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Drodzy Czytelnicy!
Wiosna jest takim czasem, kiedy człowiek wyjątkowo mocno czuje chęć do życia.
Choćbyśmy nie wiem jak się starali nie dostrzegać tego, co się dzieje za oknem, nie
uciekniemy od światła, słońca, coraz bardziej błękitnego nieba, zieleniejących drzew
i trawników. Poddajmy się temu uczuciu radości rodzącemu się wraz z nadchodzącą
wiosną, ucieknijmy od zniechęcenia i smutku, które mogły nas gnębić zimą.
W tym numerze „Naszej Troski” przedstawiamy Państwu osobę, która mimo trudnej
sytuacji zdrowotnej, mimo życia od urodzenia z podwójną stomią, mimo wielu poważnych operacji ciągle cieszy się życiem. 53-letnia pani Rozalia Bąba nie szuka pociechy
u innych, nie roztkliwia się nad sobą. Choroba – paradoksalnie – sprawiła, że jest osobą
bardzo aktywną, chętnie pomaga innym, szuka kontaktu z ludźmi. Robi o wiele więcej
niż niejeden zdrowy człowiek.
Wiosna jest doskonałym okresem na odnowienie starych znajomości i przyjaźni. Na
pewno mają Państwo kogoś, kto kiedyś był bliski, a teraz, z braku czasu, został gdzieś
na boku życia. Może warto się do niego odezwać, napisać kartkę z życzeniami i paroma słowami o sobie, zadzwonić, zaprosić na spotkanie. A może wybiorą się Państwo
na jedno z naszych wiosennych spotkań stomijnych, organizowanych przez ConvaTec
i Pol-Ilko? Zawsze można tam spotkać kogoś życzliwego, z kim warto porozmawiać,
umówić się na prywatne spotkanie w domu, wymienić się doświadczeniami.
Najgorzej się żyje tym, którzy myślą wyłącznie o sobie, o swoich troskach i kłopotach.
Wyjdźmy do innych, podzielmy się z nimi swoim życiem. To, co boli, będzie
o połowę łatwiejsze, a radości będzie dwa razy więcej. Zatem do dzieła!
Wyciągnijmy rękę do kogoś, kto jest blisko nas, może to on właśnie nas
potrzebuje. Tylko pierwszy krok jest trudny.
Życzymy Państwu wielu udanych spotkań i odkrywania, że wokół każdego z nas istnieje świat ludzi życzliwych i dobrych. Niech święta
Wielkiejnocy przyniosą Państwu wiele radości i pewność,
że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.

Z serdecznymi pozdrowieniami

lek. med. Przemysław Styczeń
Dział Pomocy ConvaTec
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Doniesienia
Z okazji świąt Wielkiejnocy
dużo zdrowia, radości płynącej
ze świątecznych spotkań
z bliskimi, smacznego jajka
i… mokrego dyngusa
życzą Państwu firma
ConvaTec oraz redakcja
magazynu „Nasza Troska”.

„Gotuj smacznie i zdrowo” – kolejny dodatek
kulinarny do magazynu „Nasza Troska”
Do bieżącego numeru „Naszej Troski” dołączamy
kolejny, drugi już dodatek kulinarny „Gotuj smacznie
i zdrowo – praktyczne porady kulinarne”. Zamieszczamy
w nim przepisy na proste i tanie potrawy, które każdy
sam może przygotować w swojej kuchni.
W poprzednim dodatku omówiliśmy przepisy
na zdrowe zupy, w tym numerze zajmujemy
się drugimi daniami. Ponieważ drugie danie to
podstawa obiadu – poświęcimy im dwa kolejne
odcinki. Całość wydania zakończymy jesienią
przepisami na smaczne i zdrowe desery.
Te same przepisy prezentujemy Państwu
na filmie „Gotuj smacznie i zdrowo – przepisy
kulinarne dla osób ze stomią”, który jest częścią
Biblioteki ConvaTec. Film dostępny jest na płytach
DVD i kasetach VHS we wszystkich sklepach
medycznych współpracujących z firmą ConvaTec.
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Zmiana siedziby sklepu medycznego w Ostrołęce
Informujemy, że sklep medyczny w Ostrołęce zmienił swoją siedzibę. Aktualny adres to:
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego, ul. Jana Pawła II 120a, pok. 39, 07-400 Ostrołęka,
tel. (029) 765 23 58, tel. kom. 781 777 900.

Nowe sklepy stomijne w województwie małopolskim
Podajemy adresy nowych sklepów w woj. małopolskim, które oferują sprzęt stomijny ConvaTec:
Sklep Medyczny
MARMED
ul. Prądnicka 65
31-202 Kraków
Tel. (0-12) 416 34 42

Niepubliczny ZOZ
MARMED
ul. Węgierska 21
38-300 Gorlice
tel. (018) 352 71 30

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

Nowy sklep stomijny w województwie pomorskim
Podajemy adres nowego sklepu medycznego
w województwie pomorskim, który oferuje
sprzęt stomijny ConvaTec.

Sklep Medyczny ORTOMAX
Szpital Specjalistyczny
ul. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna

Nowy sklep stomijny MEDICA HUMANA w Rzeszowie
Podajemy adres nowego sklepu medycznego
MEDICA HUMANA w Rzeszowie. Oferuje on
sprzęt stomijny ConvaTec. Sklep jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Serdecznie zapraszamy!

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Dąbrowskiego 85
35-040 Rzeszów
tel./fax (017) 854 07 45

Nowy sklep stomijny w województwie
kujawsko-pomorskim
Podajemy adres nowego sklepu medycznego
w województwie kujawsko-pomorskim,
który oferuje sprzęt stomijny ConvaTec.

Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Rycerska 1
89-500 Tuchola
tel. (052) 334 53 00

20-lecie stowarzyszenia POL-ILKO
Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko obchodzi w tym roku 20-lecie
swej działalności. Planowany termin jubileuszowej sesji stowarzyszenia ustalono na 12 września br. Odbędzie się ona w Poznaniu, mieście, gdzie Pol-Ilko powstało, łącznie z 63. zjazdem
Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Podczas uroczystości zostanie przedstawiona historia działalności Pol-Ilko, odbędą się też
wykłady lekarzy, psychologów i pielęgniarek stomijnych.
Zarząd Główny Pol-Ilko, który jest organizatorem obchodów, chce zaprosić na to spotkanie również przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Stomijnego (EOA) i Światowego
Stowarzyszenia Stomijnego (IOA).

Dziesiąta rocznica
powstania
stowarzyszenia „Życie”
Towarzystwo Opieki
nad Chorymi ze Stomią
„Życie” obchodzi w tym
roku dziesiątą rocznicę
swojego istnienia. Powstało 14 października 1997 r. z inicjatywy
Rozalii Bąby.
Stowarzyszenie działa na terenie pięciu
powiatów woj. dolnośląskiego: w Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu
i Ząbkowicach Śląskich. Pomaga osobom
z wyłonioną stomią w powrocie do normalnego życia. Tekst przybliżający sylwetkę
założycielki stowarzyszenia, pani Rozalii,
zamieszczamy na stronach 4-5 naszego
magazynu.
13 października w Świdnicy odbędzie
się spotkanie rocznicowe stowarzyszenia
„Życie”, podczas którego zostaną nagrodzone osoby najbardziej zasłużone dla
stowarzyszenia.
Termin i miejsce spotkania: 13 października, godz. 15.00, Świdnica, al. Niepodległości 14 (Dom Nauczyciela).

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.
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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:

Czytelny podpis:

Data:

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

...Rozalią Bąbą, która ze stomią żyje już 53 lata

Życie trzeba brać przebojem
Biografię Rozalii Bąby można opisać liczbami – 53 lata z ileostomią i urostomią, 38 operacji przeprowadzonych pod narkozą, 10 lat pracy w Towarzystwie Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”,
dziesiątki przyjaciół i znajomych. Kiedy idziemy razem ulicami Świdnicy, nie możemy porozmawiać,
bo co chwilę ktoś nas zatrzymuje, by się przywitać, umówić w siedzibie stowarzyszenia w kolejnej
niecierpiącej zwłoki sprawie.

Rozalia Bąba: Podobno lekarze odbierający
poród nie potrafili nawet określić mojej płci,
tak ciężka była wada rozwojowa, z którą się
urodziłam. Zdeformowane narządy rodne,
jelito wypadnięte z odbytu, niefunkcjonujący
pęcherz moczowy, niepracująca nerka. Nie
wiedzieli, jak mnie ratować. Kolejni lekarze
rozkładali ręce i informowali moją mamę, że
prawdopodobnie nie przeżyję. Jestem Jej do
tej pory bardzo wdzięczna, że mimo młodego
wieku, strachu i wątpliwości chciała walczyć
o moje życie i prosiła lekarzy o pomoc.
Ze szpitala w Świebodzicach przewieziono
mnie do szpitala świdnickiego, stamtąd do
kliniki we Wrocławiu, a wreszcie w trzeciej
dobie życia trafiłam do dziecięcego szpitala
w Warszawie. Tam zajął się mną sztab lekarzy
pod przewodnictwem Pana Profesora Józefa
Kossakowskiego.
O konsultację poproszono także Pana Profesora Stefana Wesołowskiego, którego do
dziś nazywam swoim aniołem. Podczas konsylium lekarskiego z jego udziałem zdecydowano o przeprowadzeniu operacji wyłonienia
ileostomii. Zrobiono to cztery dni po moich
narodzinach.
Niedługo potem usunięto mi pęcherz moczowy, a prawy moczowód wyłoniono na powłoki brzuszne, tworząc urostomię. Źle funkcjonująca nerka została usunięta, gdyż mogła
zakłócać pracę drugiej.
Dla mnie stomia jest czymś normalnym,
ponieważ nie znam życia bez niej. Oczywiście
byłoby łatwiej, gdybym urodziła się zdrowa,
ale ja akceptuję siebie taką, jaka jestem. Mimo

„kalectwa” – jak to niektórzy określają – jestem bardzo szczęśliwą kobietą, która rozumie
życie i bierze je takim, jakim jest.

jelitowa miała nieustanny kontakt ze skórą, co
powodowało znaczną skłonność do stanów
zapalnych wokół stomii.

S.M.: Aż trudno sobie wyobrazić,
jak pięćdziesiąt lat temu wyglądał
sprzęt stomijny. Pielęgnacja stomii
musiała być bardzo uciążliwa.

S.M.: Dziecku trudno poradzić
sobie z takimi ograniczeniami. Kto
Pani wtedy pomagał?

R.B.: Jako dziecko nie zwracałam na to uwagi.
Za sprzęt stomijny służyły mi lignina, pieluchy
i cerata. Chodziłam obwiązana w pasie warstwami różnych materiałów wchłaniających
i opatrunkowych.
Dopiero po kilku latach Pani Profesor Irena
Giżycka z Warszawy przywiozła mi z zagranicznej konferencji worek, którego używałam
przez trzy lata. Miał kształt gruszki, na dole
umieszczono kranik. Worek mocowało się do
stomii za pomocą kółka, a wokół brzucha obwiązywało czymś
w rodzaju pasa
krakowskiego.
Oczywiście taki
prowizoryczny
sprzęt był bardzo niewygodny i niepewny.
Powodował też
wiele komplikacji. Ponieważ był
nieszczelny, zapach intensywnie
wydzielał się na
zewnątrz, a treść

R.B.: Wychowywałam się w szpitalu i choć
może trudno w to uwierzyć, pierwszy raz zobaczyłam dom w wieku siedmiu lat. Byłam
trochę jak dzikie dziecko, nie wiedziałam, jak
się bawić na huśtawce czy karuzeli, w wielu
sytuacjach nie potrafiłam się normalnie zachować. Wtedy bardzo pomogli mi rodzice
i młodsze rodzeństwo. Siostrę i brata poznałam
jeszcze w szpitalu, a kiedy wróciłam do domu,
szybko nawiązaliśmy kontakt. Mój ojczym
Artur traktował mnie jak własne dziecko. Bał
się, że z powodu stomii nie dam sobie rady

FOT. ARCHIWUM DOMOWE

Sylwia Michałowska: Czy to możliwe, że żyje Pani ze stomią już
53 lata? Jeśli tak, jest Pani osobą
o najdłuższym stażu stomijnym
w Polsce.

Pani Rozalia pomimo trudnej sytuacji zdrowotnej jest osobą bardzo
aktywną i ciekawą świata. Chętnie korzysta ze wszystkich uroków
życia. Lubi działać, nie wytrzymałaby ani dnia w domu, gdyby musiała
się ograniczyć tylko do gotowania obiadów.
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S.M.: Założyła Pani rodzinę?
R.B.: Tak. Mimo że do siedemnastego roku
życia ciągle żyłam pomiędzy domem a szpitalami, nie stałam się samotnicą, kontakt
z ludźmi był moim największym skarbem.
To ojczym nauczył mnie, że bez innych nasze życie jest puste. Tłumaczył, że w każdej
sytuacji mamy coś, czym możemy się podzielić z ludźmi. Zwykła rozmowa może być
cenniejsza od materialnego podarunku i jeśli
jesteśmy otwarci na innych, oni też traktują
nas przyjaźnie.
Nie czułam się gorsza od zdrowych i zawsze poszukiwałam kontaktu z nimi. Po raz
pierwszy wyszłam za mąż jako dwudziestosześciolatka i przez 14 lat, czyli do chwili śmierci
męża w wypadku, tworzyłam z nim zgodną
parę. W 1995 roku ponownie wstąpiłam w
związek małżeński. Jesteśmy szczęśliwym
małżeństwem, mój mąż akceptuje wszystkie moje „wybryki”.
S.M.: Jest Pani trudnym życiowym
partnerem?

R.B.: Mam nadzieję, że nie, ale każdego dnia
miewam nowe pomysły i mnóstwo zajęć w
stowarzyszeniu. Co ciekawe, to Roman – mój
mąż, zainicjował w 1997 roku założenie stowarzyszenia „Życie”. Widział moją walkę z ZOZ-ami o większe dotacje dla osób ze stomią na
sprzęt stomijny i zaproponował, bym stworzyła stowarzyszenie, ponieważ zorganizowane
starania kilkunastu osób mogą przynieść lepsze efekty. Obecnie jest aktywnym członkiem
„Życia”, choć sam nie jest stomikiem.
S.M.: Dlaczego nie zdecydowała
się Pani na przyłączenie do Polskiego Stowarzyszenia Chorych ze
Stomią Pol-Ilko?

R.B.: Łatwiej jest rozwiązywać problemy
ludzi, znając ich osobiście. Głównym celem
Stowarzyszenia Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie” jest pomoc osobom z wyłonioną
stomią w powrocie do normalnego życia, pokazanie sposobów pielęgnacji przetoki, korzystania ze sprzętu. Jednak nasza działalność
nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia
pogadanek o sposobach używania sprzętu
stomijnego.
Czasem osobie niepełnosprawnej trzeba
pomóc w załatwieniu przydziału na mieszkanie, bo nie radzi sobie, mieszkając na czwar-

FOT. ARCHIWUM DOMOWE

w życiu, nigdy nie założę własnej rodziny i będę skazana na opiekę bliskich. Dlatego starał
się zrobić wszystko, abym nauczyła się samodzielności i odpowiedzialności. Jestem mu za
to bardzo wdzięczna.

W towarzystwie osób bliskich
łatwiej jest znosić wszelkie
komplikacje zdrowotne.
tym piętrze. Czasem trzeba pomóc zebrać
pieniądze na zakup nowej pralki, a czasem
po prostu porozmawiać, wysłuchać, dodać
wiary. To jest możliwe tylko w niewielkiej
organizacji, w której wszyscy członkowie
się znają.
Nsze stowarzyszenie działa na terenie byłego województwa wałbrzyskiego, mamy około
900 członków, z czego 200 jest aktywnych.
Zarząd pracuje w siedzibie trzy razy w tygodniu, ale tak naprawdę każdy z nas w sytuacjach kryzysowych jest dostępny 24 godziny
na dobę.
S.M.: Przebywanie z ludźmi
to Pani recepta na uporanie się
z trudną sytuacją zdrowotną?

R.B.: Tak. Moje problemy zdrowotne nie
ograniczają się do stomii. Poza wieloma operacjami naprawczymi stomii przeszłam plastykę krocza, resekcję żołądka, mam problemy
z kręgosłupem. Niektórzy neurolodzy, oglądając moje zdjęcia rentgenowskie, dziwią się,
że chodzę. A ja chodzę, ponieważ chcę. Nie
potrafiłabym wytrzymać jednego dnia w domu wyłącznie na podlewaniu kwiatków i gotowaniu obiadów. Gdy działam, na przykład
idę do urzędu miasta, by zdobyć dotację dla
stowarzyszenia, nie czuję się chora.

Ciężka wada rozwojowa
nie przeszkodziła mi stać się
osobą w pełni samodzielną.
Teraz, działając
w stowarzyszeniu „Życie”,
uczę innych, jak powinni radzić
sobie z chorobą.
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Kiedy byłam dzieckiem, często spotykałam
się z brakiem akceptacji. Kurator radził rodzicom, by umieścili mnie w szkole specjalnej
i tylko dzięki determinacji ojczyma mogłam się
uczyć w publicznej. Nie było to łatwe, nawet
nauczycielom zdarzało się mówić publicznie,
że brzydko pachnę. Wtedy bardzo to przeżywałam i trzeba było lat, by nauczyć się, że nie
warto starać się o sympatię ludzi, dla których
moje schorzenia są problemem. Warto natomiast zrobić wszystko dla tych, którzy oceniają nas, biorąc pod uwagę cechy charakteru.
W towarzystwie osób bliskich łatwiej znosić
wszelkie komplikacje zdrowotne.
S.M.: Wrodzona wada rozwojowa i liczne schorzenia paradoksalnie uczyniły z Pani osobę aktywną.
Czy jest jakaś dziedzina, w której
stomia stała się dla Pani barierą?

R.B.: Chyba tylko macierzyństwo. Byłam
w ciąży, ale bardzo szybko doszło do poronienia. Lekarze poradzili mi, żebym nie ryzykowała
więcej, gdyż zagrożenie dla mojego życia jest
zbyt duże. Nie mogę jednak narzekać, nie
czuję się pokrzywdzona. Mam wspaniałego
męża i ogromną rzeszę przyjaciół.
Czuję się potrzebna ludziom i wiem, że potrafię dać im coś od siebie. Jedna z członkiń
stowarzyszenia bezskutecznie pisała przez wiele
miesięcy petycje do władz miasta. Radziłam,
by nie ustępowała, pojawiała się osobiście
w urzędzie, powracała oknem, gdy wyrzucają ją drzwiami. W końcu udało się rozwiązać
jej problem. W takich momentach czuję, że
jestem potrzebna.
Ileostomia i urostomia nie ograniczają mnie,
nie muszę stosować specjalnej diety, rezygnować
z niczego, co jest dla mnie ważne. Oczywiście
byłoby łatwiej, gdybym urodziła się zdrowa,
ale ja akceptuję siebie taką, jaka jestem. Ciężka
wada rozwojowa nie przeszkodziła mi stać się
osobą w pełni samodzielną. Teraz, działając
w stowarzyszeniu „Życie”, uczę innych, jak
powinni radzić sobie z chorobą.
Nie wolno lać łez i załamywać się, ponieważ
są jeszcze gorsze choroby niż moja. Moim
mottem jest: „Pomagając innym, pomagasz
sobie”. To samo pragnę zawsze przekazać
tym osobom, które niedawno przeszły operację wyłonienia stomii. Nową sytuację trzeba
zaakceptować, a w trudnych chwilach szukać kontaktu z ludźmi, jednak nie tylko po
to, by udzielili nam pomocy. Także po to, by
pomagać sobie wzajemnie. Stomik nie jest
człowiekiem drugiej kategorii, ma do zaofiarowania ludziom bardzo dużo, może czasem
nawet więcej niż osoba zdrowa, bez bagażu
trudnych doświadczeń.

Pielęgnacja stomii
mgr Urszula Sobczak

pielęgniarka stomijna, pracuje w Poradni
dla Chorych ze Stomią przy Katedrze
i Klinice Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej
i Endokrynologicznej AM
w Poznaniu

Pielęgnacja stomii

w pytaniach i odpowiedziach (cz. I)
Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych pielęgnacji stomii. Temat jest ważny i zarazem obszerny, dlatego będzie gościł, w postaci pytań i odpowiedzi, na łamach naszego magazynu przez kilka
kolejnych numerów. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać Państwu najważniejsze
informacje i wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.
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Co to jest
stomia?

Słowo stomia pochodzi z języka greckiego
i znaczy „otwór”. Bardzo często, zamiennie
ze słowem stomia, używa się również takich pojęć, jak: brzuszny odbyt, przetoka lub anus.
W znaczeniu medycznym stomia oznacza
operacyjne (chirurgiczne) wytworzenie ujścia
jelita (kolostomia, ileostomia) lub dróg moczowych (urostomia) na powłokach brzusznych.
Ujście to umieszcza się na przedniej ścianie
brzucha – tam, gdzie istnieją odpowiednie
warunki do jego zaopatrzenia w sprzęt stomijny. Wytworzenie stomii wiąże się najczęściej

żołądek
jelito
grube

z usunięciem części jelita cienkiego, grubego
lub części układu moczowego (w przypadku
urostomii).
Operacja wyłonienia stomii jest przeważnie zabiegiem ratującym zdrowie lub życie
człowieka. Co roku w Polsce wykonuje się
6-8 tysięcy takich operacji, a ze stomią żyje
obecnie w naszym kraju ok. 26 tys. osób. Ocenia się, że na całym świecie jest ok. 1 miliona
stomików.
Fachowo wyłoniona, prawidłowo pielęgnowana i zdrowa (czyli niepowikłana) przetoka
daje przeważnie możliwość szybkiego i pełnego powrotu do normalnego życia.
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Jakie są rodzaje
stomii?

Istnieją trzy rodzaje stomii:
Kolostomia, czyli przetoka na jelicie grubym; wyłania się ją najczęściej z lewej strony
brzucha.
Ileostomia, czyli przetoka na jelicie cienkim; wyłania się ją najczęściej z prawej strony
brzucha.
Urostomia, czyli przetoka moczowa; może
być umiejscowiona w dowolnym miejscu, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie brzucha,
chociaż najczęściej wyłaniana jest po prawej
stronie brzucha, tuż poniżej pępka.

nerki

żołądek

jelito
grube

miejsce
wyłonienia
urostomii
jelito
cienkie

miejsce
wyłonienia
kolostomii

Rys. 1. Kolostomia polega na operacyjnym wyłonieniu jelita grubego na powierzchnię brzucha.
Wykonuje się ją wówczas, gdy zachodzi konieczność chirurgicznego usunięcia części jelita grubego
lub odbytnicy. Wówczas zachowaną, „bliższą”
część jelita grubego łączy się z przednią ścianą brzucha. Stomia (każdy jej typ) nie ma nigdy
zwieracza, więc osoba ze stomią nie może kontrolować wydalania stolca ani gazów.

miejsce
wyłonienia
ileostomii
Rys. 2. Ileostomia polega na operacyjnym wyłonieniu jelita cienkiego (najczęściej końcowej jego
części) na powierzchnię brzucha. Wykonuje się ją
przeważnie wówczas, gdy zachodzi konieczność
usunięcia całego jelita grubego lub części jelita
cienkiego i nie ma możliwości wykonania zespolenia
jelitowego. W przypadku ileostomii treść jelitowa
nie dociera w ogóle do jelita grubego, tylko przez
przetokę wydostaje się na zewnątrz.
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jelito
cienkie

miejsce pobrania
fragmentu jelita
cienkiego

Rys. 3. Urostomia jest najczęściej wyłaniana tzw.
metodą Brickera. Taka operacja polega na wycięciu
z przewodu pokarmowego kilkunastocentymetrowego odcinka jelita cienkiego i wyłonieniu jego
jednego końca na powierzchnię brzucha. Drugi
jego koniec zaślepia się „na głucho”, a do ścianek
wszywa końcówki moczowodów. Mocz wypływa
z nerek poprzez moczowody i fragment wszytego
w skórę jelita cienkiego na zewnątrz.

RYS. JOLANTA MRÓZ

pobrany
fragment jelita
cienkiego

moczowody
ujście stomii

Kryteria podziału stomii

ujście stomii

W praktyce stosuje się różne kryteria
podziału przetok. Najważniejsze z nich to:

RYS. JOLANTA MRÓZ

jelito

skóra

pobrany
fragment
jelita
cienkiego

skóra

Rys. 4. Schemat wyłonienia stomii jelitowej
(kolo- lub ileostomii) na powłoki brzuszne.

Rys. 5. Schemat wyłonienia urostomii na powłoki
brzuszne metodą Brickera.

Różne rodzaje stomii różnią się od siebie budową, funkcjonowaniem oraz częstością i rodzajem występujących powikłań.
Kolostomia jest wytwarzana na jelicie grubym i stanowi połączenie jelita grubego ze skórą
(rys. 1). Prawidłowo wyłoniona kolostomia powinna być wypukła i umieszczona ok. 1-2 cm
nad powierzchnią skóry (rys. 6). Treść jelitowa,
która się z niej wydobywa, jest bardzo podobna do normalnego stolca, czyli taka, jak u osób
bez stomii. Kolostomia jest znacznie łatwiejsza
w pielęgnacji niż ileostomia.
Ileostomia jest najczęściej wytwarzana
w końcowym odcinku jelita cienkiego i polega
na połączeniu jelita cienkiego ze skórą (rys. 2).
Prawidłowo wyłoniona ileostomia powinna
być wypukła i umieszczona ok. 2-3 cm nad
powierzchnią skóry (rys. 7). Ten rodzaj przetoki ciągle wydziela pewne ilości zawsze płynnej
treści jelitowej, która jest bardzo drażniąca dla
skóry. Uszkadza ją z powodu dużej zawartości
kwasów żółciowych oraz soku trzustkowego.
Dlatego ileostomia zmusza pacjenta do stałego
i bardzo starannego jej zabezpieczenia za pomocą szczelnego sprzętu stomijnego. Objętość
treści jelitowej wydostającej się z ileostomii jest
znacznie większa niż w kolostomii.
Urostomia (przetoka moczowo-skórna) to
połączenie moczowodów ze skórą bezpośrednio

lub poprzez specjalnie wyizolowany w tym celu
odcinek jelita cienkiego (rys. 3). Ten drugi sposób,
zwany metodą Brickera, polega na połączeniu
moczowodów z krótkim, wyciętym wcześniej
odcinkiem jelita cienkiego, którego jeden koniec jest zaszyty na głucho, a drugi przyszyty
do skóry (rys. 5). Prawidłowo wyłoniona urostomia powinna być wypukła i wystawać ponad
powierzchnię skóry na ok. 1-1,5 cm. Urostomia
stale wydziela mocz, który jest bardzo żrący
z powodu jego kwaśnego odczynu. Podobnie
jak ileostomia, zmusza ona pacjenta do stałego
i bardzo starannego (pod względem szczelności) jej zabezpieczenia za pomocą sprzętu
stomijnego.
Najczęstszym typem stomii jest kolostomia
– na 10 osób ze stomią aż 8 z nich ma kolostomię, jedna ileostomię i jedna urostomię.

RYS. JOLANTA MRÓZ

skóra

kolostomia
powinna być
wypukła
na ok. 1-2 cm

światło
jelita
grubego

Rys. 6. Schemat wyłonienia kolostomii.
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Dlaczego wyłania się
stomię?

Istnieje wiele przyczyn, dla których wyłania
się stomię.
Najczęstszym powodem operacji wyłonienia kolostomii jest nowotwór jelita grubego lub
odbytu. Do częstych przyczyn należą także nieswoiste zapalenie jelita grubego, urazy brzucha,
niedokrwienie jelit, niedrożność jelit lub potrzeba
ochrony wykonanego zespolenia jelitowego.
ileostomia
powinna być
wypukła
na ok. 2-3 cm

skóra

światło
jelita
cienkiego
Rys. 7. Schemat wyłonienia ileostomii.
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Kryterium miejsca, w którym została
wytworzona stomia (poziom jelita):
kolostomia
ileostomia
urostomia
Kryterium czasowe:
stomia czasowa – wyłaniana na jakiś
czas, a później zamykana, co wiąże się
z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego i likwidacją stomii
stomia ostateczna – wyłaniana na stałe
Kryterium techniki operacyjnej:
stomia jednolufowa – końcowa
stomia dwulufowa – boczna lub pętlowa
Powodem operacji zakończonej wyłonieniem
ileostomii jest najczęściej wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna
lub polipowatość rodzinna. Mogą to być również
niedokrwienie oraz niedrożność jelit.
Urostomię wyłania się najczęściej, gdy istnieje
konieczność usunięcia pęcherza moczowego
(np. z powodu jego nowotworu). Inne przyczyny to kamica nerkowa lub moczowodowa
oraz urazy.

Najczęstszym typem stomii jest
kolostomia – na 10 osób ze stomią
aż 8 z nich ma kolostomię, jedna
ileostomię i jedna urostomię.
Operacje wyłonienia stomii są najczęściej wykonywane w trakcie planowego zabiegu operacyjnego, co oznacza, że są wcześniej starannie przygotowane. Zdarzają się jednak również
przypadki wyłaniania stomii w sposób nagły,
nieplanowany. Wtedy z reguły nie ma czasu,
aby wyznaczyć miejsce wyłonienia stomii przed
operacją, co może wpłynąć negatywnie na wygodę jej pielęgnacji i częstość występowania
powikłań.

Słowniczek
Operacja Hartmanna – w jej przebiegu
wykonuje się kolostomię czasową. Dystalny (dalszy) odcinek jelita grubego nie
jest usunięty, tylko zamknięty (zaślepiony),
a jego górna część łączy się z powierzchnią
skóry brzucha.

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

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (cz. XI)
Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się po wyłonieniu 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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Jaka jest rola czynników psychicznych w powstawaniu
biegunki?
Bardzo duża. Jest wiele dowodów wskazujących
na ścisły, ale niezwykle złożony związek między
funkcjonowaniem mózgu a pracą jelit. Wiadomo, że stresy, urazy psychiczne, przemęczenie
i ciężkie doświadczenia wpływają niekorzystnie
na działanie całego układu pokarmowego.
Biegunki szczególnie często występują zatem
u osób żyjących w dużym stresie, z zaburzeniami
lękowymi oraz po ciężkich przejściach, np. po
rozległej operacji, urazie psychicznym, ciężkiej
chorobie, rozłące z najbliższymi lub śmierci w
rodzinie. Czynniki psychiczne powodują zaburzenia motoryki jelit i wpływają negatywnie
na ich czynność.
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Co to jest zespół jelita
drażliwego?

Na zespół jelita drażliwego składa się kilka
różnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, wśród których najczęstsze to biegunka, bóle brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej
oraz zmiana rytmu wypróżnień.
Osoby z zespołem jelita drażliwego za najbardziej dokuczliwe uważają zwykle bóle brzucha
i wzdęcia.
Chorzy z reguły oddają stolec 3-4 razy w ciągu doby (w ciężkich przypadkach nawet 10-15
razy), zwykle rano, po wstaniu z łóżka. Może to
być poprzedzone kurczowymi bólami brzucha.
Część osób zgłasza, że oddanie stolca jest wywołane przez posiłek lub wypicie płynu. Objaw ten
jest najprawdopodobniej klinicznym przejawem
nasilonego odruchu żołądkowo-okrężniczego
(u osób z zachowaną okrężnicą).
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Jak należy postępować w razie wystąpienia biegunki?

Przede wszystkim należy określić jej przyczynę.
Inny jest bowiem sposób postępowania z biegunką, która jest wynikiem błędu dietetycznego

Biegunka czasami jest czymś błahym
i przemijającym, ale może też stanowić objaw, który powinien skłonić
nas do pilnej wizyty u lekarza.
(zbyt duży posiłek, za szybko zjedzony, za dużo
pokarmu bogatego w błonnik), a inny, gdy biegunka jest spowodowana np. infekcją bakteryjną
(nieświeży pokarm, przeterminowane lub źle
przechowywane produkty żywnościowe).
Znajdująca się na drugiej stronie ramka przedstawia sposób postępowania w przypadku biegunki o różnym pochodzeniu. Bez względu na
charakter i przyczynę biegunki należy wdrożyć
ogólne metody postępowania, które zawsze
są takie same. Noszą one nazwę leczenia dietetycznego. Opiera się ono na następujących
zasadach:
Należy pić bardzo dużo płynów (nawet
3-4 litry, czyli 12-16 szklanek dziennie) – najlepiej wody lub niesłodzonej herbaty. Pamiętajmy,
że płyny nie powodują nasilania się biegunki!
Chronią natomiast przed odwodnieniem organizmu, które może być bardzo groźne w skutkach, szczególnie u osób starszych. Herbata ma
dodatkowe lekko zapierające działanie. Należy
natomiast uważać na herbatki ziołowe – wiele
z nich działa na organizm przeczyszczająco.
Należy unikać kawy, mleka, soków owocowych, napojów gazowanych, słodyczy,
cukru, miodu oraz słodzików. Produkty te

Nieprawdą jest, że do wyleczenia
biegunki konieczna jest całkowita
głodówka. Aby nie doprowadzić do
wycieńczenia organizmu, niezbędne
jest systematyczne spożywanie niewielkich ilości lekkostrawnych pokarmów. Podstawowe znaczenie ma
również odpowiednie nawodnienie
organizmu – należy pić bardzo dużo
płynów, nawet 3-4 litry dziennie!
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przyspieszają pasaż jelitowy, powodują zwiększoną produkcję gazów i mogą nasilać biegunkę.
Na czas biegunki należy zrezygnować
z surowych warzyw i owoców. Powodują one
zwiększenie produkcji gazów w jelitach i mogą
być przyczyną bólów brzucha. Są bogatym źródłem błonnika, który przyspiesza, niekorzystny
w biegunce, pasaż jelitowy. Owoce zawierają ponadto dużą ilość cukru gronowego, który
nasila procesy fermentacji w jelitach. W razie
wystąpienia biegunki surowe warzywa najlepiej
jest zastąpić gotowanymi, a z owoców w ogóle
trzeba zrezygnować, przynajmniej na kilka dni.
Z owoców bezpieczne są np. banany.
Należy zrezygnować z ciemnego pieczywa, kasz i płatków owsianych. Ciemne
pieczywo, kasze i płatki – podobnie jak warzywa
i owoce – są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który przyspiesza pasaż jelitowy.
W razie wystąpienia biegunki ciemne pieczywo
najlepiej jest zastąpić jasnym, czerstwym (pszennym). Można też wprowadzić do diety sucharki.
Płatki owsiane najlepiej jest zastąpić płatkami
kukurydzianymi, a kasze – kaszą manną. Można spożywać gotowane ziemniaki i makarony.
Wskazany jest również ryż na sypko, powinien
być on jednak łuskany, nie dziki.
Należy zrezygnować z pokarmów tłustych i ciężkostrawnych. Nasz organizm ma
z nimi zawsze duże problemy podczas trawienia.
Trzeba zastąpić je produktami lekkostrawnymi,
najlepiej gotowanymi. Bardzo wskazane jest
chude białe mięso (kurczak, indyk, ryby), szczególnie gotowane. Odpowiednim źródłem białka
dla organizmu podczas trwania biegunki są też
jajka gotowane na miękko, kefir, maślanka i białe
sery. Zalecane techniki kulinarne w przypadku
biegunki to – oprócz tradycyjnego gotowania
– gotowanie na parze, pieczenie beztłuszczowe w folii, pieczenie na ruszcie oraz duszenie
bez tłuszczu. Mięsa nie powinno się smażyć ani
piec w tradycyjny sposób. W biegunce przeciwwskazane jest oczywiście spożywanie wędlin,

Przyczyna biegunki

Sposób postępowania

Dietetyczne kleiki

Błąd dietetyczny – spożycie zbyt dużego lub
zbyt tłustego posiłku, pośpiech przy jedzeniu,
wypicie zbyt dużej ilości alkoholu, kawy, napojów
gazowanych, napojów słodzonych, spożycie
zbyt dużej ilości pokarmu bogatego w błonnik
lub produktów ciężkostrawnych.

Leczenie dietetyczne.

Nietolerancja lub alergia pokarmowa
– spożycie pokarmu, którego nasz organizm nie
toleruje lub na który jest uczulony (np. mleko,
orzechy, owoce cytrusowe czy truskawki).

Przede wszystkim eliminacja pokarmu,
którego nie tolerujemy lub na który
jesteśmy uczuleni.
Dodatkowo – leczenie dietetyczne.

W chorobach jelit często stosujemy dietę,
której podstawą są różnego rodzaju kleiki.
Najlepsze są ryżowe i z kaszy manny. Dla
osób z biegunką gotujemy je na wodzie (nie
na mleku!) z dodatkiem soli. Dieta kleikowa
różni się od normalnej i dlatego nie powinna
być stosowana zbyt długo. Jeśli stan zdrowia
chorego poprawia się, do jadłospisu wprowadzamy stopniowo kolejne potrawy.

Niektóre leki – np. antybiotyki, leki stosowane
w chorobie nadciśnieniowej lub niedokrwiennej
serca.

Po konsultacji z lekarzem (!) należy
wstrzymać przyjmowanie leku, który
spowodował biegunkę.
Dodatkowo – leczenie dietetyczne.

Emocje – silny stres, lęk lub uraz psychiczny.

Należy wyeliminować przyczynę stresu.
Dodatkowo – leczenie dietetyczne.

Choroby ogólnoustrojowe – np. cukrzyca,
choroba nowotworowa, wrzodziejące zapalenie
jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroby
zakaźne, choroby trzustki lub choroby tarczycy.

Po konsultacji z lekarzem (!) należy wdrożyć
odpowiednie leczenie choroby, która
powoduje biegunkę.
Dodatkowo – leczenie dietetyczne.

Zatrucie pokarmowe – zatrucie bakteryjne
spowodowane spożyciem przeterminowanych
lub źle przechowywanych produktów
żywnościowych lub brakiem higieny
przygotowywania i spożywania posiłków.

Po konsultacji z lekarzem (!) należy
zastosować odpowiednie leczenie
farmakologiczne.
Dodatkowo – leczenie dietetyczne.

spieszać pasażu jelitowego. Zalecane są takie
produkty, jak: jasne pieczywo, ryż, gotowane
mięso czy kleiki.
Posiłki powinny być niewielkie, ale spożywane systematycznie. W biegunce zalecane
jest częste (5-7 posiłków dziennie) spożywanie
niewielkich porcji pożywienia, najlepiej przygotowanych bezpośrednio przed jedzeniem.
Posiłki należy jadać w spokoju. Trzeba unikać
spożywania potraw odgrzewanych lub przechowywanych zbyt długo w lodówce.

Przegląd leków przeciwbiegunkowych

WĘGIEL LECZNICZY
Cena: 5,40 zł/20 tabletek.
Działa zapierająco.
Wiąże gazy jelitowe,
toksyny, produkty gnilne
i bakterie.

SMECTA
Cena: ok. 39 zł/30 saszetek.
Absorbuje toksyny i bakterie
z przewodu pokarmowego.
Wiąże gazy jelitowe.
Ochronnie powleka błonę
śluzową jelit.
IMODIUM
Cena: 12,90 zł/6 tabletek.
Zmniejsza liczbę i objętość stolców, jednocześnie
zwiększając ich konsystencję.
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1 porcja: 3 łyżki (50 g) ryżu
3 szklanki wody sól do smaku
Ryż przebierz, opłucz, osącz, wsyp do
zimnej wody i powoli gotuj na małym
ogniu (co najmniej 2 godziny, najlepiej
ustawiając naczynie na metalowej płytce
ochronnej. W trakcie gotowania ryż
kilkakrotnie przemieszaj. Gotowy kleik
przetrzyj przez sitko i lekko przypraw solą.

FOT. NAF

które są ciężkostrawne i w dodatku zawierają
dużą ilość konserwantów.
Należy zrezygnować z ostrych przypraw. Przyprawy takie jak chili, ostra papryka, pieprz, ostre curry mogą drażnić ścianki jelit
i nasilać biegunkę. Zamiast przypraw można
jednak używać ziół. Do potraw możemy dodać
np. koper, kminek, majeranek, tymianek, bazylię
i ziele angielskie.
Należy spożywać pokarmy lekkostrawne i ubogie w błonnik. Nie powinny one przy-

Kleik z ryżu

Kasza manna na wodzie
1 porcja: 1/3 szklanki kaszy manny
1,5 szklanki wody 1 łyżeczka masła
sól do smaku.
Do półtorej szklanki gotującej się, osolonej
wody wsyp 1/3 szklanki kaszy manny.
Gotuj na małym ogniu przez ok. 10 minut,
ciągle mieszając, aby potrawa się nie
przypaliła. Posól do smaku. Dodaj masło.
Jeśli kasza zbytnio zgęstnieje, dolej trochę
przegotowanej wody.

ORSALIT
Cena: 9 zł/10 saszetek.
Uzupełnia niedobór
płynów i elektrolitów
podczas stanów
odwodnienia w czasie
biegunki. Dostępny
w różnych wersjach
smakowych.

Psycholog radzi
mgr psychologii Maja Górska

Trudna sztuka
dobrej kłótni
Gdy bliska osoba zrani nasze uczucia, a świat wydaje się walić nam na głowę i nie czujemy już
w nikim wsparcia, trudno jest nie poddać się emocjom. Jednak zamiast wielkiej awantury bardziej
pomocna jest tzw. dobra kłótnia. Tylko taka bowiem potrafi zamienić się w oczyszczającą,
wyjaśniającą i energetyzującą rozmowę, która przywróci nas do równowagi.

Mówmy o konkretach

Przede wszystkim przestrzegajmy tzw. zasad
realności. W kłótni czy rozmowie odwołujmy się
tylko i wyłącznie do faktów. Odrzucajmy wszelkie
domysły, plotki, posądzenia. Z nimi nie można
dyskutować.
– Jak mogę spokojnie rozmawiać z żoną,
kiedy ona od niezapłaconego w terminie rachunku przechodzi do podejrzeń o zdradę. Gdy
zaczynamy się kłócić i brakuje jej argumentów,
mówi np.: „Może nie masz pieniędzy na koncie,
bo wydajesz je na jakąś blondynkę?”. Kiedy
słyszę coś takiego, zaczynam się wściekać
i nie ma mowy o porozumieniu – skarży się
37-letni Jan. – Nie mogę odpierać jej zarzutów, skoro jej argumenty nie mają pokrycia
w rzeczywistości.
Nawiązywanie do plotek i domysłów może
spowodować jedynie złość partnera. Nikt z nas

FOT. CORBIS

Umiejętność dobrego kłócenia się jest potrzebna każdemu człowiekowi. To zupełnie naturalne,
że ludziom żyjącym razem, związanym więzami
miłości lub przyjaźni, a nawet kolegom w pracy
zdarzają się konflikty. Nie ma w nich nic złego,
o ile pomagają wyjaśnić problemy i nieporozumienia, które nas dzielą.
Trudno byłoby jednak znaleźć osobę, która choć raz nie żałowała tego, co powiedziała w uniesieniu, nie wstydziła się wyrzuconych
pochopnie słów. Jest przecież wiele tematów
czy sytuacji, które są dla nas tak trudne i bolesne, że nie potrafimy mówić o nich spokojnie.
Wielu z nas pamięta, kiedy zamiast rozwiązania
problemu i oczyszczenia atmosfery po kłótni
pojawiają się łzy i chłód.
Tak jednak być nie musi. Można bowiem rozmawiać o problemach, a nawet kłócić się w sposób, który nie burzy bliskości i nie pozostawia
po sobie goryczy. Trzeba jedynie przestrzegać
kilku ważnych zasad.

Kiedy opanujemy sztukę kłótni, przestaniemy ranić innych, przelewać
na bliskich codzienne frustracje i zarzucać ich bolesnymi epitetami.
nie lubi być oskarżany. A szczególnie o sytuacje istniejące jedynie w wyobraźni naszego
partnera.

Angażujmy się oboje

Aby rozwiązać konflikt, potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Jeśli tylko jedna osoba aktywnie uczestniczy w rozmowie, nie ma
żadnych szans na dojście do porozumienia.
Bierna, wycofana postawa – milczenie, obrażanie się albo wychodzenie z pokoju – może
być potraktowane przez rozmówcę jako lekceważenie jego osoby, brak uwagi. A stąd już
tylko krok do otwartej wojny.
– Mąż doprowadza mnie do pasji, kiedy w trakcie rozmowy na poważny, często trudny temat
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po prostu wychodzi. Ja nadal mówię, a on jest
już w kuchni. Czuję się wtedy jak żona z kiepskiej komedii, zrzędząca i niepotrzebna. Mam
wrażenie, że skoro nie obchodzi go, co do niego
mówię, ja sama także go nie obchodzę – przyznaje 42-letnia Anna.
Bierna, wycofana postawa jednej ze stron
może być odebrana przez partnera nawet
jako brak miłości, zobojętnienie, niechęć.
Dlatego o wiele lepiej spokojnie wysłuchać
tego, co ma do powiedzenia żona lub mąż
i poprosić o chwilę przerwy w rozmowie,
moment na przemyślenie tego, co zostało
powiedziane. Nie ma bowiem nic gorszego
niż obojętność kochanej osoby wobec naszych problemów.

Dążmy do kompromisu

Rozpoczynając rozmowę, musimy zdawać sobie
sprawę, do czego chcemy dojść. Jeśli dążymy do
pojednania, zgody i przebaczenia, mamy szansę
– już w chwilę po rozmowie na trudny temat
– na spokojny wieczór razem. Jeśli natomiast nie
wiemy, o co nam chodzi i czego oczekujemy od
partnera, nie mamy co liczyć na spokój.
Od nastawienia partnerów zależy przyjęta
przez nich forma rozmowy. W negocjacji nazywanej w psychologii miękką jeden z partnerów
jest zbyt uległy i chce porozumienia za wszelką
cenę. Dlatego ustępuje drugiemu, łatwo zmienia
stanowisko, godząc się nawet na niekorzystne
dla siebie rozwiązania. Ma wypisane na twarzy
„zrobię dla ciebie wszystko, tylko się na mnie nie
gniewaj”. Takie zachowanie nie jest dobre dla
rozwiązywania sporu i trwałości związku.
– Mój były mąż właśnie tak ze mną rozmawiał.
Zgadzał się na wszystko, akceptował wszystko,
co proponowałam. Dla związku nie było to korzystne. Nie czułam, że mam przed sobą partnera,
tylko człowieka gotowego do zmiany poglądów
w każdej chwili – mówi 38-letnia Aneta.
Przeciwieństwem tej postawy jest tzw. negocjacja twarda. Zakłada wrogie nastawienie
i chęć wygrania sporu za wszelką cenę. Nie ma
w niej szansy na kompromis, bo żadna ze stron
nie chce ustąpić nawet o krok. – Zanim na terapii
małżeńskiej nie nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać i kłócić, walczyliśmy ze sobą jak wściekłe
psy. Często po takiej walce na słowa, poranieni i zmęczeni psychicznie, nie byliśmy w stanie
przypomnieć sobie, o co się sprzeczaliśmy i po
co była nam ta awantura – mówi 53-letni Jerzy.
– Traciliśmy mnóstwo energii, a i tak nic dobrego
z tego nie wynikało.
Ideałem jest szczera, otwarta rozmowa,
uwzględniająca potrzeby własne i partnera.
Rozmawiając w ten sposób, szanujemy prawa
i postulaty rozmówcy, nastawiając się jednocześnie na rozwiązanie najbardziej korzystne
dla obu stron. Aby je odnaleźć, szukamy wielu
możliwości, właśnie po to, by wybrać optymalną.
Każda z nich jest racjonalnie uzasadniana – dzięki
temu partner poznaje nasz punkt widzenia, rozumie potrzeby i ograniczenia. Negocjacja oparta
na zasadach niesie ze sobą odpowiedzialność
za związek, relację między ludźmi. To, co „dla
mnie”, jest mniej ważne od tego, co „dla nas”.
Partnerzy, dyskutując w ten sposób, okazują
sobie nie tylko szacunek, ale także miłość, empatię i zrozumienie.

Postępujmy fair wobec partnera

Kiedy emocje biorą górę i w grę wchodzi urażona duma, często odrzucamy wszelkie reguły.
Należy jednak wiedzieć, że są takie granice, których w kłótni przekraczać nie wolno:

Nie ośmieszajmy partnera – nie nawiązujmy do jego wad w ironiczny czy sarkastyczny
sposób. Odebranie godności bliskiej osobie nie
powinno być naszym sposobem na wygranie
słownej potyczki. Poczucie humoru może być
przydatne w czasie kłótni, ale tylko wtedy, kiedy
użyjemy go, by rozładować napięcie.
Nie powołujmy się na opinie osób nieobecnych – nie używajmy sformułowań typu
„twoja matka tak powiedziała” czy „Adam też
twierdzi, że jesteś dwulicowy”. Takie zdania nie
tylko ranią, ale w mało elegancki sposób wytrącają
z ręki argumenty i nie pozwalają na obronę.
Nie używajmy słów „nigdy”, „zawsze”,
„każdy”, „wszyscy” – nie mówmy np. „nigdy
mnie nie słuchasz”, „wszyscy nasi znajomi mówią, że jesteś nudny” czy „każdy nasz weekend
kończy się kłótnią”. Te słowa mają wielką moc,
ale nie są prawdziwe. Nie ma osób, o których
wszyscy źle mówią, które wszystko robią źle
i zawsze kłamią. To po prostu nieprawda.
Nie powołujmy się na rzeczy dawno
wybaczone i nie nawiązujmy ciągle do przeszłości – do przeszłości nawiązujemy szczególnie
chętnie, kiedy nie mamy już nic sensownego do
powiedzenia i czujemy się przegrani.Wtedy łatwo
rzucić „jak mogłeś mnie wtedy tak zawieść” lub
„czy musiałeś urazić moją mamę”. Wpędzając
partnera w poczucie winy, uświadamiając mu,
jakim jest złym człowiekiem, czujemy się silniejsi. Ale czy ostatnie słowo w kłótni jest tego
warte?
Nie odwołujmy się do rzeczy, których
partner nie może zmienić – nie mówmy więc
„twoja matka jest taka nietolerancyjna” czy „twój
szef cię nie szanuje”.To nie są zarzuty wobec partnera, tylko wobec innych, nieobecnych osób.
Nie mówmy źle o partnerze, tylko o jego zachowaniu – zdanie „jesteś niechlujny”
brzmi okropnie, za to sformułowanie „rozrzucasz ubrania po całym domu” mówi o tym, co
ma rzeczywiście miejsce.
Nie mówmy „ty”, mówmy „ja” – to kolejna zasada oddalająca nas od porozumienia.
Powiedzenie „znowu się spóźniłeś” możemy
przecież zastąpić zdaniem „jest mi przykro, kiedy
muszę na ciebie czekać”.
Nie pomijajmy pozytywnych aspektów
związku – zapominanie, dlaczego jesteśmy razem, niemówienie o tym, że rozumiemy się i kochamy, może łatwo doprowadzić do tego, że
kłótnia zakończy się słowami „mam cię dość”,
„nienawidzę cię”.
Nie zapominajmy o własnych uczuciach
– sformułowania „jest mi smutno”, „źle się czuję”, „jestem rozczarowany” pomagają nawiązać
prawdziwą relację z partnerem, nawet jeśli rozmawiamy o sprawach bolesnych i trudnych dla
obojga.
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Słowniczek
Empatia – umiejętność wczuwania się
w położenie innej osoby, identyfikowanie
się uczuciowe z kimś
Asertywność – umiejętność wyrażania
wobec innych osób własnych uczuć, opinii, pragnień w sposób adekwatny, otwarty
i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący
uczucia, postawy, pragnienia innych

Nie unikajmy precyzyjnego określenia
głównego problemu – nawiązywanie do kilku
spraw naraz wprowadzi jedynie chaos w rozmowie. Taka kłótnia może się skończyć zdaniem
„sama nie wiesz, czego chcesz”. A przecież dorosła osoba powinna wiedzieć, o co jej chodzi.
Te zasady oparte na szacunku i uznaniu prawa
drugiej osoby do odmiennego zdania pomagają
dojść do kompromisu. Stosując je na co dzień, możemy uniknąć cichych dni, obrażania się na siebie,
zranionych uczuć. Dlatego warto poznać tajniki
uczciwej kłótni. A najlepiej rozmawiać tak często
i szczerze, by kłótnie w ogóle nie były potrzebne.

Warto przeczytać
„Sztuka skutecznego
porozumiewania się”
Martha Davis, Patrick Fanning, Matthew McKay
Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2006
Książka ta, kompendium wiedzy na temat
sztuki porozumiewania
się, w przystępny sposób omawia zasady
skutecznej komunikacji. Omówiono w niej
m.in. takie zagadnienia jak asertywność,
aktywne słuchanie i uczciwa kłótnia.
„Porozumienie
bez przemocy.
O języku serca” Marshall
B. Rosenberg
Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, 2003
Za pomocą anegdot,
przykładów i pokazowych
dialogów autor demonstruje, jak w życiu codziennym można
rozwiązać problemy, które wynikają
z nieumiejętnego komunikowania się.

Prezenty
Pr
dla wszystkich
uczestników
spotkań
Na każdym
z wiosennych spotkań
wszyscy ich uczestnicy
otrzymają od nas
praktyczną torbę
na zakupy.

BEZPŁATNY TRANSPORT

ejscowości
Pacjentom z mniejszych mi rt autopo
ns
tra
ny
zapewniamy bezpłat
. Szczenia
tka
spo
karowy na wszystkie
znajdut
ma
te
ten
gółowe informacje na
syłamy
wy
re
któ
ją się w zaproszeniach,
do Państwa pocztą.

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

Tematy spotkań w 2007 r.
I SPOTKANIE

„Pielęgnacja stomii w pytaniach
i odpowiedziach”
II SPOTKANIE

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

„Jak żyć ze stomią?”

MIEJSCA SPOTKAŃ

II SPOTKANIA

III SPOTKANIA

BIAŁYSTOK
1 marca
kino TON (obok kościoła farnego), ul. Rynek Kościuszki 2
BIELSKO-BIAŁA
26 lutego
Szpital Wojewódzki
ul. Armii Krajowej 101
BYDGOSZCZ
14 lutego
Rektorat Akademii Medycznej
ul. Jagiellońska 15
CZĘSTOCHOWA
27 lutego
Politechnika Częstochowska
(paw. B), ul. Armii Krajowej 19
GDAŃSK
7 marca
Sala NOT, ul. Rajska 6
GORZÓW WLKP.
22 lutego
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
KATOWICE
13 marca
Restauracja „Pod Kasztanami”
Zabrze, ul. Wolności 190
KIELCE
15 marca Hotel Kongresowy
ul. Solidarności 34
KRAKÓW
14 marca
Aula AWF, ul. Jana Pawła II 78
LEGNICA
27 marca
Szpital Wojewódzki (sala wykładowa), ul. Iwaszkiewicza 5
LUBLIN
22 marca
AM „Collegium Maius”
ul. Jaczewskiego 4/6
ŁÓDŹ
15 lutego
Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
NOWY TARG
20 marca
Szpital Powiatowy
ul. Szpitalna 14
OLSZTYN
6 marca Planetarium
ul. J. Piłsudskiego 38
OPOLE
29 marca
Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Strzelców Bytomskich 18
POZNAŃ
8 marca
Kino Apollo, ul. Ratajczaka 18
RZESZÓW
21 marca
Instytut Muzyki
ul. Dąbrowskiego 83
SZCZECIN
21 lutego ZUS, ul. Matejki 22
WARSZAWA
28 lutego
Kino Wisła, pl. Wilsona 2
WROCŁAW
28 marca Kino Warszawa
ul. Piłsudskiego 64
ZIELONA GÓRA
W dniu 22.02 zapraszamy
wszystkich pacjentów z województwa lubuskiego na
spotkanie do Gorzowa Wielkopolskiego.

BIAŁYSTOK
10 maja
Dworek Soplicowo
Borowskie Wypychy
BIELSKO-BIAŁA
7 maja
Karczma na Straconce
ul. Górska 111
BYDGOSZCZ
11 kwietnia
Myślęcinek, Hotel „Pałac”
CZĘSTOCHOWA
8 maja
Hotel Dolcan, ul. św. Rocha 224
GDAŃSK
16 maja
Gospodarstwo Agroturystyczne
Warzno
GORZÓW WLKP.
19 kwietnia
Spotkanie plenerowe
Zielona Góra (inf. poniżej)
KATOWICE
22 maja
Restauracja „Pod Kasztanami”
Zabrze, ul. Wolności 190
KIELCE
24 maja
Hotel Leśny Dwór
ul. Szczepaniaka 40
KRAKÓW
23 maja
Zajazd Szlachecki
ul. Zakładowa 3a
LEGNICA
4 czerwca
Restauracja „Rezydencja”
ul. Okrzei 15
LUBLIN
31 maja Europejski Dom Spotkań, Nasutów 98a
ŁÓDŹ
12 kwietnia „Intersolar”
Brzeziny k. Łodzi, Buczek 26
NOWY TARG
29 maja
Hotel Góralski Raj, os. Szuflów
OLSZTYN
15 maja
Wieża Ciśnień, ul. Żołnierska 3b
OPOLE
6 czerwca
Skansen w Opolu-Bierkowicach
ul. Wrocławska 174
POZNAŃ
17 maja
Pole Piknikowe „Malta Ski”
ul. Wiankowa 2
RZESZÓW
30 maja
Stadnina Koni Leśna Wola
Głogów Młp., ul. Leśna Wola 8
SZCZECIN
18 kwietnia
Nadleśnictwo Glinna
WARSZAWA
9 maja
Gospoda Kampinówka
Izabelin, ul. Tetmajera 38
WROCŁAW
5 czerwca
Tor Wyścigów Konnych
Partynice, ul. Zwycięska 2
ZIELONA GÓRA
19 kwietnia
WOSiR Drzonków-Racula
ul. Olimpijska 20

Kącik medyczny
lek. rodzinny Marcin Pustkowski

specjalista medycyny rodzinnej

Bóle krzyża

(część II)

W poprzednim numerze omówiliśmy najczęstsze przyczyny ostrych i przewlekłych bólów krzyża.
Dzisiaj opisujemy, jakie objawy powinny nas skłonić do wizyty u lekarza i czego możemy się spodziewać w czasie konsultacji.
Ból kręgosłupa jest objawem subiektywnym.
Czasami jest on słaby, umożliwia w miarę swobodne poruszanie się i wtedy możemy próbować leczyć się sami. Czasami jednak jest na
tyle mocny, że nie ustępuje całkowicie nawet
w ciągu kilku dni leczenia. Zwykle potrzeba na
to kilku tygodni, a nawet więcej czasu.
W leczeniu metodami domowymi zalecamy przede wszystkim okłady oraz leki przeciwbólowe i przeciwzapalne dostępne bez
recepty. W łóżku nie powinniśmy leżeć dłużej niż 2 dni. Taki odpoczynek na początku
jest niezbędny, ale lepiej go nie przeciągać.
Dłuższe unieruchomienie nie sprzyja bowiem
powrotowi do zdrowia.

Nie z każdym bólem da się walczyć samodzielnie; w domu można próbować leczyć się
tylko wtedy, gdy ból nie jest bardzo silny, nie

Podnoszenie

ŹLE: Kiedy podnosimy z ziemi
ciężar, mając wyprostowane kolana, a odległość podnoszonego
przedmiotu od ciała jest znaczna, wtedy praktycznie cały ciężar
wykonywanej pracy spoczywa na
kręgosłupie.

Młotek i rentgen

Na początku chory powinien się zgłosić do lekarza rodzinnego, który podczas leczenia może posiłkować się konsultacjami ortopedów, neurologów,
neurochirurgów czy reumatologów albo po prostu
skieruje chorego do odpowiedniej poradni.
Lekarz zbada nasz kręgosłup i układ nerwowy, sprawdzając, czy nie sprawia nam kłopotu
stanie, spacerowanie lub siedzenie. Zbada także
ruchy i skurcze mięśni oraz odruchy nerwowe.
Nie zdziwmy się zatem, że będziemy zmuszeni
poddać się paru prostym testom, a w ręku lekarza pojawi się młotek neurologiczny (z gumową
końcówką). Jeśli specjalista będzie podejrzewać
poważniejszą przyczynę bólu, np. złamanie lub
guz, zleci dalsze badania diagnostyczne.
Najprostszym z nich jest zwykłe rentgenowskie zdjęcie dolnej części kręgosłupa. Jego wynik
pokaże ewentualne zmiany zwyrodnieniowe lub
złamania, np. w osteoporozie.

Siedzenie

ŹLE: Gdy długi czas siedzimy na
krześle (np. na taborecie) bez podparcia dolnej części kręgosłupa,
wtedy naturalnie przybieramy
pozycję zgarbioną. Nasze kolana nie zachowują kąta prostego
wobec bioder.

DOBRZE: Gdy zegniemy kolana,
ruch� w górę�lub w dół możemy
wykonać z wyprostowanym kręgosłupem, a cały ciężar spocznie na
nogach.�Jeśli przedmiot przyciśniemy do ciała – unikniemy skręcania
tułowia przy podnoszeniu.

14

DOBRZE: Krzesło z poręczami i podparciem dolnej części kręgosłupa
oraz dodatkowe ułożenie w okolicy
krzyża poduszki pozwolą zachować
fizjologiczną krzywiznę kręgosłupa,
odciążając go. Kolana zachowają
kąt prosty wobec bioder.

RYS. SZARLOTA PAWEL

Sygnały alarmowe

jest wynikiem urazu i w ciągu 3 dni od jego
wystąpienia następuje widoczna poprawa
samopoczucia.
W innym wypadkach – na przykład przy
bardzo silnym bólu, który uniemożliwia poruszanie się, lub gdy ból wystąpił po upadku lub innym urazie kręgosłupa – należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Inne sygnały
alarmujące, które wymagają jak najszybszej
konsultacji lekarskiej, wymieniamy w ramce
na stronie obok.
W leczeniu ważna jest także następująca zasada: jeśli znana jest przyczyna bólu
(na przykład jeśli jest nią przepuklina jądra
miażdżystego), to leczy się przede wszystkim
tę podstawową chorobę. Ból krzyża ustąpi,
jeśli zniknie wywołująca go przyczyna. Takie
bóle, które nazywamy „wtórnymi”, powinny
zawsze być leczone pod kierunkiem lekarza
specjalisty.

Leczenie domowe
Bezpośrednio po wystąpieniu bólu
mogą pomóc okłady z lodu przykładane
kilka razy dziennie, maksymalnie
do 20 minut każdy. Lód należy włożyć
do torebki foliowej i owinąć ręcznikiem.
Kiedy ustąpi ostry ból i skurcz
mięśni, można zastosować ciepłe okłady
(poduszka elektryczna, termofor;
jednorazowo maksymalnie również
do 20 minut).
Pomocne mogą być dostępne
bez recepty leki przeciwbólowe
i przeciwzapalne: paracetamol, ibuprofen,
kwas acetylosalicylowy i naproksen.
Można je przyjmować w tabletkach
albo stosować w żelu lub maści.
Nie wolno przekraczać dawek
podanych na ulotce.
Po 1-2 dniach leżenia w łóżku należy
stopniowo zwiększać aktywność i wracać
do codziennych zajęć. Należy unikać
dźwigania ciężarów oraz gwałtownego
skręcania tułowia.
Jeśli zostaniemy skierowani do lekarza specjalisty, to możemy się spodziewać poszerzonego
zakresu badań. Specjaliści zlecają np. wykonanie magnetycznego rezonansu jądrowego lub
tomografii komputerowej. Szczególnie w przypadku rezonansu widać detale niewidocznych
w zdjęciu rtg tkanek miękkich: więzadeł, ścięgien, naczyń. Jednak zarówno rezonans, jak
i tomografię zleca się bardzo rzadko. Robi się to

raczej przed planowaną operacją. Inne badania
(np. mielografię, scyntygrafię kości) wykonuje
się jeszcze rzadziej.
Warto też wspomnieć o elektromiografii
(w skrócie EMG), w której mierzy się impulsy elektryczne w nerwach i odpowiedź na nie
ze strony mięśni. Badanie to może potwierdzić
pośrednio obecność przepukliny jądra miażdżystego i zwężenia kanału kręgowego.

Jakie leczenie przy bólach
kręgosłupa?

Zgłoszenie się do lekarza przy bólach kręgosłupa jest ważne jeszcze z jednego powodu. Może
on zastosować bardziej specjalistyczne metody,
np. fizykoterapię, wykorzystującą, podobnie jak
w leczeniu domowym, działanie ciepła i zimna,
ale również ultradźwięków, prądu elektrycznego,
technik relaksacyjnych oraz specjalnych ćwiczeń
prowadzonych pod nadzorem fizjoterapeuty.
Lekarz zapewne przepisze leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz rozluźniające mięśnie
(tzw. miorelaksanty).
Dosyć często w silnym bólu wykorzystuje się
tzw. blokady. Ta nazwa oznacza zastrzyki ze
środków znieczulających i przeciwbólowych,
w których igła kierowana jest w pobliże uciśniętego nerwu. Blokady są jedynie pomocniczą
formą leczenia.
W terapii bólu krzyża wykorzystuje się też
powszechnie gorsety i rozmaite pasy. Zdania na
ich temat są jednak podzielone. Jedni specjaliści uważają, że gorsety rozluźniają, stabilizują
i dają oparcie kręgosłupowi. Inni przestrzegają, że mięśnie ulegają szybkiemu osłabieniu, co
w zapobieganiu bólów krzyża nie jest zbyt ko-

Stanie

Kiedy do lekarza?
Ból wystąpił po upadku lub innym
urazie kręgosłupa.
Ból jest silny i nie ustępuje nawet
w nocy lub po położeniu się.
Ból nie ogranicza się do krzyża, ale
promieniuje do jednej lub obu nóg.
Poza bólem odczuwamy osłabienie
nogi, pogorszenie czucia w nodze, mamy
kłopoty z oddawaniem moczu lub stolca.
Bólowi krzyża towarzyszy gorączka,
ból brzucha, widoczne lub wyczuwalne
pulsowanie w dole brzucha albo
utrata wagi ciała niespowodowana
odchudzaniem.
Nie ma poprawy lub następuje
pogorszenie w ciągu 3 dni samodzielnego
leczenia.
Ból wystąpi po raz pierwszy w życiu
u osoby powyżej 50. r.ż., chorego na
osteoporozę lub nowotwór, pacjenta
używającego leków sterydowych, osoby
nadużywającej alkoholu lub stosującej
narkotyki.
rzystne. Najlepiej zatem zasięgnąć opinii lekarza
prowadzącego.
Przewlekły ból krzyża (który trwa ponad 3 miesiące) leczy się zupełnie inaczej. Konieczne może
się okazać zastosowanie leków narkotycznych
(opioidów), przeciwdepresyjnych oraz znieczulających, podawanych przez cienki cewnik bezpośrednio w pobliże rdzenia kręgowego i uszkodzonych nerwów.

Leżenie
ŹLE

ŹLE: Gdy stoimy (przy desce do
prasowania, zlewie, blacie kuchennym) cały czas w jednej, niezmienianej pozycji, zaczynamy się
garbić i zwieszać głowę, co niekorzystnie wpływa na odcinek szyjny
i piersiowy kręgosłupa.

ŹLE: Gdy śpimy na zbyt miękkim albo
zbyt twardym materacu, używamy
zbyt wysokiej poduszki - przybieramy w czasie snu nienaturalne pozycje, które są� przyczyną� niepotrzebnych naprężeń� w części piersiowej
i lędźwiowej kręgosłupa.

DOBRZE: Jeśli stoimy długo w jednej pozycji, odciążajmy kręgosłup,
kładąc raz jedną, raz drugą stopę
na podnóżku. Aby się nie garbić,
co jakiś czas zmieńmy pozycję
ciała i wykonajmy kilka prostych
ćwiczeń.

15

DOBRZE: �Spać należy na �średnio
twardym materacu, na boku
(z poduszką� między kolanami)
lub na wznak. Pod głowę dobrze
podłożyć specjalnie wyprofilowaną poduszkę, która odciąża część
szyjną kręgosłupa.

RYS. SZARLOTA PAWEL

DOBRZE

Kącik medyczny
W wyjątkowych przypadkach bólów kręgosłupa
konieczne jest leczenie chirurgiczne. Zabiegi chirurgiczne wykonuje się głównie przy przepuklinie
jądra miażdżystego. Polegają one najczęściej na
usunięciu części blaszki zamykającej krąg z tyłu
(laminektomia), a następnie wycięciu części lub
całości krążka w zabiegu nazwanym discektomią.
W kręgozmyku i zwyrodnieniu krążka międzykręgowego wykorzystuje się spojenie dwóch lub
więcej kręgów (czyli spondylodezę).
Zabiegi chirurgiczne są obarczone pewnym
ryzykiem, dlatego powinno się je wykonywać tylko
w ostateczności, kiedy inne metody zawodzą lub
z góry wiadomo, że będą nieskuteczne.

Alternatywnie

Czasami pacjenci korzystają z innych, mniej
tradycyjnych sposobów leczenia. Spośród metod
alternatywnych popularność zdobywa obecnie
sposób zwany w skrócie TENS. Polega on na
zastosowaniu urządzenia emitującego impulsy elektryczne zakłócające przewodzenie bólu
do kory mózgowej. U części osób TENS może
być skuteczny.
Znaną metodą jest chiropraktyka (terapia
manualna), w której „nastawia się” kręgi. Wie-

PREL
Cena: 3,00 zł/1 plaster
Zawarte w plastrze
składniki działają rozgrzewająco, łagodzą
ból mięśni i stawów.

Przegląd preparatów

KETOPROM ŻEL
Cena: 12 zł/tubka 50 g
Niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w leczeniu bólów reumatycznych stawów i kręgosłupa
oraz urazów mechanicznych.

VOLTAREN EMULGEL
Cena: 28 zł/tubka 100 g
Żel działający przeciwbólowo,
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

NAPROXEN EMO 10%
Cena: 5,50 zł/tubka 50 g
Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Zmniejsza ból, zapewniając powrót
sprawności ruchowej.

IBUPAR
Cena: 4 zł/10 tabletek
Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo
i – co ważne – przeciwzapalnie.

lu specjalistów jest jednak sceptycznie nastawionych do tej formy terapii. Może stanowić
ryzyko osób z osteoporozą, uciskiem rdzenia
kręgowego i chorobami reumatycznymi. Przed
rozpoczęciem takiej terapii należy więc zasięgnąć
opinii ortopedy lub neurochirurga!
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Opracowanie IK.

Nóż chirurga

W leczeniu przewlekłych bólów kręgosłupa udowodnioną skuteczność ma natomiast
akupunktura. Uważa się, że w trakcie tego
zabiegu uwalniane są do krwiobiegu duże
ilości naturalnych substancji przeciwbólowych – endorfin.

Prawnik radzi
Maciej Olesiński

prawnik, wieloletni pracownik NFZ

Renta z tytułu
niezdolności do pracy (część II)

W poprzednim numerze „Naszej Troski” pisaliśmy o tym, kiedy można otrzymać rentę i jak przebiega
proces orzekania o niezdolności do pracy. Teraz wyjaśnimy m.in., od czego zależy jej wysokość.
Czas powstania niezdolności
do pracy i staż ubezpieczeniowy

Renta przysługuje temu, kto jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy
i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała w określonych w ustawie okresach,
np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia,
pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków
z ubezpieczenia społecznego (chorobowego
lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu
18 miesięcy od ustania tych okresów. Spełnienia
tego ostatniego warunku nie wymaga się od
ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej
20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny
oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.
Wynika z tego, że osobie niepełnosprawnej
od dzieciństwa, np. niewidomej, trudno będzie
uzyskać status niezdolnej do pracy w trakcie
zatrudnienia. Będzie to możliwe, jeśli kolejna
choroba (dodatkowa) taką niezdolność spowoduje. W przeciwnym razie osoby te czeka
praca aż do wieku emerytalnego.
Do przyznania renty wymagany jest określony staż ubezpieczeniowy. Uzależnia się go
od wieku osoby, która stała się niezdolna do
pracy (patrz ramka). U osób z ostatniej grupy
wiekowej 5 lat wymaganego stażu musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem
zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem
powstania niezdolności do pracy.
Wiek osoby
niezdolnej
do pracy

Wymagany staż
ubezpieczeniowy

do 20 lat

1 rok

20-22 lata

2 lata

22-25 lat

3 lata

25-30 lat

4 lata

powyżej 30 lat

5 lat

Niezależnie od danych w tabeli warunek
posiadania wymaganego okresu uważa się
za spełniony, gdy osoba została zgłoszona
do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 r.ż.
albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki
w szkole ponadpodstawowej oraz miała do dnia
powstania niezdolności do pracy okresy składkowe i nieskładkowe bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy.

Renta szkoleniowa

Przy omawianiu spraw związanych z przyznawaniem rent warto zwrócić szczególną uwagę
na możliwość otrzymania renty szkoleniowej.
Może ją otrzymać osoba, która spełnia warunki
wymagane do przyznania renty i która uzyskała orzeczenie o celowości przekwalifikowania
zawodowego ze względu na niezdolność do
pracy w dotychczasowym zawodzie.
Istotna jest możliwość powrotu przez nią
do pracy po przeprowadzeniu leczenia i rehabilitacji oraz po przekwalifikowaniu zawodowym. Ważnym elementem jest psychologiczna
ocena zdolności do pracy. Oceny tej dokonuje konsultant psycholog. Rentę szkoleniową
przyznaje się na okres 6 miesięcy. Na wniosek
starosty może on ulec wydłużeniu, nie więcej
jednak niż o dalsze 30 miesięcy.

Decyzja o przyznaniu renty
i odwołanie od niej

Jeśli osoba składająca wniosek o rentę wyjaśni
wszystkie okoliczności powstania niezdolności
do pracy i podda się niezbędnym badaniom,
postępowanie zostaje zakończone, a po 30
dniach wydaje się decyzję o przyznaniu renty. Jeżeli ustalono prawo do świadczeń oraz
ich wysokość, organ rentowy niezwłocznie
dokonuje wypłaty.
Jeśli decyzja o przyznaniu renty nie zadowala osoby, która się o nią starała, ma ona
prawo wnieść odwołanie, w terminie miesiąca
od dnia jej doręczenia, do okręgowego sądu
pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie
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wnosi się za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję.

Wysokość świadczenia

Na wysokość renty składa się 24% tzw.
kwoty bazowej, po 1,3% podstawy jej wymiaru
za każdy rok okresów składkowych, po 0,7%
podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów
nieskładkowych oraz po 0,7% podstawy jej
wymiaru za każdy rok okresu brakującego
do pełnych 25 lat stażu (od dnia zgłoszenia
wniosku o rentę do dnia ukończenia przez
wnioskodawcę 60 lat).
Kwotę bazową, o której tu mowa, ogłasza
prezes GUS. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku do końca
lutego następnego roku. Od 1 marca 2006 r.
kwota bazowa wynosi 1977,20 zł.
Na wniosek osoby ubiegającej się o rentę podstawę jej wymiaru może stanowić też
przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie dowolnie wybranych 20 lat przypadających przed
rokiem zgłoszenia wniosku.
Przepisy określają, jak należy ustalać wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy.
Najniższe wysokości renty wynoszą obecnie:
597,46 zł z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy oraz 459,57 zł przy częściowej niezdolności do pracy. Ponadto, zgodnie z przepisami,
renty podlegają okresowej waloryzacji.

Sprostowanie
W dwóch ostatnich tekstach z cyklu
„Rzecznik NFZ radzi” mylnie zatytułowaliśmy
winietę. Pan Maciej Olesiński od 1.08.2006
roku nie pełni już funkcji rzecznika.
Natomiast teksty były przygotowywane
w czasie, kiedy pan Olesiński był jeszcze
rzecznikiem Podlaskiego OW NFZ. Od
sierpnia 2006 r funkcję tę pełni pani Agata
Dyszkiewicz. Przepraszamy.

Nowości ConvaTec
Marcin Andryszczak

pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Nowa płytka
Stomahesive plastyczna (cz. I)

Po zabiegu wyłonienia stomii każdy pacjent zastanawia się: „Jaki sprzęt mam wybrać?”,
„Jak prawidłowo go stosować?”, „Jak uchronić się przed powikłaniami skórnymi?”.
Z kolei osoby bardziej doświadczone często mają wątpliwości, czy używany przez nich
sprzęt jest wystarczająco dobry i zastanawiają się, co mogliby zrobić, aby płytki jeszcze lepiej
przylegały do stomii.
Wszystkie osoby ze stomią w codziennym
życiu borykają się z podobnymi problemami,
gdyż stosowany przez nich sprzęt stomijny nie
zawsze jest właściwie dopasowany.

Idealne dopasowanie

Prawidłowo dobrany i dopasowany sprzęt
stomijny powinien ściśle przylegać do skóry,
a przestrzeń między stomią a krawędzią otworu
w płytce stomijnej powinna być jak najmniejsza,
by nie dochodziło do podciekania treści jelitowej
pod płytkę i w następstwie tego do zapalenia
skóry wokół stomii.
Nawet niewielka przerwa wystarczy czasami,
aby treść jelitowa zetknęła się ze skórą, w wyniku
czego dochodzi do jej podrażnienia. To z kolei
bardzo często bywa powodem zapalenia.

Niewłaściwe dopasowanie płytki stomijnej
jest jedną z najczęstszych przyczyn powikłań
skórnych u stomików. Badania wykazały, że ok.
45% pacjentów uskarża się na zapalenie skóry
wokół stomii.
Stwierdzono, że właściwe dopasowanie płytki
do kształtu i wielkości stomii istotnie zmniejsza
ryzyko uszkodzenia skóry i jest kluczowe dla jej
ochrony.

Płytka plastyczna

Płytka plastyczna Stomahesive to najnowszy produkt firmy ConvaTec dla osób z każdym
rodzajem stomii, bez względu na jej rozmiar
i kształt. Dostępna jest w systemie dwuczęściowym Combihesive 2S.
Otula szczelnie stomię i zapewnia idealne
dopasowanie do jej kształtu i wielkości.
Zapewnia to lepszą ochronę, powoduje
mniej powikłań skórnych i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Ochrona skóry

Delikatny, miękki i plastyczny materiał nowej płytki Stomahesive łatwo jest uformować palcami tak,
by idealnie pasował do wielkości i kształtu posiadanej stomii.

Trzy warstwy

Nowe płytki plastyczne Stomahesive są zbudowane z trzech warstw.
Zewnętrzna warstwa jest wykonana z materiału Durahesive®, który dopasowuje się do
kształtu i wielkości stomii, dzięki czemu skutecznie chroni przed podciekaniem.
Środkowa warstwa polietylenowa zapewnia
elastyczność i dzięki efektowi pamięci umożliwia dopasowanie wielkości otworu do kształtu
stomii, który zmienia się w ciągu dnia.
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Warstwa przylepna płytki (od strony skóry) wykonana jest z materiału Stomahesive®,
który chroni skórę przed uszkodzeniem i podrażnieniami. Ma też właściwości gojące, co jest
szczególnie ważne dla osób z podrażnieniami
lub zapaleniem skóry.

Technologia płytek plastycznych
ConvaTec pozwoli odkryć korzyści
z idealnego dopasowania sprzętu
do wielkości i kształtu stomii.

Nowe płytki plastyczne Stomahesive oferują
wiele korzyści:
Właściwości gojące – płytki plastyczne są
wykonane z materiału Stomahesive®, który zapewnia skórze ochronę i wspomaga gojenie.
Ochrona skóry – płytki plastyczne dokładnie dopasowują się do wielkości i kształtu stomii,
co minimalizuje ryzyko kontaktu treści jelitowej
lub moczu ze skórą.
Idealne dopasowanie – płytki plastyczne
stale dopasowują się do zmieniającej się w ciągu
dnia wielkości stomii, dobrze do niej przylegają,
zapewniając szczelność.
Wygoda – płytki plastyczne są łatwe w użyciu i nie wymagają docinania nożyczkami.
Uniwersalność – płytki plastyczne można
stosować do zaopatrzenia praktycznie każdego
rodzaju stomii.
Higiena – płytki plastyczne ułatwiają wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Prostota użycia – łatwo się nauczyć, jak
je stosować.
Nowe płytki dostępne są w najpopularniejszym na rynku systemie dwuczęściowym Combihesive 2S, z którego korzysta z nich wiele osób.
Polecane są one oczywiście także użytkownikom
sprzętu jednoczęściowego.

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Stomia
OKRĄGŁA

Stomia
OWALNA

Płytka szczelnie otula
stomię, co zapewnia
mniej powikłań skórnych i daje poczucie
bezpieczeństwa.
ZEWNĘTRZNA
WARSTWA płytki
z materiału Durahesive®
zapewnia idealne
dopasowanie płytki do
stomii i skutecznie chroni
przed podciekaniem.
ŚRODKOWA WARSTWA
polietylenowa zapewnia
elastyczność i dzięki
efektowi pamięci
poprawia dopasowanie
płytki do wielkości
stomii.
WARSTWA PRZYLEPNA
z materiału Stomahesive®
przylega do skóry,
chroniąc ją przed
uszkodzeniem
i podrażnieniami.

Stomia
NIEREGULARNA

Za pomocą nowych płytek plastycznych Stomahesive można bez problemu zaopatrzyć stomie o różnym kształcie i wielkości.

PLASTYCZNY MATERIAŁ PŁYTKI OTULA STOMIĘ PRZEZ CAŁY CZAS JEJ NOSZENIA,
DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CIĄGU DNIA WIELKOŚCI STOMII.

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Korzyści

Elastyczność materiału nowych płytek plastycznych pozwala na ich idealne dopasowanie się
do zmieniającej się w ciągu dnia wielkości stomii.
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Płytka plastyczna Stomahesive
składa się z trzech warstw.
Każda z nich pełni inną funkcję.

Gdzie kupić?

Płytki plastyczne Stomahesive są dostępne w sklepach medycznych współpracujących z firmą ConvaTec na terenie całego kraju. Ich lista oraz adresy są podane
na str. 22 „Naszej Troski”.
Cena płytek plastycznych Stomahesive jest
atrakcyjna – identyczna jak płytek Stomahesive systemu Combihesive 2S. Wynosi 19,15
zł za sztukę.
Płytki plastyczne Stomahesive wydawane są
osobom ze stomią bezpłatnie w ramach obowiązujących limitów na sprzęt stomijny.

Płytki plastyczne Stomahesive
– dostępne rozmiary i ceny
Rozmiar
(w mm)

Cena brutto
(za 1 szt.)

45/13-22 mm

19,15

45/22-33 mm

19,15

57/33-45 mm

19,15

70/45-56 mm*

19,15

* największy rozmiar płytki plastycznej Stomahesive będzie dostępny dopiero od września br.

Listy od Czytelników
dr hab. med. Marek Szczepkowski

prowadzi Poradnię dla Chorych ze Stomią w Warszawie

Na listy odpowiada

dr hab. med. Marek Szczepkowski
Jeżeli odcinek wypadniętej stomii wynosi, jak w Pana przypadku,
5-6 cm i nie dochodzi do zaburzeń ukrwienia jelita, zwykle powikłanie
to nie stanowi problemu.
Proszę jednak pamiętać, że gdyby pojawiły się objawy zaburzeń
ukrwienia, czyli: zmiana barwy śluzówki jelita z żywoczerwonej na
ciemnoczerwoną, buraczkową czy wręcz szarobrązową (wtedy mamy
już do czynienia z martwicą), utrata tzw. „połysku” (śluzówka staje się
matowa) czy krwawienie kontaktowe (tzn. łatwość krwawienia nawet
przy mikrourazach, takich jak potarcie śluzówki gazikiem podczas toalety stomii) – należy natychmiast zgłosić się do poradni stomijnej.
Także w sytuacji gdy odcinek wypadającego jelita będzie się
wydłużać, być może konieczna będzie operacja.

Dlaczego po użyciu pudru
sprzęt nie chce się trzymać
skóry?
Mam ileostomię już od 6 lat. Dosyć często pojawiają się wokół
niej zaczerwienienia, czemu towarzyszy swędzenie i pieczenie.
Zaczerwieniona skóra jest wtedy jakby „wilgotna”. Pielęgniarka
w poradni powiedziała mi, że w takim wypadku – zapalenia
skóry wokół stomii – do pielęgnacji powinnam stosować puder
Stomahesive. Problem w tym, że po posypaniu pudrem sprzęt
nie chce się przykleić do skóry wokół stomii lub bardzo szybko
odpada. Czy to normalne i dlaczego tak jest?
Renata z Kalisza
Zaczerwieniona, swędząca i piekąca skóra wokół stomii, zwłaszcza
ileostomii, to oznaka stanu zapalnego. Jego najczęstsze przyczyny to
nieprawidłowe wykonanie i umiejscowienie stomii lub niewłaściwie
dobrany, dopasowany bądź stosowany sprzęt stomijny. W przypadku
występowania zmian sączących skutecznym sposobem postępowania
jest zastosowanie pudru Stomahesive przed założeniem płytki w systemie dwuczęściowym. Trzeba jednak pamiętać – to bardzo ważne – aby
przed przyklejeniem płytki usunąć nadmiar pudru (zdmuchnąć go lub
strzepnąć chusteczką), inaczej płytka się nie przyklei.
Trzeba także zwrócić uwagę na wycięcie właściwej wielkości i kształtu
otworu w płytce, aby nie był za duży.

Czy zmiana sprzętu stomijnego
może być przyczyną powikłań?
Jestem stomikiem z dość długim, bo 8-letnim już
stażem. Dotychczas stosowałem tylko sprzęt dwuczęściowy
firmy ConvaTec. Pomyślałem jednak, że warto spróbować
czegoś innego, więc zaopatrzyłem się w dwuczęściowy
sprzęt innej firmy. Okazało się jednak, że nie bardzo mi on
służy, a pod płytką pojawiło się dość znaczne zaczerwienienie. Pielęgniarka stomijna powiedziała, że jest to alergiczne
zapalenie skóry. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na
temat tego powikłania.
Krystian z Katowic

Czy wypadająca stomia jest
wskazaniem do operacji?

Alergiczne zapalenie jest rodzajem dermatologicznego powikłania
stomii. Powstaje na skutek reakcji uczuleniowej skóry na któryś z elementów sprzętu stomijnego. Najczęściej dotyczy to uczulenia na część
przylepną płytki lub worka.
W tej sytuacji zmiana zaopatrzenia, a w Pana przypadku powrót do
sprzętu, który nie powoduje tego typu kłopotów, jest logicznym i z medycznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli zmiany
alergiczne spowodowane częścią przylepną są bardzo nasilone, jedną
z zalecanych metod postępowania jest, jeżeli to możliwe, pozostawienie stomii bez żadnego zaopatrzenia na kilka godzin w ciągu doby.
Można w tym czasie stosować miejscowo maści i kremy antyalergiczne, oczywiście po konsultacji z lekarzem.
Należy podkreślić, że zmiany alergiczne, zwłaszcza zaawansowane,
powinny być leczone przez lekarza specjalistę alergologa lub/i dermatologa. Leczenie to polega nie tylko na miejscowym stosowaniu
środków antyalergicznych (maści, kremy), ale też na leczeniu ogólnoustrojowym (stosowanie leków doustnych, iniekcji itp.).

Żyję z kolostomią od 3,5 roku. Niedawno
zauważyłem, że moja stomia „wpada” częściowo do worka
stomijnego (ok. 5-6-centymetrowy odcinek jelita). Czy to
niebezpieczne? Jak należy postępować i czy konieczna będzie
operacja?
Roman z Warszawy
Objawy, które Pan opisuje, są typowe dla tzw. wypadania stomii.
Jest to miejscowe powikłanie brzusznego odbytu, występujące u kilku,
kilkunastu procent pacjentów. Częstość wypadania stomii zależy
zarówno od jej typu, jak i samej konstrukcji brzusznego odbytu w sensie techniki operacyjnej. Częściej z wypadaniem mamy do czynienia
w przypadku ileostomii niż kolostomii, częściej także powikłana wypadaniem jest stomia dwulufowa, czyli pętlowa, niż stomia jednolufowa, czyli końcowa.
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Droga Redakcjo,
Drodzy Stomicy.

Choruję od pięciu lat. Najpierw
zachorowałem na serce, potem
wykryto u mnie kolejno dwa nowotwory. Stomikiem zostałem
w maju 2003 roku. W wyniku różnych komplikacji przebywałem
w szpitalach 15 razy, w tym 11
na blokach operacyjnych. Staram się być optymistą, ale muszę
przyznać, że nie zawsze byłem
bohaterem. Miałem też chwile
załamania, kiedy nie wierzyłem
w swój powrót do zdrowia.
Podczas choroby zetknąłem się
z towarzystwem Pol-Ilko. W tym
okresie nie opuściłem też żadnego
zjazdu organizowanego przez
firmę ConvaTec w cyklu „Spotkajmy się”. Uważam je za bardzo
pomocne stomikom. Wiem, że nie
wszyscy stomicy na nie przychodzą. Wielu zamyka się w domach
ze swoimi problemami, poddają
się chorobie. Przebywając w szpitalach, poznałem wiele osób ze
stomią i wiem o ich problemach
i dramatach.
Pomimo sporej frekwencji na
spotkaniach niewiele osób należy do towarzystwa Pol-Ilko.
Nasze stowarzyszenie jest odpowiednikiem związku zawodowego, dlatego śmiem twierdzić,
że wszyscy stomicy powinni do
niego należeć. Jednym z celów
towarzystwa jest podnoszenie
poziomu wiedzy o życiu ze stomią oraz walka o sprzęt stomijny i jego refundację. Czy wiecie,

Droga Redakcjo!

Pragnę podzielić się z Państwem moimi odczuciami dotyczącymi spotkań „Spotkajmy
się”. Od dwóch lat otrzymywałem na nie zaproszenia. Do tej
pory wahałem się, czy jest sens
w nich uczestniczyć. W tym roku
odważyłem się i nie żałuję tego.
Pojechałem, spędziłem miło czas
wśród ludzi takich jak ja. Teraz
już wiem, że nie jestem sam. Poznałem ludzi, którzy mają takie
same troski i problemy jak ja. Nie
czuję się już gorszy. Spotkanie

Droga Redakcjo!

że nasi sąsiedzi z południa, Słowacy, mają dwa razy większe
refundacje, a Czesi wprawdzie
nie aż tak wysokie, ale też dużo
większe niż my. Dlaczego? Proszę się zastanowić i wyciągnąć
wnioski.
Wstępując w szeregi towarzystwa, wspomagamy Zarząd
Główny Pol-Ilko w walce o refundację sprzętu stomijnego podczas
rozmów z rządem. W „Naszej
Trosce” (str. 31) podany jest limit
na sprzęt stomijny.
Większa część stomików utrzymuje się ze skromnej renty (przeważnie 500-800 zł miesięcznie).
Kogo będzie stać na sprzęt, jeśli limity zostaną zmniejszone?
Na pewno wielu z nas odczuło
zmniejszenie możliwości zakupu sprzętu po wprowadzeniu
7-procentowego podatku VAT
po wejściu naszego kraju do Unii
Europejskiej.
Możemy przecież postępować
wbrew powiedzeniu „Mądry Polak po szkodzie”, więc wstępujmy
w szeregi towarzystwa Pol-Ilko
i tak jak walczyliśmy z chorobami, walczmy o godne życie ze
stomią.
Ostatnio ucieszyła mnie wiadomość, że powstał kolejny regionalny oddział Pol-Ilko w Koszalinie, gdyż im większa liczba
członków w towarzystwie, tym
większa szansa na podniesienie
komfortu naszego życia.
Mateusz Kowalczyk
Lublin

Jestem stomiczką od 10 stycznia 2002 roku. Pierwszy raz Wasz
magazyn zobaczyłam w sklepie medycznym w Zawierciu. Od
tej pory czytam go od deski do
deski. Piszę do Was w związku z tekstem „Rozmowa z ojcem Stanisławem Olesiakiem
z Trzetrzewiny”, który pojawił
się w poprzednim numerze „Naszej Troski”. W artykule jest mowa o pani doktor Skalskiej z Tuszynka. Otóż, moim zdaniem,
wystąpił tu błąd w nazwisku.
Pani doktor, o której mowa, to
prawdopodobnie Zofia Salska,
pracująca w Tuszynku, a obecnie
(od października lub listopada
2001 roku) będąca ordynatorem
oddziału urologii w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Szanowna Redakcjo!

Bardzo dziękuję za możliwość
dostępu do treści, jakie proponuje kwartalnik „Nasza Troska”.
Z uwagą czytam wszelkie informacje, które pomagają mi funkcjonować ze stomią (mam ileostomię od 5 lat). Szczególnie
ważne są dla mnie wskazówki
dietetyczne, ponieważ cierpię na
chorobę Leśniowskiego-Crohna.
Niestety, bardzo mało wiem na
temat tej choroby. Bardzo chciałabym nawiązać kontakt z innymi
osobami, które się z nią zmagają,
aby wymienić doświadczenia.
Mam też pytanie: jak uzyskać do-

pozwoliło mi otworzyć się na innych. Nawet nie wiedziałem, że
tak wielu ludzi ze stomią mieszka
w moim mieście! Organizatorzy
spotkania przedstawili sposoby
pielęgnacji stomii oraz pokazali
nowy produkt (dostałem nawet
próbkę). Jak do każdej nowości,
trzeba się do niego przekonać
i sprawdzić na sobie, ile jest wart.
O sposobach pielęgnacji stomii
słyszałem od pielęgniarek w poradni, ale tego nigdy za wiele.
Dziękuję bardzo, że organizujecie takie spotkania. Obiecuję,
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że pojawię się na następnym.
Do zobaczenia – Wasz czytelnik. Dziękuję, że jesteście.
Wierny Czytelnik
Szanowny Panie,
to wspaniale, że zdecydował się Pan
na udział w spotkaniach. Nic nas tak
bardzo nie przygnębia jak samotność,
ponure myśli i poczucie, że jesteśmy
gorsi i nic nam się nie uda. Teraz już
Pan wie, że tak nie jest. Osoba z wyłonioną stomią może tak samo jak
ludzie zupełnie zdrowi cieszyć się
życiem, spotykać z innymi, dzielić

Pani doktor jest wspaniałym
lekarzem i najlepszym specjalistą urologiem. Jestem jej pacjentką od początku 2002 roku.
Jeśli można, na Waszych łamach
chciałam jeszcze raz podziękować jej za wszystko. Pozdrawiam
też całą Redakcję.
Leonarda Szlęzak
Szanowna Pani Leonardo.
Dziękujemy Pani za tak uważną
lekturę naszego pisma, jednocześnie
bijemy się w piersi i przepraszamy za
błąd, który pojawił się w wywiadzie
z ojcem Stanisławem Olesiakiem
z Trzetrzewiny.
Cieszymy się, że trafiła Pani na
tak doskonałego lekarza. Pozdrawiamy zarówno Panią, jak i doktor
Zofię Salską ze szpitala w Bielsku-Białej.

stęp do informacji dotyczących
diety? Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
Danuta Kawka
Pani Danuto.
Bardzo dużo wiedzy na ten temat
znajdzie Pani w Internecie. Dobrym
źródłem informacji są też istniejące
stowarzyszenia pacjentów, m.in. PolskieTowarzystwo Wspierania Osób
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita czy
Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna. W „Naszej
Trosce” zamierzamy poruszyć temat
choroby Leśniowskiego-Crohna już
wkrótce. Pozdrawiamy!

się radościami i smutkami. Podczas
naszych spotkań łatwiej uwierzyć,
że wokół nas jest świat ludzi życzliwych, którzy nie są obojętni na los
pozostałych. Proszę także korzystać
z doświadczeń innych stomików, którzy podpowiedzą, jak sobie radzić
ze sprzętem stomijnym, podzielą się
swoimi doświadczeniami. Na pewno
łatwiej będzie Panu poradzić sobie
z różnymi problemami, jeśli skorzysta
Pan z rad innych, którzy podobne
kłopoty mają już za sobą.
Życzymy Panu kolejnych miłych
spotkań!

Informacje
Woj. dolnośląskie
Bolesławiec 59-700
Sklep Medyczny MIR-MED
ul. Grunwaldzka 4
tel.: (75) 735 10 80
Głogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. Kościuszki 15a
tel.: (76) 835 01 02
Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel.: (75) 764 61 55
Kamienna Góra 58-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Broniewskiego 24
tel.: (75) 744 61 10
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35/9
tel.: (76) 854 21 13
Lubań 59-800
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Wąska 2A
tel.: (75) 721 40 48
Lubin 59-300
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel.: (76) 724 96 16
Lwówek Śląski 59-600
Sklep Medyczny MIR-MED
teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel.: (75) 782 57 22
Wałbrzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Moniuszki 35
tel. (74) 842-30-85
Wrocław 50-073
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. św. Antoniego 36/38
tel.: (71) 344 81 20
Wrocław 50-335
Sklep Medyczny CEZAL SA
ul. Sienkiewicza 42/44
tel.: (71) 322 53 30
Zgorzelec 59-900
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Langiewicza 20/1E
tel.: (75) 775 00 62

Woj. kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel.: (52) 375 21 00
Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (052) 374 35 95
Bydgoszcz 85-950
Sklep Medyczny
ul. Słowackiego 1
tel.: (52) 322 01 13
Toruń 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17, pok. 3 (parter)
tel.: (56) 611 99 40
Tuchola 89-500
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Rycerska 1
tel. (52) 334 53 00
Włocławek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81

Woj. lubelskie

SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC

Kraśnik 23-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Kościuszki 6
tel.: (81) 825 31 20

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

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

Kraków 31-202
Sklep Medyczny MARMED
ul. Prądnicka 35/37
tel.: (12) 416 25 19

Łuków 21-400
Sklep Medyczny MEDICUS
pl. Narutowicza 3
tel.: (25) 798 34 22
Puławy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Piłsudskiego 89
tel.: (81) 887 70 42
Włodawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel.: (82) 572 53 79
Zamość 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Partyzantów 7
tel.: (84) 638 72 13

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

Woj. łódzkie
Bełchatów 97-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. 1 Maja 4
tel. kom. 0 509 104 108
Łódź 90-632
Sklep Medyczny MEDPRIM
ul. Andrzeja Struga 43
tel.: (42) 637 14 59
Łódź 91-425
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Północna 42 (Szpital MSWiA)
tel.: (42) 634 15 02
Łódź 93-126
Sklep Medyczny MARMED
MEDICA HUMANA
ul. Przybyszewskiego 99
tel.: (42) 646 87 35
Łódź 93-173
Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Rzgowska 56a
tel.: (42) 682 57 61, 682 66 35
Radomsko 97-500
sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel.: (44) 685 23 92

Woj. małopolskie
Bochnia 32-700
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Świętokrzyska 3
tel.: (14) 611 50 95
Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. Kościuszki 68
tel.: (14) 686 27 20, (14) 662 12 37
Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Sokoła 10
tel.: (32) 623 42 73

Kraków 31-202
Sklep Medyczny MARMED
ul. Prądnicka 65
tel.: (12) 416 34 42
Kraków 31-826
Sklep Medyczny MARMED
Osiedle Złota Jesień 1
tel.: (12) 646 87 41
Nowy Targ 34-400
Sklep Medyczny
ul. Na Równi 15
tel.: (18) 266 27 97
Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny 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
Wadowice 34-100
PHUP Alex
ul. Trybunalska 12
tel. (033) 823 22 31

Woj. mazowieckie
Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel.: (23) 672 20 92
Ostrołęka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Jana Pawła II 120a pok. 39
tel.: (29) 765 23 58
tel. kom. 781 777 900
Płock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
tel.: (24) 364 62 87
Radom 26-604
ZTM STYMAT, ul. Giserska 4
tel.: (48) 365 11 88
Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a
tel.: (22) 890 03 01

Woj. opolskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
Osiedle Słoneczne 8
tel.: (12) 643 65 70

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

Woj. podkarpackie

22

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

Woj. podlaskie
Białystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
Zaopatrzenia Medycznego
ul. Radzymińska 2
tel.: (85) 651 11 44
Białystok 15-297
Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia
Medycznego MEDICA HUMANA
ul. Żelazna 9 lok. 11
tel. (85) 746 15 60
Łomża 18-400
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2, tel.: (86) 216 59 47

Woj. pomorskie
Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Leśna 10, tel.: (52) 395 67 41
Gdańsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Dębinki 7, tel.: (58) 344 38 94
Gdańsk 80-850
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Rajska 14 a-b,
tel.: (58) 309 10 71
Gdynia 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165,
tel.: (58) 622 12 19
Kościerzyna 83-400
Sklep Medyczny ORTOMAX
Szpital Specjalistyczny
ul. Piechowskiego 36
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel.: (59) 842 27 28
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny POD SŁOWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel.: (59) 840 05 76

Woj. śląskie
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20
tel.: (33) 812 31 79
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel.: (33) 816 40 61 w. 208
Częstochowa 42-200
Sklep Medyczny ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel.: (34) 324 73 01
Częstochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel.: (34) 325 53 35
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32,
tel.: (32) 764 17 20
bezpłatna infolinia 0 800 169 009
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski, Szpital Miejski
ul. Szpitalna 13,
tel.: (32) 261 79 11
bezpłatna infolinia 0 800 169 009
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel.: (32) 231 93 14
Katowice 40-008
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
tel.: (32) 256 82 35, (32) 259 85 31
Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel.: (32) 253 75 74
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4, tel.: (32) 414 90 26
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51,
tel.: (32) 417 84 85

Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11
tel.: (32) 423 54 90
Sosnowiec 41-200
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
Szpital Wojewódzki im. św. Barbary
pl. Medyków 1, tel.: (32) 368 26 22
bezpłatna infolinia 0 800 169 009
Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny ZIOŁO-LEK
Szpital Miejski nr 1 (hol główny)
ul. 26 Marca 51,
tel.: (32) 455 68 50
Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny ZIOŁO-LEK
ul. Kubsza 10,
tel.: (32) 456 07 53
Zawiercie 42-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Gen. Sikorskiego 22
tel.: (32) 670 60 00
Żory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne Przedmieście 5
tel.: (32) 435 14 39

Woj. świętokrzyskie
Kielce 25-734
Sklep Medyczny MARMED
ul. Artwińskiego 1
tel.: (41) 367 15 40
Końskie 26-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Gimnazjalna 41b,
tel.: (41) 372 44 65
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 lok. 1
tel.: (87) 621 16 51
Olsztyn 10-587
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. Kościuszki 84d
tel.: (89) 527 41 10

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

Woj. zachodniopomorskie
Kołobrzeg 78-010
Punkt Sprzedaży K-ORT
ul. Łopuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43
Koszalin 75-414
Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT
ul. Leśna 3
tel.: (94) 348 83 65
Szczecin 71-470
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
JOLA-MED
ul. Arkońska 42,
tel./faks: (91) 454 06 04

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.stomicy.org
Strona stowarzyszenia „Śląscy Stomicy”.
stomiaswidnica.ukryta.pl
Strona stowarzyszenia „Życie” ze Świdnicy.
www.ostomyinternational.org
Anglojęzyczna strona główna International Ostomy Association (IOA).

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Teresa Leśniewska, 84-230 Rumia, ul. Opolska 4c/7, tel.: (58) 671 50 64; tel. zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”
Rozalia Bąba, 58-100 Świdnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0 889 568 327

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 Białystok, ul. Waszyngtona 15A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, tel.: (52) 342 08 55
3. GORZÓW WLKP. – Mirosława Pękosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00
4. KATOWICE – Bożena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 508 082 526, (32) 645 83 45
5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 137/3, tel.: (41) 331 87 06
6. KONIN – Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. Władysława Jagiełły 13, tel.: (63) 245 05 65
7. KRAKÓW – Tadeusz Marek, 30-082 Bolechowice k. Krakowa, ul. Jurajska 342, tel.: (12) 285 19 24
8. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39
9. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945
10. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Piłsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37
11. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19b/9, tel.: (89) 526 94 08
12. OPOLE – Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90
13. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86
14. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36
15. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97
16. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00
17. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
18. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05
19. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83a m. 13, tel. kom.: 0 601 897 009
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) 733 16 00 do 03
Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17
Poradnia dla Chorych ze Stomią
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
Poradnia Przykliniczna
Gastroenterologiczna
Szpital Uniwersytecki
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
kierownik poradni: dr Wojciech Szczęsny
tel.: (52) 582 43 78
Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 365 57 99
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel.: (81) 534 98 18
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 733 17 32
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków
kierownik poradni: dr Adam Korczyński
tel.: (12) 416 22 66
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) 569-03-34
SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski
tel.: (24) 364 62 84
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
kierownik poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 746 85 73
SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymińska 2, 15-863 Białystok
kierownik poradni:
dr med. Jacek Lewandowski
tel.: (85) 651 11 44
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
tel.: (58) 699 83 45
czynna we wtorki w godz. 12-18
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna
ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Leszek Sedlak
tel.: (32) 255 36 62
Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
tel.: (32) 36 82 733
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dąbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18
43-300 Bielsko-Biała
kierownik poradni:
dr Stanisław Hrapkowicz
tel.: (33) 816 40 61
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37, 10-342 Olsztyn
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

