementów – przyklejanych na skórę samoprzylepnych płytek oraz doczepianych do nich
worków (zdj. 1).
Płytkę przykleja się na skórę wokół stomii,
a następnie dopina do niej odpowiedni worek,
który powinien być dostosowany do typu
przetoki (worki kolo-, ileo- lub urostomijne)
oraz rozmiaru płytki (wielkość pierścienia).
W systemie dwuczęściowym płytkę zmienia
się co kilka dni (przeważnie co 4-6 dni). Worki zmienia się w miarę potrzeby – przeważnie
raz lub dwa razy dziennie.

Zapięcie
Dopinanie worka do płytki jest bardzo łatwe, ponieważ jest on wyposażony w specjalny, plastikowy pierścień zatrzaskowy, zwany
zapięciem. Analogiczny pierścień jest wtopiony w płytkę.

Zdjęcie 1. Sprzęt dwuczęściowy składa
się z dwóch oddzielnych elementów
– przyklejanych na skórę płytek oraz
doczepianych do nich worków.

Zapięcie służy do umocowania worka do
płytki (rys. 1). W systemie Combihesive 2S jest
ono bardzo pewne i szczelne. Zapewnia trwałość połączenia płytki z workiem oraz jego
szczelność zarówno dla kału, jak i gazów, które wydzielają się ze stomii. Kiedy oba pierścienie przy zakładaniu worka zostaną do siebie
dociśnięte, pierścień płytki wsuwa się pomię-

Pierścień
worka
Pierścień
płytki
Otwór w płytce na
stomię (do docięcia)

Płytka

Rysunek 1. System mocowania worka do płytki
w systemie Combihesive 2S jest pewny i bardzo trwały. Zapewnia szczelność dla kału oraz
gazów, które wydzielają się ze stomii.
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RYS. MAD

Prawidłowy dobór sprzętu stomijnego jest
bardzo ważny, aby właściwie funkcjonować
w domu i w pracy. Jest również kluczowy
w zapobieganiu powstawania powikłań skórnych stomii, takich jak zapalenie skóry wokół
stomii czy alergiczne zapalenie skóry.
Każda osoba ze stomią powinna dobrać sobie taki sprzęt, który spełni wszystkie jej oczekiwania i zagwarantuje bezpieczeństwo, pewność, komfort i wygodę użytkowania.
Są trzy rodzaje (systemy) sprzętu stomijnego: sprzęt dwuczęściowy, jednoczęściowy i synergiczny. Najpopularniejszy, nie bez powodu,
jest sprzęt dwuczęściowy.

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

W poprzednim wydaniu „Naszej Troski” rozpoczęliśmy cykl artykułów, którego celem jest
przybliżenie Państwu podstawowych informacji na temat sprzętu stomijnego. W tym numerze
– zgodnie z zapowiedzią – omawiamy cechy oraz wskazania do stosowania najpopularniejszego
na rynku sprzętu dwuczęściowego.

dzy dwie krawędzie pierścienia worka, niczym
koło tramwajowe w szynę (rys. 1). Wymaga to
energicznego dociśnięcia, w czasie którego
słyszalne jest wyraźne „kliknięcie”. Dzięki temu
wiadomo, że worek został prawidłowo przymocowany. Dociśnięcie pierścienia ruchem
okrężnym i sprawdzenie szczelności połączenia daje całkowitą pewność, że nie rozszczelni
się ono w najmniej spodziewanym momencie.
Zapięcie (pierścień) w systemie dwuczęściowym jest bardzo pewne, ale stosunkowo
mało elastyczne. Ma grubość 3-5 mm (w zależności od typu płytki), dlatego sprzęt dwuczęściowy założony pod obcisłe ubranie może
być czasami widoczny.
Niektórzy pacjenci z dłuższym „stażem“,
którzy wcześniej używali pasów krakowskich,
są przyzwyczajeni do mocowania sprzętu wokół talii. Sprzęt dwuczęściowy Combihesive 2S
daje taką możliwość. Jego użytkownik może

– jeżeli istnieje taka potrzeba – zastosować
pasek stomijny, który również znajduje się
w ofercie firmy ConvaTec. Pasek jest wykonany z elastycznej gumy i bawełny. Mocuje się go
do plastikowych wypustek z otworami, które
są umieszczone na pierścieniu zatrzaskowym
worka (zdj. 1).

Sprzęt dwuczęściowy jest przyjazny dla
skóry, dlatego zaleca się go wszystkim
osobom zaraz po operacji wyłonienia
stomii, tym, którzy mają wrażliwą skórę
lub skłonność do podrażnień, oraz
wszystkim tym, u których wystąpiły
powikłania skórne stomii.

Płytki
Wszystkie płytki systemu Combihesive 2S
(firmy ConvaTec) wykonane są z materiału
hydrokoloidowego Stomahesive.
Materiał Stomahesive stanowi specjalną mieszaninę naturalnych substancji organicznych,
które mają właściwości ochronne i gojące.
Jego wynalezienie oraz wyprodukowanie
z niego pierwszej płytki stomijnej w 1972 r. było prawdziwą rewolucją w dziedzinie zaopatrzenia wszelkiego rodzaju przetok.
Płytki, oprócz roli przylepca (przyklejają
sprzęt do brzucha), spełniają ważną rolę osłaniającą oraz gojącą dla skóry. Skutecznie chronią skórę wokół stomii przed drażniącą treścią
jelitową lub moczem. Leczą także ewentualne
powstałe podrażnienia oraz powikłania (np.

zapalenie skóry wokół stomii).
Odklejanie płytki od skóry nie codziennie,
a co kilka dni dodatkowo sprzyja dobroczynnemu – leczniczemu i ochronnemu – wpływowi hydrokoloidów na skórę i sprzyja unikaniu
oraz leczeniu podrażnień i zapalenia skóry.
Płytki wykonane z materiału Stomahesive
miękną pod wpływem temperatury ciała
i mocno przylegają do skóry. Ich przyklejenie
na odpowiednio oczyszczoną i osuszoną skórę powoduje, że trzymają się długo i nie odpadają w najmniej oczekiwanej chwili.
Wszystkie płytki dostępne są w różnych
rozmiarach, aby można je było dokładnie dopasować do rozmiaru przetoki (patrz ramka
na końcu artykułu).

Rodzaje płytek
Płytki systemu dwuczęściowego Combihesive 2S są dostępne w różnych rodzajach, co
umożliwia odpowiedni dobór typu płytki do
rodzaju posiadanej stomii.
PŁYTKA STOMAHESIVE
Płytka Stomahesive to podstawowy i najbardziej popularny model płytki. Jest ona wykonana z grubej warstwy materiału Stomahesive, dzięki czemu posiada doskonałe właściwości ochronne i gojące.
Skutecznie zabezpiecza skórę wokół stomii
przed działaniem treści jelitowej i moczu. Nie
powoduje alergii ani odparzeń.
Papier, którym zabezpieczona jest przylepna część płytki, ma dużą wypustkę, co ułatwia
jego sprawne odklejanie.
Wszystkie rogi płytki są zaokrąglone, dzięki
czemu nie wbija się ona w skórę podczas
schylania i zginania tułowia.
Ze względu na znaczną grubość płytka
Stomahesive jest stosunkowo mało elastyczna, ale szybko mięknie szybko pod wpływem
temperatury ciała.

Płytka Stomahesive

Płytka Duoflex

Płytka fizelinowa Flexible

Płytka wypukła Convex

Płytka wypukła Convex (plastyczna)

Płytka akordeonowa
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Rodzje płytek systemu dwuczęściowego Combihesive 2S

ABC sprzętu stomijnego
Płytka Stomahesive jest doskonałym wyborem dla wszystkich osób ze stomią, bez
względu na jej typ, rozmiar czy kształt.
W szczególności jest polecana osobom, dla
których najważniejsza jest doskonała ochrona
skóry wokół stomii lub którzy mają powikłania
skórne stomii.
Płytka Stomahesive jest dostępna w sześciu różnych rozmiarach.
PŁYTKA DUOFLEX
Płytka Duoflex bardzo przypomina swoim
wyglądem płytkę Stomahesive. Podobnie jak
ona zbudowana jest z grubej warstwy materiału hydrokoloidowego Stomahesive. Ma
również podobne zalety. W szczególności
– posiada silne właściwości ochronne i gojące.
Wyposażona jest w nieco niższy pierścień
zatrzaskowy, dzięki czemu zapewnia jeszcze
lepszą dyskrecję.
W odróżnieniu od całkowicie gładkiej
powierzchni płytki Stomahesive, zewnętrzna
powierzchnia płytki Duoflex jest matowa
i w dotyku przypomina nieco tkaninę.
Płytka Duoflex jest przydatna szczególnie
tym osobom, które się obficie pocą, ponieważ
ma duże zdolności pochłaniania wilgoci.
Dlatego też jest również bardzo dobrym rozwiązaniem w lecie, gdy panują upały.
Podobnie jak płytka Stomahesive doskonale
nadaje się do leczenia powikłań stomii (podrażniona, zmieniona chorobowo skóra).
Od płytki Stomahesive odróżnia ją niedostępność największego rozmiaru (100 mm).
Dostępna jest w pięciu rozmiarach.
PŁYTKA FIZELINOWA FLEXIBLE
W płytce fizelinowej Flexible materiał Stomahesive zajmuje około połowy powierzch-

ni płytki (centralnie), tworząc koło pokrywające swoją powierzchnią skórę znajdującą
się najbliżej przetoki. Pozostała część płytki
wykonana jest z miękkiej, cienkiej i bardzo
elastycznej, porowatej fizeliny.
Kołnierz z fizeliny, który otacza część hydrokoloidową, umożliwia szczelne przyleganie płytki do nierównej, pofałdowanej skóry.
Płytka fizelinowa Flexible jest szczególnie
chętnie używana przez osoby z przepukliną,
nadwagą lub bardzo szczupłe. Płytka Flexible doskonale dopasowuje się do powierzchni skóry i jest słabiej wyczuwalna
pod ubraniem niż inne. Jej minusem jest to,
że strefa gojącego materiału Stomahesive
obejmuje mniejszą powierzchnię niż ma to
miejsce w przypadku płytek Stomahesive lub
Duoflex.
Płytka Flexible jest polecana wszystkim
tym, którzy cenią sobie komfort i wygodę
oraz prowadzą aktywny tryb życia.
Płytka fizelinowa Flexible jest dostępna
w pięciu rozmiarach.
PŁYTKA CONVEX
Płytka Convex jest wykonana z materiału
hydrokoloidowego, więc również ma właściwości ochronne i gojące. Jest płytką o wypukłym kształcie, przeznaczoną dla osób ze
stomią wklęsłą lub płaską.
Część wewnątrz pierścienia płytki jest wykonana z materiału hydrokoloidowego Durahesive, który w kontakcie z wilgocią pęcznieje. Zapewnia to dodatkowe uszczelnienie wokół stomii. Część na zewnątrz pierścienia płytki jest wykonana z materiału Stomahesive.
Płytka wypukła Convex jest dostępna
w dwunastu rozmiarach. Jest płytką, której
się nie docina.

Materiał hydrokoloidowy Stomahesive posiada
właściwości ochronne i gojące

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Wszystkie płytki (w systemie dwuczęściowym i synergicznym) i przylepce (w systemach jednoczęściowych) firmy ConvaTec wykonane są z materiału Stomahesive:
zapewniają długotrwałą ochronę skóry wokół stomii przed
drażniącym działaniem kału i moczu
zapobiegają podrażnieniom i uszkodzeniu skóry
mają właściwości gojące i lecznicze
nie powodują uczuleń
absorbują wilgoć ze skóry i umożliwiają jej oddychanie
oraz utrzymanie optymalnego pH
zapewniają duży komfort użytkowania
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PŁYTKA CONVEX PLASTYCZNA
Niedawno w systemie dwuczęściowym
Combihesive 2S pojawiła się również płytka
plastyczna Convex, dotychczas dostępna wyłącznie w systemie synergicznym.
W płytce tej obszar przylegający do przetoki wykonany jest z materiału hydrokoloidowego, który jest plastyczny. Dzięki temu można
go łatwo formować palcami i dopasować do
kształtu stomii bez użycia nożyczek. Materiał
hydrokoloidowy pęcznieje w kontakcie z wilgocią co zapewnia dodatkowe uszczelnienie
wokół stromii.
Ten rodzaj płytki jest wprost idealny dla
osób, które mają przetokę wklęsłą lub płaską
o nieregularnym kształcie. Umożliwia łatwe i
precyzyjne uformowanie otworu w płytce
palcami.
Dostępna jest w trzech rozmiarach.
PŁYTKA AKORDEONOWA
Płytka akordeonowa jest wyposażona
w ruchomy pierścień harmonijkowy. Umożliwia on przypięcie worka do płytki bez uciskania na powłoki brzuszne.
W szczególności polecana jest do stosowania bezpośrednio w okresie pooperacyjnym, gdy brzuch jest bardzo wrażliwy na
ucisk. Wykonana jest z materiału Stomahesive, który ma właściwości ochronne i gojące.
Dostępna jest w dwóch rozmiarach.

Właściwy rozmiar płytki
Aby płytka właściwie spełniała swoją rolę
– tzn. aby dobrze się trzymała na skórze
i aby treść jelitowa pod nią nie podciekała
– konieczne jest właściwe dobranie nie tylko
jej typu, ale i rozmiaru.
W przypadku płytek Stomahesive, Flexible, Duoflex i akordeonowych rozmiar płytki
to średnica plastikowego pierścienia podana
w milimetrach.
Wielkość płytek Convex określa się, podając dwie liczby w postaci ułamka (np. 45/13
– czytaj: „45 na 13”). Pierwsza z nich określa
średnicę plastikowego pierścienia płytki,
mniejsza – wielkość wyciętego fabrycznie
otworu, który powinien być wiekszy
o 1-3 mm od średnicy stomii.
Rozmiar płytki powinien być tak dobrany,
aby po jej docięciu do wielkości i kształtu
stomii pozostał po wewnętrznej stronie
jej pierścienia (między pierścieniem a brze-

Cennik płytek Combihesive 2S

Po docięciu płytki do wielkości i kształtu stomii po wewnętrznej
stronie pierścienia powinien pozostać (między pierścieniem
a brzegiem otworu) pasek materiału Stomahesive o szerokości
około jednego centymetra – na szerokość opuszki palca.

rozmiar
(mm)
32
38
45
57
70
100

RYS. PAWEŁ DRYGIEL

32
38
45
57
70
32
38
45
57
70
70
100

Odległość między brzegiem stomii a brzegiem otworu
w płytce nie powinna być większa niż 1-2 mm.
Rysunek 2. Zasady dobrania odpowiedniego rozmiaru płytki
w zależności od wielkości posiadanej stomii.

45/13
45/16
45/19
45/22
45/25
45/28
45/32
45/35
57/38
57/41
57/45
57/50

Zalety systemu dwuczęściowego
System dwuczęściowy jest systemem bardzo łatwym w obsłudze.
Większość pacjentów jest w stanie doskonale poradzić sobie z zaopatrywaniem stomii za jego pomocą. W systemie dwuczęściowym
Combihesive można znaleźć płytki i worki odpowiednie do każdego
typu przetoki, nawet płaskiej, wklęsłej lub ukrytej w fałdzie brzusznym. Jego największą zaletą jest doskonała ochrona skóry i leczenie
powikłań skórnych dzięki grubej warstwie materiału gojącego
Stomahesive i zmianie płytki co kilka dni.

giem otworu) margines, czyli pasek materiału hydrokoloidowego, o szerokości około
jednego centymetra (rys. 2). Wycięcie otworu aż do pierścienia może skutkować
osłabieniem przylegania płytki i zbyt szybkim jej odklejeniem się.
Jeżeli dysponujemy płytkami, w których zachodzi konieczność wycięcia otworu aż pod
sam pierścień, to znak, że są za małe. Wtedy
należy zamówić większy rozmiar.
W przypadku problemów z określeniem
wielkości przetoki można skorzystać z szablonów dołączanych do każdego pudełka
płytek. W razie jakichkolwiek wątpliwości
zawsze warto poprosić o pomoc pielęgniarkę stomijną lub lekarza.

45/13
45/22
57/33

Odpowiedni otwór w płytce
Wszystkie płytki posiadają fabrycznie wycięty, mały otwór. Powinno się go powiększyć oraz dopasować do rozmiaru i kształtu
posiadanej stomii (nie dotyczy klasycznych
płytek Convex).
Otwór w płytce wycina się nożyczkami (nie
dotyczy to płytek Convex). Można do tego
celu użyć zwykłych nożyczek, ale znacznie
wygodniej i dokładniej można to zrobić za pomocą specjalnych nożyczek stomijnych. Są
one odpowiednio wyprofilowane.
Otwór powinien być tak docięty, aby odległość między brzegiem stomii a brzegiem
otworu w płytce nie była większa niż 1-2 milimetry (rys. 2).
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ilość szt.
w opak.

cena brutto
(za szt.)

Płytka Stomahesive
5
19,15
5
19,15
5
19,15
5
19,15
5
19,15
5
29,10
Płytka fizelinowa Flexible
5
19,15
5
19,15
5
19,15
5
19,15
5
19,15
Płytka Duoflex
5
21,94
5
21,94
5
21,94
5
21,94
5
21,94
Płytka akordeonowa
5
32,21
5
36,49
Płytka Convex
5
23,33
5
23,33
5
23,33
5
23,33
5
23,33
5
23,33
5
23,33
5
23,33
5
25,79
5
25,79
5
25,79
5
25,79
Płytka Convex plastyczna
5
26,75
5
26,75
5
26,75

cena brutto
(za opak.)
95,75
95,75
95,75
95,75
95,75
155,70
95,75
95,75
95,75
95,75
95,75
109,70
109,70
109,70
109,70
109,70
161,05
182,45
116,65
116,65
116,65
116,65
116,65
116,65
116,65
116,65
128,55
128,55
128,55
128,55
133,75
133,75
133,75

Wszystkie produkty stomijne firmy ConvaTec – w tym również cały asortyment
sprzętu dwuczęściowego – są dostępne
bezpłatnie w ramach obowiązujących limitów na sprzęt stomijny we wszystkich
sklepach medycznych współpracujących
z firmą ConvaTec na terenie całego kraju.
Można je również zamawiać w siedzibie
firmy ConvaTec (Bristol-Myers Squibb
Polska sp. z o.o., Dział ConvaTec, al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa), wysyłając
listem poleconym dokumenty uprawniające
do odbioru sprzętu stomijnego.
Ze względu na warunki umowy z NFZ oferta wysyłkowa nie dotyczy województw:
śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Złota Karta ConvaTec
Marek Sitkowski
współpracuje z Działem Pomocy ConvaTec

Telefon zaufania
W trosce o pacjentów ze stomią firma ConvaTec od kilku lat prowadzi specjalny telefon zaufania,
który dostępny jest dla wszystkich uczestników programu Złota Karta ConvaTec. Dotychczas
cotygodniowe telefoniczne dyżury pełnił psycholog (w każdy wtorek) i seksuolog
(w każdą środę). Od maja w każdy czwartek będzie dyżurować nowy specjalista – chirurg.
Dzwoniąc do Działu Pomocy ConvaTec (tel.
0-800 120-093) łączymy się zawsze z bezpłatną linią informacyjną, przy której dyżurują wykwalifikowane pielęgniarki stomijne.
Jeżeli jesteście Państwo uczestnikami programu Złota Karta ConvaTec, możecie uzyskać od nich, również bezpłatny, zastrzeżony
numer telefonu zaufania.

Mgr Maria Malmurowicz (psycholog) dyżuruje przy nim w każdy wtorek, natomiast mgr Bianca-Beata Kotoro (seksuolog)
w każdą środę w godz. 17.00-21.00.
Bezpłatne telefoniczne porady psychologa
i seksuologa zostaną już wkrótce uzupełnione przez porady chirurga, który będzie dyżurował w czwartki.

Do tej pory nasi specjaliści byli dla pacjentów tylko głosem, pozostawali anonimowi.
Dziś chcielibyśmy przedstawić ich bliżej, ukazując ich twarze, sylwetki, a także zainteresowania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków programu Złota Karta ConvaTec do korzystania z ich cennej pomocy.

Mgr Bianca-Beata Kotoro ma dyplom magistra psychologii społecznej, specjalisty w dziedzinie
pomocy seksuologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie
z zakresu diagnozy klinicznej DSM-IV-TR (system diagnozy nozologicznej Amerykańskiego
Stowarzyszenia Psychiatrycznego, umożliwiający porozumiewanie się klinicystów o różnych
orientacjach teoretycznych) oraz szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Dzieli swój czas
pomiędzy psychologię, biznes i sztukę. Nurkuje, fotografuje, jest dyplomowaną absolwentką
Europejskiej Akademii Sztuk, współtworzyła galerię ART-UR w Warszawie. Pracowała w różnych
szpitalach, dziś prowadzi własny gabinet i – od kwietnia ubiegłego roku – udziela porad
seksuologicznych pacjentom ze stomią.
Dowodem na potrzebę istnienia tego telefonu zaufania jest fakt, że o ile początkowo w trakcie dyżuru dzwoniły 2-3 osoby, po kilku miesiącach takich rozmów na dyżurze jest co najmniej 15.Większość
porad związana jest ze sferą psychologiczną, z pokonywaniem oporu przed rozmową o seksie. Czasami rozmowa dotyczy porad technicznych – co można zrobić, by uniknąć urazu stomii podczas gry
miłosnej i jak uprawiać seks po zabiegu wyłonienia stomii. Mężczyźni często po zabiegu mają kłopoty
z nerwami w okolicy krocza, które odpowiadają za wzwód oraz wytrysk. Rozmówcy oczekują wsparcia i porad dotyczących techniki współżycia, ale również chcą usłyszeć, że operacja nie przekreśla ich
seksualności, a miłość fizyczna nadal stanowi ważną i możliwą do spełniania część ich życia.
Marek Sitkowski: Pacjent, nawet
dzwoniący anonimowo, nieprzyzwyczajony do rozmawiania o seksie z obcą osobą, czuje się pewnie trochę
zażenowany. Do tego dochodzi jeszcze skrępowanie wynikające z faktu
posiadania stomii. Jak Pani sobie radzi
z przełamaniem tego oporu?
Bianca-Beata Kotoro: Przede wszystkim
w rozmowie posługuję się bardzo prostym i zro-

zumiałym językiem. Często dzwonią ludzie starsi, dla których taka rozmowa, z racji różnicy pokoleniowej, jest szczególnie trudna. Nie operują
swobodnie nazewnictwem dotyczącym sfery
seksu, nie wiedzą, czy mogą mówić po prostu
tak, jak rozmawiają między sobą, czy powinni
używać bardziej wyrafinowanych określeń.Ważne jest przełamanie tej bariery, a także przekonanie rozmówcy, że oczywiście może mówić o seksie tak, jak jemu wygodnie.
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Mam nadzieję, że nasze rozmowy prowadzą
do stopniowego przełamywania niesłusznych
zahamowań. Po kilku miesiącach doświadczeń
zauważyłam, że pacjenci rozmawiają coraz bardziej otwarcie, a nawet proponują, żeby spotkać
się osobiście. Tłumaczą, że wtedy łatwiej im będzie rozmawiać. Bo wbrew pozorom bardziej niż
porady lekarskiej oczekują ode mnie rozmowy
terapeutycznej, która upewni ich, że i w tej sferze
życia mogą prowadzić normalną aktywność.

Mgr Maria Malmurowicz jest absolwentką psychologii Akademii Teologii Katolickiej. Ukończyła
wiele dodatkowych szkoleń i kursów, m.in. z zakresu terapii behawioralnej oraz psychoterapii
w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości. Pracuje w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Warszawie. Z ruchem stomijnym związała się od samego początku jego istnienia w Polsce, czyli od
początku lat 90. Wtedy to, na prośbę dr. Marka Szczepkowskiego, przeniosła się z poradni
gastrologicznej Centrum Zdrowia Dziecka do Poradni Stomijnej w Szpitalu Bielańskim. Przez wiele lat
była sekretarzem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO. Jej współpraca
z firmą ConvaTec rozpoczęła się od udziału w szkoleniach organizowanych dla pracowników poradni.
W 2004 r. brała udział w cyklu spotkań dla pacjentów ze stomią „Spotkajmy się”, prowadząc
wykłady dla stomików. Od ubiegłego roku prowadzi także wykłady w trakcie wszystkich edycji
specjalistycznych kursów dla pielęgniarek stomijnych „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową”. Od
dwóch lat prowadzi także telefoniczne porady psychologiczne, dyżurując przy specjalnym telefonie
zaufania. W trakcie dyżurów dzwonią bardzo różne osoby: te, które są krótko po operacji, i te, które
mają stomię od lat. Ich problemy nie zawsze są związane z samą stomią – dzwoniące osoby chcą
często porozmawiać o różnych życiowych sprawach.
Marek Sitkowski: Czy telefoniczny
kontakt z psychologiem dla pacjenta
mającego dość poważne, codzienne
problemy, rzeczywiście może być pomocny?
Maria Malmurowicz: Tak. Chociażby przez
to, że często daje on po prostu do myślenia lub
umożliwia rozpoczęcie prób radzenia sobie

z kłopotami. Dla wielu osób sam fakt zadzwonienia już jest sukcesem. Nawet jeśli pacjenci nie
chcą wszystkiego szczerze powiedzieć od razu
– co się czuje w rozmowie, jakby na linii była jakaś blokada – z czasem się otwierają.
Warunkiem koniecznym do pomocy dzwoniącym jest to, że muszę czegoś się o nich dowiedzieć. Jeśli słyszę: „Jestem zdenerwowany,

jest mi źle”, to nie są dla mnie wystarczające informacje. Pacjent powinien przedstawić swoją
sytuację, opowiedzieć, co się wydarzyło. Zdarza
się czasem, że słyszę w jego głosie obawę – jakbyśmy nie rozmawiali przez telefon, jakbym za
chwilę mogła otworzyć drzwi w jego mieszkaniu, stanąć z nim twarzą w twarz, zobaczyć
za chwilę jego i jego kłopoty osobiście.

Dr Lech Malmurowicz jest lekarzem. Studia ukończył w 1977 roku. Po stażu zaczął pracować jako chirurg. Ma II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, ale właściwie od
początku pracy zawodowej szczególnie interesowała go chirurgia jamy brzusznej i naczyń.
Na początku lat 90. ukończył kurs chirurgii laparoskopowej w Wiedniu, gdzie jako jeden
z pierwszych Polaków wykonał operację tą właśnie techniką. Jest autorem wielu prac naukowych, prezentowanych na krajowych i zagranicznych sympozjach medycznych. Jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Naczyniowych.
Pracuje w warszawskim Szpitalu Praskim. W tej placówce, pod kierownictwem prof. Macieja Borkowskiego, wykonał wiele zabiegów na jelicie grubym, które kończyły się wyłonieniem stomii. Ponieważ jego oddział stał się kliniką Akademii Medycznej w Warszawie, od
kilkunastu lat z pracą lekarza łączy funkcję nauczyciela akademickiego. Szkoli zarówno
studentów, jak i lekarzy.
Obecnie pełni dyżury w Szpitalu Praskim, w szpitalu więziennym i w prywatnej warszawskiej klinice „Jatros”. W trakcie czwartkowych dyżurów telefonicznych (od 17.00 do 21.00)
będzie udzielać porad dotyczących chirurgii jamy brzusznej oraz aspektów dotyczących
wyłonienia stomii i jej powikłań chirurgicznych.
Marek Sitkowski: Czy chirurg – z natury rzeczy zajmujący się pacjentem
w bezpośrednim kontakcie – może
pomóc przez telefon osobie mającej
problem ze stomią?
Lech Malmurowicz: Niektóre objawy powikłań stomijnych da się opisać. Wtedy jestem
w stanie pomóc, rozmawiając z pacjentem
przez telefon. Zasugerować albo powiedzieć, co
ma robić i gdzie się zwrócić o fachową pomoc.

Porad udzielam właściwie przez całe życie,
rozmawiając z pacjentami w szpitalu i punkcie
konsultacyjnym. Osoby z usuniętym jelitem
grubym do końca życia muszą funkcjonować
z wyłonioną stomią. Co prawda technologia
wspomagająca chorych (środki higieny,
sprzęt) znacznie rozwinęła się w ostatnich latach, niemniej w trakcie pytań kierowanych do
osób udzielających porad praktycznych, pojawiają się problemy natury chirurgicznej.
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Z poradnictwem stomijnym w dużych miastach nie jest źle. Na przykład w Warszawie
przy Szpitalu Bielańskim funkcjonuje poradnia
stomijna o najdłuższej historii, prowadzona
przez dr. Marka Szczepkowskiego. Tam właśnie można się zwrócić o pomoc. Gorzej jest
w mniejszych ośrodkach, gdzie pacjent z wyłonioną stomią wychodzi ze szpitala do domu
i... bywa, niestety, pozostawiony zupełnie samemu sobie.

Listy od Czytelników
Szanowna Redakcjo!
Zwracam się z prośbą w imieniu kilku
chorych o nieprzysyłanie nam „Naszej Troski” – czasopisma drogiego, kolorowego,
na papierze ładnym, kredowym, które nie
służy nikomu i niczemu. W tym czasopiśmie powtarza się tematyka chorób, sposobów pielęgnacji chorego, opieki nad
nim. To zupełnie nie jest dla ludzi starszych. Bardzo denerwują nas też zdjęcia,
na których są osoby raczej młode, niewyglądające na schorowane. W rzadkich
przypadkach są pokazani ludzie starsi (dla
zachęty). Prosimy również o nieprzysyłanie zaproszeń na spotkania, bo my i tak nie
będziemy na nie jeździć ze względu na
stan zdrowia, wiek i inne przyczyny. Piszecie o seksie. To żenujące, gdyż każdy chory
wie, na co go stać. Prosimy, by kwoty wydawane na wysyłanie nam tej gazety
przeznaczyć na chorych w szpitalach lub
dzieci z domów dziecka. Nam niepotrzebne są tego typu „łaskawości”.
Jesteśmy kilkunastoma osobami z Łodzi,
Pabianic i Bełchatowa. Mamy podobne
schorzenia. Bardzo prosimy, by uwzględnić
naszą prośbę.
Listu nie podpisano
Od redakcji:
Szanowni Państwo,
Z reguły nie drukujemy anonimów. Jednak
naszym zdaniem ten list jest na tyle ważny, że
powinniśmy go opublikować.

Droga Redakcjo!
Bardzo dziękuję za „Nasza Troskę”,
z której czerpię wszelkie informacje dotyczące stomii. Właściwie jako pacjentka ze
stomią z tak długim stażem (33 lata) powinnam wiedzieć o niej wszystko i z przetoką być za pan brat, ale mimo to czytam
Wasze czasopismo, nieustannie ucząc się
wielu nowych rzeczy. Uczestniczę też
w spotkaniach, które organizujecie. Ze
smutkiem wspominam moje pierwsze dni
ze stomią. O ile łatwiej mogłabym przejść
przez te trudne chwile, wiedząc, że mam
wsparcie w Was. Pamiętam pierwszy
sprzęt, z którego przyszło mi korzystać: pasy gumowe, które latem odparzały ciało,
worki foliowe, które trzeba było myć, że już

Dlaczego? Gdyż po raz pierwszy otrzymaliśmy tak sformułowaną opinię na temat naszego magazynu. Misją naszej firmy jest dbałość
o jakość życia pacjentów ze stomią. Poświęcamy bardzo dużo czasu i energii, żeby pokazać
Państwu w „Naszej Trosce”, że ze stomią można żyć normalnie, aktywnie, dobrze. W przeprowadzanych ankietach wyrażają Państwo
bardzo duże zadowolenie z magazynu, wręcz
wdzięczność.
Większość tematów w „Naszej Trosce” podejmujemy na prośbę czytelników. Efektem
Państwa „zamówień” tematycznych są też
i sprawy związane z seksem…
Natomiast cykl spotkań „Spotkajmy się” ma
konkretny cel. Chcemy, by mogli Państwo
skontaktować się z innymi osobami, które na
co dzień mają takie same problemy. I o tych
spotkaniach także zbieramy bardzo pozytywne
opinie.
Zdecydowanie nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, wyrażonym w przytoczonym liście,
że wszystkie osoby ze stomią to ludzie starzy,
zgorzkniali, którzy niczego już od życia nie
oczekują i nie potrzebują.
Jeżeli któryś z naszych Pacjentów nie chce
otrzymywać od nas korespondencji, to zawsze może nas o tym poinformować. Państwa prawem jest możliwość cofnięcia zgody
na korespondencję z naszej strony. Wystarczy
wysłać do nas informujący o tym list. Ale musi
on być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz
adresem. W tym przypadku niestety tak nie
było.

nie wspomnę o przykrym zapachu unoszącym się wokół.
Dzisiaj mogę pracować i nikt nie wie
o mojej dolegliwości. ConvaTec zrobił dla
mnie bardzo dużo.
Z poważaniem,
Maria Krakowska
Od redakcji:
Pani Mario!
Dziękujemy za miłe słowa skierowane pod naszym adresem. Cieszy nas, że mimo początkowych trudności, znalazła Pani odpowiedni sprzęt,
który pozwala na wygodne zaopatrzenie stomii.
Jest Pani doskonałym przykładem, że pomimo
stomii można cieszyć się każdą chwilą. Życzymy
zdrowia i zapraszamy na kolejne spotkania.
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Droga Redakcjo!
Bardzo proszę o poruszenie w „Naszej
Trosce” dwóch zagadnień istotnych dla
nas, stomików:
1. W jaki sposób pozbyć się zużytego
worka stomijnego, zwłaszcza z resztkami
treści jelitowej? Gdzie i w jaki sposób go
wyrzucać? Mieszkam na wsi. Zużyte worki składam w dole wykopanym na działce
przyzagrodowej i przysypuję wapnem.
Mam problem zimą, kiedy ziemia jest zamarznięta i nie można worków przysypać. Kiedy jestem poza domem, też nie
jest łatwo: napełniony worek pakuję do
jednorazówki i wyrzucam do kosza na
śmieci. Może ktoś zna inny sposób?
2. Jak dokładnie, krok po kroku, przeprowadzać irygację?
Będę wdzięczny, znajdując w kolejnych numerach „Naszej Troski” odpowiedzi na te pytania.
Mimo niewątpliwych utrudnień, z jakimi boryka się każdy stomik, cieszę się
każdym dniem. Dużo piszę. Trochę drukuję. Udzielam się w różnych gremiach.
Szczerze pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.
Lucjan Stanisław Poczęsny
Od redakcji:
Panie Lucjanie!
Bardzo dziękujemy za te ważne i praktyczne pytania. Musimy Pana jednak zmartwić. Worki wypełnione treścią jelitową są
odpadami aktywnymi biologicznie. Zakopanie ich w ziemi, nawet w przydomowym
ogródku, jest niezgodne z polskim prawem.
Po pierwsze, grozi skażeniem wód gruntowych bakteriami kałowymi (pobliskie studnie, ujęcia wody pitnej). Po wtóre, plastik,
z którego wykonane są worki, jest materiałem bardzo trwałym i nie rozkłada się w ziemi przez bardzo długi czas. Z tych powodów zakopywanie worków stomijnych
w ziemi nie jest polecane, podobnie zresztą
jak ich palenie w domowym piecu.
Co więc należy zrobić ze zużytym workiem? Najlepiej opróżnić jego zawartość do
muszli klozetowej, a sam worek, po zawinięciu w folię, wyrzucić do śmieci.
O irygacji będziemy wkrótce obszernie pisać w „Naszej Trosce”.
Pozdrawiamy i życzymy powodzenia.

Droga Redakcjo!
Od ponad trzech lat mam
wyłonioną stomię. Na początku używałam sprzętu firmy
Coloplast, teraz będę korzystała ze sprzętu stomijnego
firmy ConvaTec.
Podoba mi się Wasze zaangażowanie w sprawy ludzi dotkniętych stomią. Na łamach
gazety można znaleźć wiele
ciekawych artykułów i porad,
lecz przyznam szczerze, że nie
znalazłam nic na temat irygatorów czy sprzętu towarzyszą-

Od redakcji:
Pani Krystyno!
Bardzo nam milo, ze zdecydowała się Pani na stosowanie
sprzętu naszej firmy. Wierzymy,
że będzie Pani zadowolona.
W trosce o takich Czytelników,
jak Pani rozpoczęliśmy nowy cykl
artykułów pt. „ABC sprzetu stomijnego”. Będziemy w nich systematycznie opisywać wszystkie
rodzaje sprzętu stomijnego, jak
również akcesoria, w tym również sprzęt do irygacji, o który Pani pyta.

cego (krążki, rękawy itp.). Ponieważ używam również tych
akcesoriów (nie mając wskazówek dotyczących prawidłowości korzystania z nich, ich
wpływu na pracę jelit, całego
organizmu), proszę o podanie
na łamach gazety dokładnych
informacji na ten temat. Ponadto bardzo bym chciała znaleźć u Was informacje o nowościach ze świata medycznego
dotyczących naszego problemu, czyli stomii.
Krystyna

Irygacja jest zabiegiem, który
może przynieść wiele korzyści.
Reguluje pracę jelit, co pozwala
na przywrócenie prawidłowego
rytmu wypróżnień. Dzięki temu
zamiast tradycyjnych, dużych
worków można stosować malutkie, dyskretne woreczki typu stomacap.
W najbliższym czasie, zgodnie
z Pani sugestią, spróbujemy również przedstawić nowości ze
świata medycznego dotyczące
stomii. Bardzo dziękujemy za ciekawy pomysł.

Kącik matrymonialno-towarzyski
Kącik matrymonialno-towarzyski powstał w odpowiedzi na prośby Czytelników, którzy w listach
do Redakcji wielokrotnie wspominali o samotności i braku zrozumienia problemów, z którymi zmagają się po operacji wyłonienia stomii. Mamy nadzieję, że za naszym pośrednictwem wielu z Państwa
znajdzie bratnią duszę, nawiąże korespondencyjne przyjaźnie i sympatie. Zachęcamy do nadsyłania
listów, w których możecie opowiedzieć, w jaki sposób choroba wpłynęła na Wasze życie, a także opisać
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 2006.

Szanowna Redakcjo!
Mam 14 lat, jestem spod znaku
Raka. Od trzech lat nie żyje moja
mama, od roku mam wyłonioną
urostomię. Jest mi bardzo ciężko.
Tutaj, gdzie mieszkam, nie mam
przyjaciół. Wolny czas spędzam
sama, słuchając muzyki. Może
dzięki Wam znajdę przyjaciół
i przestanę czuć się samotna.
Chciałabym nawiązać kontakt
z osobami w wieku od 14 do 19
lat, które mają stomię. Najlepiej
z województwa mazowieckiego.
Jestem świadoma, że dzieci wstydzą się swojej stomii. Może razem
pokonamy wstyd.
Kasia

Droga Redakcjo!
Jestem wdową od 12 lat. Mam
57 lat. Moje dzieci już się usamodzielniły, ja jeszcze pracuję.
Lubię spacery, wyjazdy rowerem
za miasto. Może ktoś, tak jak ja,
pragnie korespondować, wymieniać uwagi?

kolostomię. Jestem aktywny,
wysportowany, szczupły. Mimo
emerytury jeszcze pracuję. Lubię
tańczyć, podróżować. W wolnych
chwilach piszę wiersze. Proszę
o kontakt z panią, która zna język
niemiecki lub angielski.
Jan ze Świnoujścia

Maria z Bydgoszczy

Szanowni Państwo,
Pomimo wielkiej tremy, decyduję
się napisać do Was, gdyż bardzo
podoba mi się styl, w jakim prowadzicie „Naszą Troskę”.
Pragnąłbym poznać Panią, której mógłbym podać pomocną
dłoń. Mam 57 lat i od dwóch lat
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Szanowna Redakcjo!
Poznam pana o wysokiej kulturze osobistej, który lubi muzykę,
turystykę i wszystko, co dobre.
Chętnie zmotoryzowanego, który
byłby zdecydowany odbywać dalekie podróże. Chciałabym, żeby
był optymistą i miał około 70 lat.
Daniela z Gdańska

Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC
Woj. dolnośląskie

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

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

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

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

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

Głogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. Kościuszki 15a
tel.: (76) 835 01 02
Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel.: (75) 764 61 55
Kamienna Góra 58-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Broniewskiego 24
tel.: (75) 744 61 10
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35/9
tel.: (76) 854 21 13
Lubań 59-800
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Wąska 2A
tel.: (75) 721 40 48
Lubin 59-300
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel.: (76) 724 96 16
Lwówek Śląski 59-600
Sklep Medyczny MIR-MED
Teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel.: (75) 782 57 22

Kraśnik
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Kościuszki 6
23-200 Kraśnik
(81) 825 31 20
Lublin 20-094
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Lubartowska 64/66
tel.: (81) 743 35 51
Łuków 21-400
Sklep Medyczny MEDICUS
pl. Narutowicza 3
tel.: (25) 798 34 22
Puławy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Piłsudskiego 89
tel.: (81) 887 70 42
Włodawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel.: (82) 572 53 79
Zamość 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Partyzantów 7
tel.: (84) 638 72 13

Woj. lubuskie
Zielona Góra 65-001
Sklep Medyczny ESKULAP
Poliklinika MSWiA (w holu głównym)
ul. Wazów 42, tel.: (68) 470 68 88
Żary 68-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Moniuszki 2
tel.: (68) 470 65 72

Wałbrzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Moniuszki 35
tel. (74) 842-30-85

Woj. łódzkie

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

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

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

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

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

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

Woj. kujawsko-pomorskie

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

Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel.: (52) 375 21 00
Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (52) 344 09 90
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

Woj. lubelskie
Biała Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS

Łódź 93-173
Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Rzgowska 56a
tel.: (42) 682 57 61, 682 66 35
Radomsko 97-500
klep 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

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

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

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

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

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

Woj. podlaskie

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

Białystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
Zaopatrzenia Medycznego
ul. Radzymińska 2
tel.: (85) 651 11 44

Sosnowiec 41-200
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
Szpital Wojewódzki im. Św. Barbary
pl. Medyków 1, tel.: (32) 368 26 22
Bezpłatna infolinia 0800 169 009

Białystok 15-297
Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia
Medycznego MEDICA HUMANA
ul. Żelazna 9 lok. 11
tel. (85) 746 15 60

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

Łomża 18-400
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2, tel.: (86) 216 59 47

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

Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
Osiedle Słoneczne 8
tel.: (12) 643 65 70
Kraków 30-638
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Białoruska 15
tel.: (12) 265 74 87
Kraków 31-202
Sklep Medyczny MARMED
ul. Prądnicka 35/37,
tel.: (12) 416 25 19
Kraków 31-826
Sklep Medyczny MARMED
Osiedle Złota Jesień 1,
tel.: (12) 646 87 41
Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny MARMED
ul. Kazimierza Wielkiego 4,
tel.: (18) 443 47 18
Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny MARMED
ul. Batorego 77,
tel.: (18) 444 17 58
Olkusz 32-300
Sklep Medyczny MEDIX
ul. Szpitalna 5,
tel.: (32) 641 35 95
Oświęcim 32-600
Sklep Medyczny SANITEKS
ul. Dąbrowskiego 18B,
tel.: (33) 842 30 65
Tarnów 33-100
Niepubliczny ZOZ MARMED
al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel.: (14) 627 82 35
Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okrężna 4a
tel.: (14) 626 98 86

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) 364-62-87
Radom 26-604
ZTM STYMAT, ul. Giserska 4
tel.: (48) 365 11 88
Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a,
tel.: (22) 890 03 01

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

Woj. pomorskie
Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Leśna 10, tel.: (52) 395 67 41
Gdańsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Dębinki 7, tel.: (58) 344 38 94
Gdańsk 80-850
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Rajska 14 a-b,
tel.: (58) 309 10 71
Gdynia 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165,
tel.: (58) 622 12 19
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel.: (59) 842 27 28
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny POD SŁOWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel.: (59) 840 05 76

Woj. śląskie
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20
tel.: (33) 812 31 79
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel.: (33) 816 40 61, w. 208
Częstochowa 42-200
Sklep Medyczny ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel.: (34) 324 73 01
Częstochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel.: (34) 325 53 35
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32,
tel.: (32) 764 17 20.
Bezpłatna infolinia 0800 169 009
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski, Szpital Miejski
ul. Szpitalna 13,
tel.: (32) 261 79 11.
Bezpłatna infolinia 0800 169 009
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel.: (32) 231 93 14

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

Woj. podkarpackie

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

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

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

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

Woj. świętokrzyskie
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
Staszów 28-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. 11 Listopada 78
tel.: (15) 864 13 24

Woj. warmińsko-mazurskie
Elbląg 82-300
Zaopatrzenie Ortopedyczne
ul. Komeńskiego 42
tel.: (55) 233 58 49
Ełk 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3
tel.: (87) 621 16 51
Olsztyn 10-587
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. Kościuszki 84d
tel.: (89) 527 41 10

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

Woj. zachodniopomorskie
Kołobrzeg 78-010
Punkt Sprzedaży K-ORT
ul. Łopuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43
Koszalin 75-414
Zakład Sprzętu Ortopedycznego
K-ORT 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./faks: (91) 454 06 04

Limity na sprzęt stomijny

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2004 r. (DzU 2004 nr 275 poz. 2732)
określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

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

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, a także 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.: 0889 568 327

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 – Tadeusz Marek, 30-082 Bolechowice k. Krakowa, ul. Jurajska 342, tel.: (12) 285 19 24
8. LIPNO – Oddział rozwiązany
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 tel. 501 59 39 45
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 – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36
16. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97
17. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00
18. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05
20. WROCŁAW – Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel.: (71) 788 14 22
21. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

Kluby pacjentów ze stomią
1. NOWY SĄCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93
2. PIŁA – Ewa Sowińska, 64-920 Piła, ul. Jagiellońska 11, tel.: (67) 214 16 54
3. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Ośrodek „Nowolipie“, ul. Nowolipie 25B, 01-011 Warszawa
(spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, w godz. 13.00-15.00)
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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. Jurasza 3
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szczęsny
tel.: (52) 585 43 27
Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 365 57 99
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
kierownik poradni:
dr Andrzej Andrzejewski
tel.: (81) 534 98 18
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 733 17 32
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków
kierownik poradni: dr Adam Korczyński
tel.: (12) 416 22 66
CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeń Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
tel.: (12) 424 80 66
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szpital Bielański – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 569 04 34
SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski
tel.: (24) 364 62 84
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
kierownik poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 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
Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
tel.: (32) 36 82 733
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dąbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Biała
kierownik poradni:
dr Stanisław Hrapkowicz
tel.: (33) 816 40 61
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37, 10-342 Olsztyn
tel.: (89) 539 85 20
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: (61) 869 15 69
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiński
tel.: (61) 821 22 43
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 854 05 79
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia dla Chorych ze Stomią
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1,
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jarosław Długosz
tel.: (62) 245 44 89
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
Poradnia Stomijna
109. Szpital Wojskowy
ul. Piotra Skargi 34/35, 71-422 Szczecin
tel.: (91) 445 55 05

