
Wiosną chce się żyć !
Bywa, że czujemy się obciążeni nieustanną obecnością innych ludzi: w pracy, na 

ulicy, w gwarnym, pełnym ludzi domu. Niejednemu zdarza się pomyśleć, że hałas, 
zamieszanie towarzyszące zbiorowisku ludzkiemu są bardzo męczące i o wiele ła-
twiej i wygodniej byłoby, gdyby wokół nas nikt się nie kręcił. Dom byłby wówczas 
cichy i spokojny. Można by odpocząć, odprężyć się, niczym nie martwić, nikim nie 
zajmować. Więcej: są także ludzie świadomie decydujący się na życie w pojedynkę. 
To ci, których zmęczył zgiełk świata lub którzy utracili kogoś ukochanego. 

Część osób żyjących w samotności znosi ją dzielnie, ba, czują nawet satysfakcję 
z takiego stanu rzeczy. Gdy w niedzielne poranki zasiadają samotnie do śniadania, 
nie myślą o pustych miejscach wokół, ale o tym, że na szczęście nie trzeba będzie 
zmywać wielu naczyń. Kiedy idą sami na spacer, cieszą się, że nikt nie będzie pyta-
niami przerywał upragnionej ciszy.

Są jednak i tacy, którzy osamotnienie odczuwają dotkliwie i nie widzą sposobu, by 
je przełamać. Tak jak Czytelniczka, która do naszej redakcji nadesłała przejmujący 
list opisujący jej samotne życie (list zamieszczamy na stronie 10). Długo rozmawia-
liśmy o tym liście w naszym redakcyjnym gronie. Wierzymy, że choć jest to bardzo 
trudne, to nawet tak przeraźliwą samotność da się przełamać. Jeśli człowiek jest na 
tyle sprawny, by wyjść z domu, ma szansę nawiązywać kontakty z ludźmi w różnych 
okolicznościach: w sklepie, aptece czy w kościele. 

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Jeśli mamy takie poczucie, to tylko dlatego, że 
wykopujemy wokół siebie fosę, nie dopuszczając innych do siebie. Powodów może 
być wiele – nieśmiałość, strach przed angażowaniem się po stracie bliskich, ograni-

czenia zdrowotne, finansowe. Psychologowie wiedzą, że 
niemal dla wszystkich z nas istnieje powrót z drogi 

samotności, pod warunkiem że będziemy pra-
cować nad sobą. Rzadko zdarza się cudow-

ne ocalenie z wieży. Trzeba zejść z niej 
samemu. Ale dopiero wówczas, gdy 

jest się gotowym...
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Nowa poradnia stomijna w Wałbrzychu
Informujemy, że w Wałbrzychu rozpoczęła działalność nowa poradnia 

stomijna. Podajemy jej adres: Poradnia Proktologiczno-Stomijna, 
Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 
58-309 Wałbrzych, tel. (74) 648 97 40. Kierownikiem poradni jest 
dr n. med. Paweł Pyka. Porady dla pacjentów ze stomią udzielane są 
w każdy czwartek w godz. 8.00-13.00. 

Zmiana godzin otwarcia poradni stomijnej w Gdyni
Informujemy, że zmienione zostały godziny przyjęć w poradni stomijnej 

w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1. 
Obecnie poradnia jest czynna w piątki, w godz. 10.00-16.00.

Nowa przewodnicząca śląskiego oddziału Pol-Ilko
Informujemy, że śląski oddział regionalny Towarzystwa Pol-Ilko ma nową 

przewodniczącą. Jest nią Pani Jadwiga Ciesielska z Czeladzi.
Podajemy adres korespondencyjny: Jadwiga Ciesielska, ul. Składkowskiego 18B/75, 

41-250 Czeladź, tel. kom. 0 605 606 837.

Nowa przewodnicząca podlaskiego oddziału Pol-Ilko
Informujemy, że podlaski oddział regionalny Towarzystwa Pol-Ilko ma nową 

przewodniczącą. Jest nią Pani Danuta Skutnik z Białegostoku.
Adres korespondencyjny oraz numer telefonu pozostają bez zmian: 

Poradnia Stomijna, ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok, tel. (85) 746 85 73

Nowa przewodnicząca zachodniopomorskiego 
oddziału Pol-Ilko

Informujemy, że zachodniopomorski oddział regionalny Towarzystwa Pol-Ilko 
ma nową przewodniczącą. Jest nią Pani Jolanta Matelewska ze Szczecina.

Podajemy adres korespondencyjny: Jolanta Matelewska, ul. Chodkiewicza 1/15, 
70-344 Szczecin, tel. kom. 0 667 309 712.

Program „Złota Karta 
ConvaTec”

„Złota Karta ConvaTec” to program 
opieki firmy ConvaTec nad pacjentami 
ze stomią. W Polsce został on 
wprowadzony w maju 2001 r. 
i od początku cieszy się dużym 
zainteresowaniem. 

Celem programu jest pomoc 
pacjentom ze stomią, którzy znajdując 
się w nowej, trudnej dla nich sytuacji 
życiowej, muszą przełamywać bariery 
nie tylko fizjologiczne, ale i psychiczne. 

Program skierowany jest do osób 
używających sprzętu firmy ConvaTec. Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu: 0 800 120 093.
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III Warsztaty Stomijne ConvaTec
W czerwcu 2008 r. firma ConvaTec organizu-

je kolejne warsztaty stomijne. Mają one charakter 
kursów dokształcających i adresowane są do 
wszystkich pielęgniarek stomijnych – absolwen-
tek kursów specjalistycznych z cyklu „Opieka nad 
pacjentem ze stomią jelitową”, które firma Conva-
Tec wspólnie z firmą InPlus organizowała w latach 
2005-2006. 

Tegoroczne warsztaty będą dotyczyć psycholo-
gii, a ich temat to: „Rehabilitacja psychologiczna po 
zabiegu wyłonienia stomii”. 

Wykłady poprowadzi mgr psychologii Mariola 
Kosowicz, psychoonkolog i psychoterapeuta z Cen-
trum Onkologii w Warszawie.

Zajęcia planowane są na trzy dni (12-14 czerwca) 
i zakończą się, jak zwykle, egzaminem oraz uzyska-
niem stosownych certyfikatów. 

Program warsztatów złożony został, jak co roku,   
w Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych, 

oraz w Warszaw-
skie j  Okręgowej 
Izbie Pielęgniarskiej 

w celu uzyskania 
stosownych 
akredytacji.

Serwis internetowy firmy ConvaTec
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania serwisu internetowego 

ConvaTec, który jest dostępny pod adresem www.convatec.pl. 
Znaleźć tam można wiele przydatnych informacji na temat pielęgnacji stomii, 

prawidłowego odżywiania się osób z wyłonioną przetoką, sprzętu stomijne-
go oraz programów edukacyjnych firmy ConvaTec. Z serwisu można pobrać 
również wszystkie archiwalne wydania magazynu „Nasza Troska”.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową www.convatec.pl
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Rozmowa z...
Rozmawiała: Sylwia Michałowska

Kiedy nie pracuje, bawi się z córeczką Oliwią. Gdy ta zasypia, otwiera komputer, żeby sprawdzić, 
czy ktoś przysłał list z prośbą o poradę. Ze stomikami dyskutuje otwarcie o tym, o czym wstydzą 
się powiedzieć nawet rodzinie. Zna dobrze ich problemy, ponieważ od 21 lat jest urostomiczką.

…dwudziestodziewięcioletnią Agnieszką Szczepką z Krakowa, 
która spełnia swoje marzenia.

Sylwia Michałowska: Czytuję często 
w internecie Twoje wypowiedzi 
i wreszcie mam okazję osobiście Ci 
podziękować. Czasami zdarza się, 
że poprawiasz mi humor jednym 
zabawnym zdaniem. 

Agnieszka Szczepka: Więc jednak ktoś to 
czyta? Cieszę się, gdy ktoś uśmiecha się do mo-
jego opisu, bo to zawsze jeden uśmiech więcej. 
Poczucie humoru to mój sposób na życie, zdarza 
się, że próbuję rozbawić i dodać otuchy innym, 
nawet gdy mnie nie jest wesoło. 

S.M.: Wielu stomików zwraca się 
do Ciebie z prośbą o radę. Jak Cię 
znajdują?

A.S.: Umieściłam informację o sobie na stronie 
internetowej Eli Lesińskiej (www.stomia.info.pl), 
która poświęcona jest problematyce stomijnej 
Podałam swój adres mailowy, numer Gadu-Gadu 
i tak zaczęły się wieczorne rozmowy za pośred-
nictwem internetu. 

Piszą do mnie ludzie, którzy nie mają w swo-
im otoczeniu kogoś zaufanego. Kiedy na mój 
temat ukazało się kilka informacji w mediach, 
bo jako stomiczka urodziłam zdrową córeczkę, 
odezwały się do mnie kobiety z wyłonioną sto-
mią z pytaniami o ciążę, jej przebieg. Niestety, 
jest jeszcze mnóstwo do zrobienia w kwestii 
upowszechniania informacji na temat życia ze 
stomią. Między nami jest mnóstwo ludzi, którzy 
żyją, jakby zatrzymał się czas... 

Lubię stawiać na swoim

Optymizm, wiara i chęć 
decydowania o własnym losie 

pozwoliły Pani Agnieszce 
zrealizować największe 

pragnienie – zostać mamą.
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S.M.: Co masz na myśli?
A.S.: Ostatnio poznałam wspaniałą dwu-

dziestotrzylatkę z wyłonioną stomią. Mieszka 
w małej miejscowości. Jest zaszczuta przez 
otoczenie, nie wie, jak się bronić. Miejscowa 
społeczność doprowadziła do tego, że zerwał 
z nią chłopak. Wystarczająco długo powtarzali 
mu, że jest inna, chora, nie trzeba sobie przy 
niej życia marnować. 

Wielu z nas, stomików, wie, jak sobie radzić 
w podobnych sytuacjach, ale mamy ten kom-
fort, że mieszkamy w dużych miastach, kon-
taktujemy się ze sobą. Łatwo jest nam radzić 
takiej dziewczynie: „nie przejmuj się głupotą 
i niewiedzą ludzi”. Dla niej stomia to  społeczny 
wyrok śmierci. 

S.M.: Co radzisz takim ludziom jak 
ona? 

A.S.: To sprawy indywidualne, nie każdemu 
można powiedzieć, by śmiało zaczął walczyć 
o swoje prawa, gdyż nie każdy jest na to goto-
wy. Staram się prowadzić rozmowy delikatnie, 
szczególnie z ludźmi młodymi. Zawsze jednak 
sprzeciwiam się milczeniu. Kiedy stomik uda-
je, że nie ma woreczka, w końcu sam zaczyna 
wierzyć, że stomia to coś złego. 

Wiem, że w wielu krajach ludzie nie wsty-
dzą się rozmawiać o stomii, bo jej posiadanie, 
tak jak np. rozrusznika serca nie jest powodem 
do wstydu. Stomię można akceptować lub jej 
nie znosić, żyć z nią normalnie lub cierpieć z jej 
powodu. Oby tylko o niej nie milczeć. 

S.M.: Tobie wyłoniono stomię 
w dzieciństwie, zapewne więc 
dobrze wiesz, jakie rozterki 
przeżywają nastolatki, które noszą 
pod ubraniem woreczek. 

A.S.: Umiem się postawić w ich sytuacji, bo 
przecież nie tak dawno byłam w podobnej. Uro-
dziłam się z wadą układu moczowego. We wcze-
snym dzieciństwie przeszłam pierwszą operację 
rekonstrukcji pęcherza, który znajdował się na 
zewnątrz powłok brzusznych. Jednak zrekon-
struowane drogi moczowe nie spełniały swo-
ich zadań i mocz cofał się do nerek, powstało 
obustronne wodonercze. 

Stomię wyłoniono mi podczas kolejnej operacji, 
kiedy chodziłam do pierwszej klasy podstawówki. 
Miałam wtedy 8 lat. Stomia była dla mnie jedy-
ną szansą na życie, gdyż nerki odmówiły posłu-
szeństwa. Od tamtej pory przestałam chodzić 
do szkoły, uczyłam się w trybie indywidualnym. 
Nie było wtedy profesjonalnego sprzętu sto-
mijnego, więc musiałam chodzić w pieluchach. 
Dzieci się ze mnie śmiały, bo wokół mnie unosił 
się niemiły zapach. Czułam się z tym fatalnie, 
płakałam w poduszkę. 

Dopiero gdy miałam 15 lat pojawił się odpo-
wiedni sprzęt, a ja po kolejnej operacji przesu-
nięcia stomii na bok brzucha byłam gotowa na 
powrót do szkoły. Odradzano mi to, nawet psy-
cholog mówił, że będę się lepiej czuła w domu, 
ale postawiłam na swoim. 

Od tamtej pory wiem, że jeśli coś lub ktoś po-
trafi mnie zatrzymać, to tylko ja sama. W każdej 
sytuacji staram się dokładnie przemyśleć, czego 
chcę i co jest dla mnie najlepsze. Nikt inny nie 
wie tak dobrze, z czym będę szczęśliwa. 

S.M.: Powrót do szkoły okazał się 
krokiem w dobrą stronę?

A.S.:  Tak. Rozpoczęłam normalne życie. W szkole 
średniej wręcz obsesyjnie chciałam być taka jak 
rówieśnicy, bawić się i szaleć tak jak oni. Bunto-
wałam się przeciwko stomii i „uważaniu na sie-

bie”. Zaczęłam intensywnie trenować fitness, 
chodzić na imprezy. Te szaleństwa nie wyszły mi 
na zdrowie w sensie fizycznym – znowu trafiłam 
do szpitala, jednak pozwoliły mi dojrzeć. 

Dziś wiem, że nastoletniej stomiczce nie moż-
na ciągle powtarzać – uważaj, oszczędzaj się, 
pamiętaj o stomii. Ona marzy, by o niej zapo-
mnieć. Jej rozwój społeczny jest tak samo ważny 
jak fizyczny. Musi spotykać się z rówieśnikami, 
zatańczyć, zakochać się, zapalić pierwszego pa-
pierosa w toalecie, przeziębić się, czasem krzyk-
nąć. Już samo życie, wpadki z pękniętym czy 
odklejonym workiem to wystarczający stres, 
chociaż czasem inni tego nie zauważają. Trze-
ba umacniać w niej wiarę, że jej życie zależy od 
niej, nie od stomii. 

Gdyby nie moje przekonanie, że mam prawo 
decydować o własnym losie, na świecie nie by-
łoby mojej kochanej Oliwki. 

S.M.: Kiedy zaszłaś w ciążę, 
nie mogłaś być pewna, że próba 
zostania mamą skończy się 
szczęśliwie. 

Oliwka jest dla Pani Agnieszki miłością życia.
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A.S.: Narodziny Oliwki zawdzięczam chyba 
mojej przekorze, a na pewno optymizmowi 
i wierze. Od kiedy chciałam być mamą, powtarzano 
mi, że nią nie będę. Miałam 16 lat, gdy lekarka 
poinformowała mnie, że mogę w przyszłości co 
najwyżej rozważać adopcję. Przez lata próbowałam 
się z tym pogodzić i... nie udało mi się. Myśli 
o dziecku stały się bardzo realne, gdy spotkałam 
przyszłego męża. 

Prowadzący mnie od dziecka lekarz urolog, 
kochany profesor Wiesław Urbanowicz 
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie-Prokocimiu, powiedział, że nie może 
mi niczego zabronić, choć nie wierzył, że mogę 
zajść w ciążę, a co dopiero ją donosić. Potem, 
gdy okazało się, że jestem w ciąży, ostrzegał, 
że nie wie, jak to się zakończy się, bo w Polsce 
jeszcze żadna kobieta z urostomią nie urodziła 
dziecka. Nie było wiadomo, czy nerki wytrzymają 
wysiłek związany z ciążą, czy dziecko urodzi 
się zdrowe. 

Okres ciąży był trudny i wymagał wielu wy-
rzeczeń. Przez cały czas pomagał mi ginekolog 
doktor Krzysztof Rytlewski ze szpitala klinicz-
nego przy ulicy Kopernika w Krakowie. 

S.M.: Często stawiasz na swoim 
i wygrywasz. Gdzie tkwi sekret 
Twojej umiejętności spełniania 
marzeń?

A.S.: Wygrywam tak samo często, jak prze-
grywam. Ale o porażkach mówię niechętnie, 
bo wolę budzić w ludziach nadzieję niż wątpli-
wości. Zresztą porażka czy sukces to terminy 
względne. 

Dziś nie jestem na najlepszym etapie życia, 
rozwodzę się z mężem. Mimo wszystko nie po-
wiem nigdy, że nasz związek był błędem, nie tylko 
dlatego, że jego owocem jest córeczka. Uczyliśmy 
się od siebie i wspieraliśmy nawzajem, dzięki 
temu małżeństwu jesteśmy mądrzejsi. 

S.M.: Boisz się zostać samotną 
mamą? 

A.S.: Nie. Pracuję, mam przyjaciół, wiarę w sie-
bie i bardzo ważny powód, by nie poddawać się 
lękowi, czyli córkę. Wszystko co robię, robię dla 
Oliwki. Nie spędzam czasu na rozpamiętywaniu 
trudnych momentów, staram się je wyrzucać 
z pamięci, bo w każdej sytuacji można znaleźć 
tę drugą, dobrą stronę. Jak to mówią: „nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło” i traktuję 
tę dewizę jako życiowe motto. Gdy humor mi 
nie dopisuje, idę w góry. Górskie wycieczki to 
moja pasja, nie wyobrażam sobie życia bez nich. 
Miłością do gór już zaraziłam Oliwkę. Nie robię 
wielkich planów na życie, bo ono jest przewrotne. 
Ja tylko wierzę, że marzenia się spełniają. Mam 
na to dowód – moją córeczkę.



Pielęgnacja stomii

19Co to są akcesoria stomijne?
Akcesoria stomijne to środki, które 

– obok sprzętu stomijnego – pozwalają na wła-
ściwe dbanie o stomię i skórę wokół niej.

Używanie akcesoriów przy stomii niepowi-
kłanej ułatwia codzienne zabiegi pielęgnacyjne. 
Natomiast w przypadku stomii powikłanej ich 
zastosowanie jest często niezbędne i ma pod-
stawowe znaczenie w leczeniu. 

Do najpopularniejszych akcesoriów stomij-
nych firmy ConvaTec należą:

 Gaziki ConvaCare „brązowe” – do zmy-
wania stomii oraz skóry wokół stomii (zdj. 1). 
To małe, wygodne w użyciu gaziki, nasączone 
specjalnym płynem zmywającym. 

Są one niezwykle pomocne przy pielęgnacji 
stomii i skóry wokół niej, szczególnie we wszyst-
kich nietypowych sytuacjach – np. podczas po-
dróży, kiedy nie ma odpowiednich warunków 
sanitarnych i dostępu do bieżącej wody. Wtedy 
zastępują wodę i mydło. Gaziki ConvaCare „brą-

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących pielęgnacji stomii. Zostały one 
opracowane w postaci pytań i odpowiedzi i są numerowane w kolejności ich ukazywania się od 
początku cyklu. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać Państwu najważniejsze 
informacje i wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. 
Gorąco zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.

Pielęgnacja stomii 
w pytaniach i odpowiedziach (cz. V)

zowe” służą do oczyszczania stomii oraz skóry 
wokół niej. Dzięki nim można usunąć wszelkie 
nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijne-
go ze skóry. Gaziki są delikatne dla skóry i nie 
wpływają negatywnie na przyczepność sprzę-
tu stomijnego – pod warunkiem jednak, że po 
zastosowaniu chusteczek skóra zostanie do-
kładnie osuszona. 

Mają one przyjemny pomarańczowy zapach, 
który niweluje przykrą woń towarzyszącą zmia-
nie sprzętu stomijnego.

 Gaziki ConvaCare „zielone” – z płynem 
ochraniającym (zdj. 2). Są to małe, wygodne 
w użyciu gaziki nasączone specjalnym płynem 
ochraniającym. Ich stosowanie jest bardzo proste. 
Po uprzednim dokładnym umyciu i wysuszeniu 
skóry wokół przetoki przeciera się nimi skórę 
wokół stomii (ale nie samą stomię!) i pozosta-
wia na ok. 1 minutę do wyschnięcia. Dopiero 
po całkowitym wyschnięciu powierzchni skóry 
można przykleić nowy sprzęt. 

mgr Urszula Sobczak
pielęgniarka stomijna, pracuje w Poradni 

dla Chorych ze Stomią przy Katedrze 
i Klinice Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej 
i Endokrynologicznej

UM w Poznaniu

Płyn, którym są nasączone gaziki, tworzy na 
skórze brzucha wokół stomii cienką warstwę  
chroniącą skórę przed podrażnieniami. Warstwa 
ta ułatwia również przyklejanie płytek i zwiększa 
przyleganie sprzętu stomijnego, przez co lepiej 
i dłużej trzyma się on na skórze. 

Gaziki „zielone” są bardzo delikatne dla skóry, 
dlatego ich stosowanie poleca się szczególnie 
przy podrażnieniach skóry.

 Pasta Stomahesive uszczelniająco-go-
jąca (zdj. 3). Pasta ta jest wykonana ze specjal-
nego materiału hydrokoloidowego o nazwie 
Stomahesive. Jest to ten sam materiał, z które-
go wykonane są płytki stomijne oraz przylepce 
sprzętu stomijnego ConvaTec. Największą zaletą 
pasty Stomahesiwe są jej właściwości ochron-
ne i gojące. Dlatego wykorzystuje się ją bardzo 
często – zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu 
powikłań skórnych. 

Stosuje się ją w wielu przypadkach i na róż-
ne sposoby. Może posłużyć np. do uzupełnie-
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Zdjęcie 3.
Pasta Stomahesive uszczelniająco-
-gojąca (60 g). Stosuje się ją zarówno 
w profilaktyce, jak i leczeniu powikłań 
skórnych stomii.

Zdjęcie 1.
Gaziki ConvaCare „brązowe” – służą 
do zmywania stomii i skóry wokół niej. 
Pomocne szczególnie w sytuacjach 
braku dostępu do bieżącej wody.

Zdjęcie 2.
Gaziki ConvaCare „zielone” – nasączone 
płynem, tworzącym na skórze wokół 
stomii ochronną powłokę, która 
poprawia także przyleganie sprzętu.



nia  wszystkich nierówności i blizn na skórze 
wokół stomii – wtedy wyciska się ją z tubki na 
skórę wokół stomii i pokrywa się nią część skóry 
– tam gdzie są blizny, fałdy i nierówności. Na-
stępnie zwilżonym wodą palcem ugniata się ją 
i rozprowadza na skórze. Płytkę przykleja się 
dopiero po chwili, gdy powierzchnia pasty nie-
co przeschnie. 

Pasta ta ma lepką konsystencję i doskonale 
nadaje się także do uszczelniania przestrzeni 
pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca 
a stomią. Należy wtedy utworzyć „wianuszek” 
z pasty Stomahesive wokół przetoki i dopiero 
wtedy przykleić płytkę na skórę. Zapobiega to 
podciekaniu treści jelitowej pod płytkę. 

Ze względu na właściwości gojące pasty, któ-
re zawdzięcza obecnym w niej hydrokoloidom, 
stosuje się ją także do leczenia wszelkiego typu 
podrażnień, uszkodzeń i zapalenia skóry wokół 
stomii. Wtedy należy nią pokryć zmiany zapalne 
występujące na skórze, rozprowadzić zwilżonym 
palcem, odczekać kilkanaście sekund, aż jej po-
wierzchnia nieco przeschnie, i przykleić na nią 
sprzęt stomijny. Podczas nakładania pasty na 
uszkodzoną skórę odczuwa się lekkie pieczenie 
a czasami nawet ból. Jest to zjawisko normalne 
i ustępuje po kilkunastu sekundach. 

Dodatkowo można w takich przypadkach za-
stosować „wianuszek” z pasty wokół stomii. 

Pasta przedłuża czas noszenia sprzętu. Poprawia 
jego szczelność i przyleganie do skóry. Zalecana 
jest do pielęgnacji każdego typu stomii. 

Szczególnie zaleca się ją przy ileostomii i uro-
stomii, aby przedłużyć czas noszenia płytki, nawet 
jeżeli skóra wokół stomii nie wykazuje jakich-
kolwiek zmian zapalnych. Jest bardzo wygod-
na w użyciu. 

 Pasta Stomahesive gojąca (zdj. 4). Ma 
silne właściwości gojące. Jej stosowanie jest proste 
– wyciska się ją z tubki na zmienioną chorobo-
wo skórę, a następnie (za pomocą zwilżonego 
palca) delikatnie na niej rozprowadza. Powin-
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na ona tam pozostać przez ok. 15-20 min, aby 
mogła zadziałać. 

Ponieważ pasta ma tłustą konsystencję, nie 
można przyklejać na nią sprzętu stomijnego, tak 
jak jest to możliwe w przypadku pasty uszczel-
niająco-gojącej (opisanej wcześniej). Przed przy-
klejeniem płytki trzeba najpierw dokładnie zmyć 
pastę wodą z mydłem lub za pomocą gazików 
ConvaCare z płynem zmywającym („brązowych”). 
Takie zabiegi lecznicze należy powtarzać przy 
każdej zmianie sprzętu. Zastosowana na zmie-
nioną chorobowo skórę pasta może wyleczyć 
ją już po kilku użyciach. 

Pasta Stomahesive gojąca jest najbardziej 
przydatna w pielęgnacji kolostomii, ponieważ 
w trakcie jej pozostawania na skórze (15-20 
min) ze stomii przeważnie nie wydziela się treść 
jelitowa.

 Puder Stomahesive (zdj. 5). Kiedy skó-
ra jest zapalnie zmieniona, często towarzyszy 
temu wysięk. Powierzchnia skóry jest wtedy 
stale lekko wilgotna, ponieważ tworzą się na 
niej malutkie pęcherzyki, które niepostrzeżenie 
pękają, wydzielając płyn surowiczy. Utrudnia to 
znacznie zaopatrzenie stomii, gdyż sprzęt nie 
chce się dobrze trzymać na zmnienionej cho-
robowo skórze. 

Aby zwiększyć przyczepność sprzętu stomij-
nego oraz przyspieszyć proces gojenia, warto 
zastosować puder gojący Stomahesive. Stosuje 
się go przy wszelkiego typu zmianach sączących 
– gdy na skórze wokół stomii pojawia się wysięk. 
Puder przedłuża czas noszenia sprzętu, poprawia 
jego szczelność i przyleganie do skóry. 

Puder jest bardzo prosty w użyciu. Po zdjęciu 
sprzętu stomijnego należy dokładnie umyć i osu-
szyć skórę wokół stomii, a następnie posypać 
ją pudrem Stomahesive. Po chwili jego nadmiar  
należy delikatnie usunąć suchą chusteczką lub 
papierem toaletowym. Później można jeszcze  
nałożyć „wianuszek” z pasty uszczelniająco-go-
jącej Stomahesive i przykleić sprzęt stomijny. 

 Sprzęt do irygacji ConvaTec. Przezna-
czony dla kolostomików, którzy chcą stosować 
irygacje. Ze względu na to, że sprzęt mocuje 
się do płytki stomijnej, może być stosowany 
przez osoby używające sprzętu dwuczęścio-
wego. Przed rozpoczęciem zabiegów irygacji 
warto skonsultować się z lekarzem lub pielę-
gniarką stomijną.

 Inne akcesoria: paski, worki bawełniane, 
zbiornik nocny na mocz. Paski proponowane są 
wszystkim pacjentom używającym sprzętu dwu-
częściowego. Najczęściej zaleca się ich zakładanie 
jako dodatkowego zabezpieczenia w pierwszym 
okresie po operacji oraz u pacjentów ze stomią 
wklęsłą, którzy używają płytek Convex. 

Worki bawełniane nakładane na worki stomij-
ne polecane są szczególnie latem, ponieważ ich 
materiał chłonie pot, dzięki czemu plastikowe 
tworzywo nie przykleja się do skóry. 

Nocny zbiornik na mocz stosowany jest przez 
pacjentów z urostomią w celu uniknięcia gro-
madzenia się moczu w worku na brzuchu pod-
czas snu.

20Czy akcesoria stomijne są 
bezpłatne?

Tak. Sprzęt i akcesoria stomijne wydawane 
są stomikom bezpłatnie (czyli są refundowa-
ne w 100 proc.) w ramach określonych przez 
Ministerstwo Zdrowia miesięcznych limitów 
kwotowych. 

Aktualnie obowiązującą regulacją prawną 
w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 17.12.2004 r. opublikowane w Dzien-
niku Ustaw nr 274 (DzU z dnia 28.12.2004 r., 
nr 274, poz. 2732). 

Limity kwotowe, w ramach których osoba ze 
stomią może otrzymać bezpłatnie sprzęt oraz 
akcesoria stomijne, wynoszą  odpowiednio: 300 zł 
miesięcznie w przypadku kolostomii, 400 zł mie-
sięcznie w przypadku ileostomii oraz 480 zł na 
miesiąc w przypadku urostomii.
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Zdjęcie 6.
Sprzęt do irygacji. Przeznaczony dla 
kolostomików, używających sprzętu 
dwuczęściowego i chcących w pełni 
kontrolować cykl swoich wypróżnień. 

Zdjęcie 5.
Puder Stomahesive (25 g). Stosuje 
się go na zapalnie zmienioną 
skórę z towarzyszącymi zmianami 
wysiękowymi. 

Zdjęcie 4.
Pasta Stomahesive gojąca (30 g). 
Nałożona na chorobowo zmienioną 
skórę ma pozostawać na niej 15-20 min. 
Przed przyklejeniem płytki zmywamy ją.
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Dietetyk radzi

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną, ostatnią już część porad dotyczących prawidłowego 
odżywiania się po operacji wyłonienia stomii. Pytania i odpowiedzi numerowane są w kolejności 
ich ukazywania się od początku cyklu, który rozpoczęliśmy prawie cztery lata temu. Już wkrótce 
zbierzemy cały opublikowany dotychczas materiał i wydamy go w postaci poradnika. 

Zasady prawidłowego odżywiania się 
osób ze stomią (cz. XV)

Z dr hab. n. med. Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską z Akademii Medycznej w Warszawie rozmawia dr Prze my sław Sty czeń

Stomicy nie powinni przesa-
dzać z nadmiarem słodzików. 
Po ich użyciu mogą bowiem 
skarżyć się na wiatry i bie-
gunkę. 
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116Czy osoby ze stomią mogą 
jeść miód? 

Oczywiście, że tak! Miód posiada właściwości 
odżywcze, smakowe i lecznicze. Jest jednak 
produktem dość kalorycznym – 100 g miodu to 
ok. 325 kcal, więc nie należy przesadzać z jego 
spożyciem.

Miód w blisko 80% składa się z węglowoda-
nów. Cukry w nim zawarte to tzw. cukry proste 
(glukoza i fruktoza), a więc zupełnie inne od bia-
łego cukru, którego przeważnie używamy do sło-
dzenia kawy czy herbaty. Reszta to składniki mi-
neralne, woda, witaminy, enzymy i wiele innych 
aktywnych substancji. 

Miód jest produktem o właściwościach anty-
bakteryjnych, regeneracyjnych oraz wzmacnia-
jących odporność naszego organizmu. Reguluje 
czynności trawienne żołądka, poprawia prze-
mianę materii, łagodzi skutki stresów i poprawia 
jakość snu. Pobudza perystaltykę jelit, zmniejsza 
ich kurcze. Ogranicza także szkodliwe działanie 
wielu używek, takich jak kawa, herbata, tytoń 
i alkohol. Warto więc zacząć używać miodu do 
słodzenia kawy i herbaty, zamiast zwykłego cu-
kru.

Osoby ze stomią powinny jednak pamiętać, że 
miód spożyty w zbyt dużej ilości, oprócz dużej 
wartości kalorycznej, może prowokować luźne 
wypróżnienia. Dlatego używa się go bardzo czę-
sto właśnie w celu leczenia zaparć. Dwie łyżki 
miodu rozcieńczone w szklance letniej wody i wy-
pijane rano na czczo doskonale regulują trawienie 
i pomagają skutecznie przy kłopotach z wypróż-
nianiem.

117Czy osoby ze stomią mogą pić 
coca-colę? 

Tak, ale najlepiej w niewielkich ilościach. 
Po pierwsze, coca-cola nie zawiera żadnych skład-
ników odżywczych – składa się głównie z wody 
i cukru, są to więc „puste kalorie”. Właśnie ze 

względu na dużą zawartość cukru napój ten nie 
jest wskazany dla osób chorych na cukrzycę, 
miażdżycę i otyłych. 

Po drugie, napój ten jest gazowany, czyli sztucz-
nie nasycany dwutlenkiem węgla. Dlatego  może 
powodować wzdęcia oraz zgagę, czyli palenie 
w przełyku. Odradzany jest stanowczo wszystkim 
cierpiącym na chorobę refluksową przełyku i na 
chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. 

Zawarty w coca-coli kwas fosforowy działa 
także bardzo niekorzystnie na zęby. Jeżeli więc 
bardzo lubimy coca-colę, należy pić ją w umiar-
kowanych ilościach.

118Czy osoby ze stomią mogą 
używać słodzików 

do słodzenia napojów? 
Substancje słodzące powszechnie wykorzystu-

je się jako dodatki do produkcji słodyczy, pieczywa 
cukierniczego, produktów mleczarskich oraz żyw-
ności dietetycznej. Niektóre z nich dodawane są 
jako dodatek do gum do żucia. Słodziki dodawa-
ne są również do napojów gazowanych, płatków 
śniadaniowych, przecierów po-
midorowych, przetworów 
owocowych oraz dżemów 
o obniżonej zawartości cukru. 
Tak naprawdę – są one 
„wszechobecne”.

Od czasu do czasu poja-
wiają się w prasie doniesienia 
o negatywnym działaniu sło-
dzików na zdrowie, jednak nie 

ma powodu do paniki. Wszystkie substancje sło-
dzące, które stosuje się w przemyśle żywieniowym 
przeszły wiele badań, zanim trafiły na półki skle-
pów. 

Słodziki stworzone zostały przede wszystkim 
z myślą o osobach, które powinny unikać cukru, 
a nie potrafią żyć bez słodkiej herbaty czy ciastek, 
czyli cukrzykach, chorych na miażdżycę oraz 
wszystkich walczących z nadwagą. I choć tę funk-
cję spełniają doskonale, należy pamiętać, że naj-
lepiej byłoby, aby te osoby po prostu odzwycza-
iły się od słodzenia.

Stomicy ze słodzikami nie powinni przesadzać, 
bowiem niektórzy mogą źle reagować na skład-
niki w nich zawarte. Mogą występować po nich  
wiatry lub biegunka. 

Ostatnio pojawiły się też doniesienia, że doda-
wanie sztucznych słodzików do napojów gazo-
wanych może – wbrew powszechnej opinii – nie 
tylko nie ułatwiać zrzucenia wagi, ale nawet zwięk-
szać ryzyko otyłości.

Przyczyną zgubnego działania słodzików jest 
najprawdopodobniej ich zdolność do zaburzania 

równowagi pomiędzy uczuciem głodu i syto-
ści oraz, co za tym idzie, samokontroli nad 
ilością spożywanego pokarmu. Dokonane 
przez naukowców odkrycie wydaje się tłu-
maczyć, dlaczego plaga otyłości zaczęła się 
właśnie kilkadziesiąt lat temu, czyli po ma-
sowym wprowadzeniu na rynek sztucznie 
słodzonych napojów.

Warto pamiętać, że alternatywą dla tra-
dycyjnego cukru są też inne rodzaje cukru: 
np. trzcinowy i klonowy. 

119Czy osoby ze stomią 
mogą spożywać błonnik 

w tabletkach? 
O dobroczynnych właściwościach błon-

nika pokarmowego pisaliśmy już wielokrot-
nie. Tabletki (lub proszek) zawierające 
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Przedstawiliśmy Państwu ostatni odcinek 
naszych porad dietetycznych.  Serdecznie 
dziękujemy wszystkim stałym 
Czytelnikom tej rubryki. Z całości dotych-
czas opublikowanego materiału powsta-
nie już wkrótce poradnik żywieniowy 
dla osób ze stomią, który otrzymają 
wszyscy uczestnicy programu 
„Złota Karta ConvaTec”.

Jedz dużo ryb, 
owoców i warzyw.

Ograniczaj słodycze, 
tłuste potrawy, ostre 
przyprawy i mocny 
alkohol.

Przestrzegaj higieny 
przygotowywania 
i spożywania posiłków.

Zapewnij 
odpowiednią ilość 
błonnika w diecie.

Dbaj o to, aby 
spożywane 
pokarmy były 
zawsze świeże.

Pij dużo płynów (około 
2 litrów płynów dziennie).

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ 
PRAWIDŁOWEGO 
ODŻYWIANIA SIĘ

Jadaj regularnie 
i w spokoju.

Dokładnie gryź 
i przeżuwaj pokarm.

Delektuj się posiłkami.

1
2

3
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5
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Dbaj, aby posiłki 
były urozmaicone.
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Jeśli zażywamy błonnik w tabletkach, 
musimy pamiętać, by jednocześnie 
popijać go dużą ilością wody.

błonnik mają równie korzystne działanie 
jak błonnik zawarty w owocach i warzywach. Na-
leży zawsze popijać je dużą ilością wody.

Składnikiem tabletek jest m.in. mieszanka błon-
nika otrzymywanego z otrąb owsianych, pszen-
nych, kukurydzianych, ryżowych i jęczmiennych. 
Ich zażywanie poprawia perystaltykę jelit, regu-
luje cykl wypróżnień, pomaga utrzymać prawi-
dłową masę ciała, obniża poziom cholesterolu 
i triglicerydów we krwi. 

Błonnika w tabletkach powinny unikać osoby 
mające chorobę refluksową lub trudności w po-
łykaniu, gdyż mogą one uwięznąć w przełyku.

Oprócz tabletek błonnik występuje też w po-
staci proszku, który można dosypywać do potraw 
(np. zup czy sosów).

Należy jednakże pamiętać, że: 
• zbyt duża dawka błonnika może zmniejszyć 

skuteczność stosowanych leków;  
• w czasie zażywania preparatów z błonnikiem 

należy pić przynajmniej 2 litry wody dziennie, 
inaczej może on powodować zaparcia; 

• nagłe dostarczenie organizmowi dużej daw-
ki błonnika może wywołać wzdęcia i bóle brzucha. 
Na jego przyjmowanie trzeba organizm „przygo-
tować” stopniowo.

120Czy osoba ze stomią może 
w jakiś sposób wyregulować 

cykl wypróżnień?
Regulacja cyklu wypróżnień możliwa jest u pa-

cjentów z kolostomią. W tym przypadku istnieją 
dwa sposoby postępowania. Pierwszy z nich po-
lega na prowadzeniu bardzo regularnego trybu 
życia. Chodzi tutaj przede wszystkim o: stałe pory 
przyjmowania posiłków, stałe pory snu, systema-
tyczną aktywność fizyczną, stałą ilość posiłków 
(3-5 spożywanych w spokoju) oraz odpowiednią 
ilość wody wypijanej w ciągu dnia. Taki regularny, 

zdrowy tryb życia może doprowadzić do ustale-
nia się stałych godzin wypróżnień – podobnie jak 
u osoby bez stomii.

Drugi ze sposobów polega na przeprowadza-
niu systematycznych zabiegów irygacji, czyli le-
watywy do stomii. Takie zabiegi, wykonywane 
codziennie, umożliwiają pełną kontrolę nad od-
dawaniem stolca, które odbywa się tylko w trak-
cie zabiegu. Pacjenci, którzy się irygują, mogą no-
sić na co dzień malutkie, bardzo dyskretne wo-
reczki typu stomacap. Przed rozpoczęciem zabie-
gów irygacji warto skonsultować się z lekarzem. 

Przy ileostomii nie ma możliwości regulacji czę-
stotliwości wydalania stolca. Jest on wydalany 
w postaci płynnej lub półpłynnej przez cały czas. 

121Czy osoby ze stomią mogą 
jeść czekoladę?

W zasadzie nie ma większych przeciwwskazań 
odnośnie jej spożycia. Produkt ten powinien jed-
nak  znajdować się w diecie sporadycznie, zwłasz-
cza z uwagi na niezbyt korzystny wpływ na or-
ganizm zawartych w nim składników takich jak:
•  tłuszcze nasycone – podnoszą poziom chole-

sterolu, sprzyjają rozwojowi miażdżycy, raka 
piersi i prostaty;

•  cukry (sacharoza) – zmniejszają tempo przesu-
wania się masy kałowej przez jelito, podnoszą 
stężenie triglicerydów we krwi, co może pro-
wadzić do otyłości i miażdżycy.
Miłośnikom czekolady polecana jest przede 

wszystkim czekolada gorzka. Należy unikać cze-
kolady mlecznej i nadziewanej. 

Czekolada gorzka zawiera znacznie mniej tłusz-
czów oraz cukrów, na korzyść zwiększonej za-
wartości miazgi kakaowej (ok. 70%) bogatej 
w magnez oraz alkaloidy (kofeina i teobromina). 
Przypisuje im się wiele korzystnych właściwości, 
takich jak działanie uspokajające, energetyzujące 
i regenerujące po wysiłku fizycznym oraz psy-
chicznym. 

122Czy osoby ze stomią mogą 
jeść suszone owoce?

Tak. Suszone owoce są cennym źródłem błon-
nika, witamin (głównie A i C) oraz składników 
mineralnych: potasu, wapnia, magnezu, fosforu,  
jodu. Ich spożycie ułatwia pasaż treści jelitowej, 
działa  przeciwzaparciowo, antyseptyczne i prze-
ciwgorączkowo. Jednak należy pamiętać, że nad-
mierna podaż suszonych owoców może powo-
dować, szczególnie u osób ze stomią, wzdęcia 
i biegunki. 

Z uwagi na utraconą w procesie suszenia wodę 
zawierają duże ilości węglowodanów (ok. 60-
-80%) oraz kwasy organiczne, więc również nie 
należy z nimi przesadzać. Suszone owoce są dość 
kaloryczne – 100g owoców to ok. 300-400 kcal, 
a więc bardzo dużo.
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Psycholog radzi

Kiedy jesteśmy wśród bliskich nam osób, możemy liczyć na ich wsparcie i pomoc. Dzięki nim 
łatwiej radzimy sobie z każdym problemem. Ale zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy zostajemy 
sami. Wtedy w pojedynkę musimy walczyć ze wszystkimi problemami i pustką wokół.

Maja Górska

Cierpki smak samotności
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Droga Redakcjo!
Ja, pacjentka ze stomią chciałam Wam podziękować za magazyn „Nasza Troska”. Dziękuję i za gazetki, i za otrzymany ręcznik, którym okrywam plecy, kiedy jest mi zimno. Dziękuję też za zaproszenie na spotkania. Z niego akurat nie mogłam niestety skorzystać, bo brałam wtedy chemię. Choruję na raka i mam wyłonioną stomię. Ciężko było mi to przyjąć do wiadomości, ale jakoś przyzwyczaiłam się. W mieście żyje się lżej, ale tu u mnie, na wsi, wszystko wydaje się odległe, wszędzie daleko i to pierwszy powód, dla którego mi ciężko. Do Torunia mam 90 km – nie stać mnie, żebym mogła tam pojechać. Drugi ciężar to samotność. Jestem zupełnie sama w czterech ścianach. Mój mąż nie żyje od 16 lat. Z nikim nie rozmawiam, nigdzie nie jeżdżę, żyję skromnie z małej renty rolniczej. A trzeba jeść, kupić leki, wynająć samochód na wyjazd do lekarza i te 90 km dojechać. 

Bardzo lubię czytać Wasze pismo, dużo mi pomagało w życiu i za to bardzo Wam dziękuję. Dobrze, że jest bezpłatne, bo rentę mam małą, a przecież trzeba kupić coś ciepłego do ubrania, bo teraz człowiekowi zimno. Najgorzej jest w długie wieczory – pusto, cicho, bez słowa. Kiedyś miałam pluszowego misia, którego dostałam od męża, i wszystko mu opowiadałam, on słuchał, ale nic nie mówił. Zawsze tylko przytulałam się do niego, ale od starości rozleciał się, a nowy jest za drogi, żebym go mogła kupić. I tak teraz bez słowa żyje się, pluszowy miś odszedł i nie mam już nikogo. Patrzę na obrazki w gazecie, czytam wszystko i myślę, że czasem świat jest piękny i że można żyć też ze stomią. Ja teraz tak właśnie żyję, choć smutno mi i ciężko, bo jestem sama ze swoją chorobą. Niedługo święta i dla mnie będą to najsmutniejsze święta, bo dotąd zawsze pogadałam chociaż z misiem, no i byłam zdrowa. Teraz jest zupełnie inaczej. Rozpisałam się, ale dzięki temu trochę mi lżej się zrobiło na duszy.
Imię i nazwisko Czytelniczki do wiadomości redakcji

Gdy żyjemy samotnie, nie mamy wokół siebie 
kogoś, kto byłby do nas życzliwie nastawiony, 
służyłby swoim towarzystwem i pomocą, świat 
wydaje się miejscem wyjątkowo nieprzyjaznym. 
Codzienne trudności zdają się być nie do poko-
nania, a każde, nawet najdrobniejsze zmartwie-
nie urasta do rangi poważnego problemu. Życie 
wydaje się trudne właśnie dlatego, że trzeba 
zmagać się z nim w pojedynkę. 

Samotni – chowamy się w sobie, zasklepiamy 
sam na sam ze swoim smutkiem. Czujemy się 
niepotrzebni i umęczeni, nie widząc wokół siebie 
najbliższych, zamykamy drzwi domu i przesta-
jemy już szukać towarzystwa innych ludzi. Bo co 
moglibyśmy im zaoferować? Własne cierpienie, 
choroby, zmartwienia i smutek? Wydaje się, że 
nie mamy nic wartościowego, co moglibyśmy 
dać innym. A skoro czujemy się niepotrzebni 
i bezwartościowi, boimy się zawracać innym 
głowę swoją osobą. 

Trudno jest wydobyć się z samotności, szcze-
gólnie jeśli dodatkowo dotyka nas choroba. Ale 
właśnie wtedy, gdy brakuje nam bliskich, gdy 
czujemy się opuszczeni, dobrze jest postarać się 
wyjść do ludzi. Powolutku. Krok po kroku.

Uzdrawiające spotkania
Choć na co dzień żyjemy sami, warto każde-

go dnia zrobić coś, by mieć okazję do spotka-
nia z drugim człowiekiem. Żeby natknąć się na 
niego, trzeba, choć na chwilę, wyjść z domu. To 
wyjście to nie tylko szansa na poprawę nastroju 
i chwilę rozmowy. To przede wszystkim okazja, 
by zmobilizować się do zdjęcia szlafroka i prze-
brania się w dzienne ubranie, uczesania włosów, 
kąpieli, oczyszczenia butów. Choć wymaga to 
nieco wysiłku, warto go ponieść. I wyjść na-
przeciw ludziom. 

Gdzie ich jednak szukać? Kontaktu z innymi, 
chwili rozmowy, uśmiechu, trzeba poszukiwać 
tam, gdzie pojawiają się ludzie. 

Przede wszystkim warto zagadnąć do sąsiada, 
który jest życzliwy i przyjazny. Można powie-
dzieć kilka słów o pogodzie, zapytać o dzieci, 
wnuki (ludzie lubią o nich opowiadać), spytać 



Samotność doskwiera wielu starszym ludziom.
Nie należy jej jednak pogłębiać, zamykając się 

w czterech ścianach i unikając kontaktu z innymi. 

11
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o losy bohaterów ulubionego serialu. Te kilka 
zdań da nam poczucie, że nie jesteśmy całkiem 
sami na świecie – mamy sąsiada, z którym mo-
żemy chwilę porozmawiać.

Okazją do spotkania innych ludzi może być też 
codzienna wizyta w sklepie. Właśnie 
– codzienna. Można iść do sklepu 
tylko po to, by kupić świeżą bułkę 
na śniadanie. Prosta, mała rzecz, 
a nakłoni nas do ubrania się, wyj-
ścia, zamienienia kilku zdań ze sprze-
dawczynią. 

Takiego kontaktu można szukać 
także w aptece, na poczcie, w ko-
ściele. Spędzimy godzinę w tygodniu 
z innymi ludźmi, być może znajdzie-
my ukojenie we wspólnej modlitwie 
lub zamienimy tylko kilka zdań ze 
zgromadzonymi ludźmi na jakiś błahy 
nawet temat.

Po skończonej mszy postarajmy 
się wracać z kimś do domu – za-
wsze ktoś będzie szedł w tym samym 
kierunku, a wspólny spacer znowu 
będzie okazją do zamienienia kilku 
słów i nawiązania znajomości.

Zwierzę – najlepszy 
przyjaciel człowieka

Towarzystwa może dotrzymać 
nam także zwierzak. Żywe stwo-
rzenie, które wysłucha, przytuli się, 
z którym można wyjść na spacer,  
a kiedy wrócimy od domu ze sklepu 
przywita nas radosnym szczekaniem 
lub pomiaukiwaniem. 

Przed przygarnięciem psa lub kota 
istnieje w nas często obawa o kosz-
ty, jakie będziemy musieli ponieść 
w związku z jego utrzymaniem. Wbrew pozo-
rom – nie muszą być one wysokie. Zwierzak nie 
musi jeść gotowej, sklepowej karmy z puszek, 
może żywić się tym, co pozostanie z naszego 
posiłku. A obecność psa lub kota i radość, jaką 
wniosą w nasze życie, jest nie do przecenienia. 
Od stworzenia dostaniemy bezwarunkową mi-
łość, a fakt, że mamy kogoś, o kogo trzeba dbać, 
karmić, czesać, wyprowadzać na spacery, doda 
energii do działania każdego dnia.

W kontakcie ze światem
Wydaje się, że aby poczuć się mniej samotnie, 

potrzebujemy drugiego człowieka. Ale jest wiele 
rzeczy, które możemy zrobić sami, a dzięki nim 
poczuć się lepiej. 

Przede wszystkim warto słuchać radia i oglą-
dać telewizję. Odgłos audycji rozbrzmiewający 
w domu da nam poczucie, że nie jesteśmy w nim 
sami. Poza tym dzięki zasłyszanym informacjom 

Natura dająca ukojenie
Siłę do życia, zmagania się z samotnością 

i codziennymi trudnościami możemy czerpać 
z kontaktu z naturą. Warto wyjść przed dom 
i rozejrzeć się wokół. Przyjrzeć się kwiatom, li-

ściom, popatrzeć na drzewa. Do-
brze jest też założyć kilka grządek 
i posadzić na nich warzywa bądź 
kwiaty. Obserwowanie ich wzrostu 
przywraca wiarę w porządek panu-
jący na świecie, a poczucie, że się 
do niego przyłożyliśmy, przywraca 
wiarę w to, że jesteśmy potrzebni. 
Wyhodowane warzywa możemy 
zamarynować i zamknąć w słoicz-
kach, z kwiatów ułożyć bukiety – to 
idealne prezenty dla życzliwego są-
siada lub miłej pani listonosz. 

Samotność 
kontrolowana

Samotne życie nie jest proste. 
Dlatego samotności nie warto po-
głębiać, zamykając się w czterech 
ścianach. Postarajmy się przełamać, 
szukać innych, prosić ich o pomoc, 
jeśli jej potrzebujemy. Aby znaleźć 
towarzystwo ludzi, trzeba pozwolić 
im zbliżyć się do siebie, otworzyć na 
kontakt z nimi. 

Nasze nastawienie do takiego 
spotkania jest niezwykle ważne. Trze-
ba bowiem uwierzyć, że mimo iż 
przyszło nam żyć samotnie, mamy 
ludziom wiele do zaoferowania. Prze-
cież każdy człowiek, niezależnie od 
wieku i stanu zdrowia, może stać się 
kompanem, towarzyszem, przyja-
cielem. Może być wsparciem, kimś, 

z kim można porozmawiać. 
Postarajmy się pomyśleć o sobie ciepło, jak 

o człowieku, którego szanujemy i cenimy. Prze-
cież mamy wiele cech, które inni mogą polubić, 
które mogą być im potrzebne. 

Choć to trudne, starajmy się codziennie walczyć 
z samotnością. Otworzyć drzwi, wyjść na spacer, 
zamienić kilka słów ze spotkanym człowiekiem. 
Wyjście z domu sprawi, że dzień wyda nam się 
lepszy, a świat bardziej przyjazny.

A jeśli nie uda nam się znaleźć osoby, z którą 
moglibyśmy codziennie zamienić kilka słów? 
Trzeba wierzyć, że skoro jesteśmy na świecie 
– jesteśmy mu jakoś potrzebni. Szukać sił do 
życia każdego dnia. Dziękować za to, że nadal 
tu jesteśmy. Że możemy podziwiać wschodzą-
ce słońce, pogłaskać tulącego się do nóg psa, 
pozdrowić sąsiada. 

Choć to trudne – warto doceniać fakt, że po 
prostu żyjemy. 

niczymy w dyskusji.  A jeśli mamy możliwość 
zadzwonienia na bezpłatną infolinię – trzeba 
korzystać z tego jak najczęściej. Taka rozmo-
wa to przecież kontakt, choć nie bezpośredni, 
z drugim człowiekiem. 

Można poszukać też telefonu zaufania dla 
osób samotnych – znajdziemy tam kontakt 
z pracownikiem socjalnym, który nas wysłu-
cha, udzieli nam wsparcia i porady.

Ludzie listy piszą
Sposobem na radzenie sobie z samotnością jest 

także pisanie listów i kartek. Możemy wysyłać je 
do krewnych, dawnych znajomych. Dobrze jest 
zacząć od pocztówek z okazji świąt. 

Gdy dostaniemy odpowiedź, możemy zacząć 
pisać listy. Można w nich opowiedzieć o tym, 
co dzieje się u nas, dowiedzieć się, co słychać 
u innych osób. Taka korespondencja to kolejna 
nić łącząca nas ze światem.

będziemy mieli kontakt ze światem, orientację 
w tym, co się aktualnie dzieje. Dobrym pomy-
słem jest słuchanie audycji, do których dzwo-
nią słuchacze i telewidzowie – dzięki ich wypo-
wiedziom będziemy mieli wrażenie, że uczest-
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Program „Great Comebacks” („Wielkie Powroty”) istnieje od 23 lat. Edukuje, niesie pomoc 
pacjentom ze stomią i ich rodzinom, ale przede wszystkim udowadnia, że ich życie po operacji 
wyłonienia stomii także może być udane. Polacy będą mieli również udział w tym programie.

Tamara Klupińska

Tam byliśmy...

„Wielkie Powroty” Polaków
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Po raz pierwszy w corocznym spotkaniu „Great Comebacks” („Wielkie Powroty”) uczestniczyli goście spoza Stanów Zjednoczonych. Piąty od lewej – Polak, 
alpinista, Jerzy Truchanowicz.

Kiedy w 1984 r. w Stanach Zjednoczonych 
firma ConvaTec oraz Fundacja Crohn’s & Coli-
tis Foundation of America (CCFA) postanowiły 
stworzyć program „Wielkie Powroty”, mijało 
niemal 100 lat od czasu pierwszych opisanych 
i udokumentowanych operacji wyłonienia sto-
mii, które zakończyły się sukcesem. 

Jednakże gdyby zastanowić się, co oznacza 
słowo „sukces” dla samego pacjenta, okazało-
by się, że nie do końca to samo co dla chirur-
ga. Niewątpliwie miarą sukcesu jest uratowanie 
życia i umożliwienie dalszego funkcjonowania. 
Ale w tym miejscu właśnie zaczynają się różnice 
w postrzeganiu. A wszystko rozbija się o owo 
„normalne funkcjonowanie”. 

Dla lekarza sukcesem będzie przede wszyst-
kim udana operacja, dla pacjenta powrót do 
normalnego życia, rodziny i aktywności sprzed 
choroby.

mamy cel w życiu i czy odgrywamy w nim jakąś 
wyznaczoną sobie rolę społeczną, zawodową, 
towarzyską.   

Tymczasem choroba, jej charakter i ogranicze-
nia, jakie musimy sobie narzucać, często powo-
dują nasze lęki i niepewność. Niesie to za sobą 
obawy co do zdolności wywiązywania się z tych 
ról, do których w trakcie „przedoperacyjnego” 
życia zdążyliśmy przywyknąć. Często rodzi się 
zniechęcenie i niewiara w możliwość powrotu do 
aktywnego życia, zwłaszcza towarzyskiego. Nie 
bez znaczenia jest tu specyfika choroby, która 
dotyka spraw intymnych, a przecież te są nadal 
w naszym społeczeństwie tematem tabu. 

Pomocna dłoń
Wszystkie te uwarunkowania sprawiają, że 

wyłonienie przetoki jest dla wielu ludzi swoistym 
przełomem, z którym nie wszyscy radzą sobie 

Paląca potrzeba
Program „Wielkie Powroty” powstał z powodu 

luki we współczesnej medycynie. Luki, która do-
tyczy sfery pooperacyjnej opieki nad pacjentem. 
Zainteresowanie medycyny koncentrowało się 
bowiem na wąskim wycinku ratowania zdro-
wia, likwidowania przyczyn i skutków choroby, 
nie interesowano się natomiast pacjentem pod 
kątem jakości jego życia. 

Tymczasem istota ludzka nie jest maszyną, 
w której wystarczy naprawić czy wymienić uszko-
dzoną część, żeby na powrót zaczęła dobrze 
funkcjonować. Dla kondycji człowieka psychika 
jest równie ważna jak ciało. 

Jakość naszego życia zależy nie tylko od stopnia 
sprawności, ale również od samooceny, umiejęt-
ności odnalezienia się w społeczeństwie i swo-
jej roli w nim. Jako istoty społeczne oceniamy 
się przez pryzmat tego, jak widzą nas inni, czy 
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jednakowo. Tak jak różnorodna jest mozaika 
ludzkich charakterów – tak indywidualny jest 
również sposób radzenia sobie z problemami 
i nowymi sytuacjami. 

Wspólna dla wszystkich jest pierwsza reakcja 
– strach, niedowierzanie, frustracja. Emocje te 
dotykają nawet tych, którzy później doskonale 
układają sobie życie i mimo (a czasem właśnie 
z powodu) przetoki potrafią odnaleźć własny 
sposób na życie, nie gorszy, a często nawet lepszy 
od dotychczasowego, bardziej pasjonujący.

Tak właśnie stało się w przypadku światowego 
ambasadora programu „Wielkie Powroty” – alpi-
nisty i podróżnika Roba Hilla. W wywiadzie, który 
zamieściliśmy w styczniowym numerze „Naszej 
Troski” Rob Hill wspomina początkowe lata ży-
cia z przetoką: „Na początku nie było mi lekko. 
Szczerze mówiąc, nawet nie miałem ochoty dalej 
żyć”. Ale już dalej mówi: „Choroba pomogła mi 
skoncentrować się na rzeczach naprawdę waż-
nych i wykształciła we mnie determinację. Mam 
wspaniałe życie. Potrafiłem wykorzystać trudne 
doświadczenia i sprawić, że wpływ choroby na 
moje życie był mimo wszystko pozytywny”. 

Taki osobisty przykład może więcej zdziałać 
niż tysiąc słów otuchy. Staje się bowiem wyraź-
nym świadectwem tego, że posiadanie przetoki 
nie jest powodem, ani uzasadnieniem do wyco-
fania się z aktywnego życia. Problem tkwi nie 
tyle w fizyczności – ile w psychice. I to właśnie 
tam trzeba najpierw dokonać przełomu. Dlate-
go osią, na której opiera się program „Wielkie 
Powroty”, są ludzie, którzy chcą się podzielić 
swoją historią, wiedzą i doświadczeniem, w ten 
sposób wyciągając pomocną dłoń do tych, któ-
rzy tego potrzebują.

„Wielkie Powroty”
Nazwa programu jest symboliczna, a jedno-

cześnie jest najbardziej zwięzłym określeniem 
intencji, jakie przyświecają jego twórcom i tym 
wszystkim, którzy biorą w nim udział. To misja 
przywracania ludziom po operacjach wyłonienia 
przetoki sensu życia poprzez pomoc, edukację 
i inspirację. 

W krajach biorących udział w programie re-
gionalne towarzystwa stomijne zgłaszają swoich 
kandydatów do corocznej nagrody. Kandyda-
tem może zostać każdy, kto na przekór cho-
robie spełnia swoje marzenia, pasje, pozostaje 
czynny zawodowo, osiąga sukcesy i dokonuje 
rzeczy, na które nie każdy zdrowy się porywa. 
Słowem – wyróżnia się.  W„Wielkich Powrotach” 
o kandydatach mówi się, że to „zwykli ludzie 
o niezwykłych dokonaniach”.

Nasz ambasador
W Polsce nie brak „cichych bohaterów”, którzy 

hartem ducha, siłą optymizmu i dokonaniami 

mogą służyć stomikom na całym świecie. Ich 
historie publikujemy w każdym numerze „Na-
szej Troski” w cyklu „Rozmowa z...”. 

Już teraz podejmowane są przygotowania, 
by powołać komisję, ustalić kategorie i reguły 
zgłaszania kandydatów do programu. Również 
i Państwo mogą mieć w tym swój aktywny udział, 
nadsyłając do redakcji własne historie czy też 
historie innych osób, które Waszym zdaniem 
na taką nagrodę zasługują.

Pierwszym krokiem Polaków ku „Wielkim Po-
wrotom” było wybranie własnego ambasadora 
tego programu w Polsce – alpinisty Jerzego Tru-

chanowicza. Jest on wspaniałym przykładem 
tego, jak nie poddać się chorobie. Po operacji 
przeszedł rehabilitację, następnie zaczynając 
od spacerów i ćwiczeń mięśni doszedł do takiej 
sprawności fizycznej, że mimo przetoki realizuje 
swoją pasję.  Już po operacji miał okazję testować 
w ekstremalnych warunkach sprzęt stomijny, 
zdobywając Mont Blanc, Aconcaguę, a także 
położony w rejonie znanym z kapryśnych wa-
runków meteorologicznych Pik Lenina.

Już wkrótce podamy więcej informacji na 
temat funkcjonowania tego programu w na-
szym kraju.

Program „Great Comebacks” („Wielkie Powroty”) powstał w 1984 r. dzięki współpracy firmy 
ConvaTec i Fundacji Crohn’s & Colitis Foundation of America (CCFA). 

Głównym celem istnienia tego programu jest edukacja społeczna na temat problemów oraz po-
trzeb ludzi chorych na przewlekłe choroby zapalne jelit, a także osób ze stomią. 

Przez 23 lata swego istnienia program wyróżniał wybranych pacjentów coroczną nagrodą 
„Great Comebacks”. Nagrody te honorują osiągnięcia ludzi, którzy przezwyciężyli chorobę i stali 
się inspiracją dla innych. 

Od 2006 r. celem programu jest również niesienie pomocy osobom z przewlekłymi chorobami 
jelit i edukowanie pacjentów oraz ich rodzin na temat życia po operacji. Akcja ma zachęcać i in-
spirować, pomagać w przezwyciężaniu bólu, frustracji i strachu, pokazać, że z wyłonioną stomią 
można żyć pełnią życia. Już wkrótce program rozpocznie się również w Polsce.

Więcej informacji na temat programu „Great Comebacks” znajduje się na stronach internetowych 
www.greatcomebacks.com oraz www.nogutsknowglory.com.
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Jerzy Truchanowicz, 
60 lat, od 10 lat 
ma ileostomię
W wieku 49 lat zdiagnozowano u niego Colitis 
ulcerosa, spędził 15 miesięcy w kilku kolejnych 
szpitalach, co wiązało się z różnymi komplika-
cjami (m.in. dotknął go paraliż z powodu ropnia 
na kręgosłupie). Po operacji kręgosłupa ważył 
zaledwie 47 kg, a mimo to już 8 miesięcy później 
zdobył Mont Blanc.
Jerzy Truchanowicz wspina się na górskie szczy-
ty od ponad 40 lat – alpinizm i podróże są jego 
wielką pasją. 
Mając przetokę, zdobył pięć razy Mont Blanc, 
dwa razy Aconcaguę i planuje wspinaczkę na Mo-
unt Everest. Po operacji przez kilka lat był nadal 
czynny zawodowo, a po przejściu na emeryturę 
samodzielnie wybudował dom. Podróżuje po egzotycznych zakątkach świata (m.in. Indonezji, 
Borneo, Patagonii). Zaangażował się czynnie w polski ruch stomijny, bierze udział w spotka-
niach z lekarzami i pielęgniarkami, ale przede wszystkim spotyka się ze stomikami zarówno na 
organizowanych przez Pol-Ilko i ConvaTec spotkaniach z cyklu „Spotkajmy się”, jak i w szpi-
talach jako wolontariusz. Wygłasza odczyty, prezentuje filmy i fotografie, dzieląc się z innymi 
swoją historią powrotu do aktywnego życia. Jego mottem jest myśl Romaine’a Garry’ego: „Nie 
należy pytać o sens życia, trzeba swojemu życiu samemu sens nadać”.

GREATCOMEBACKS®

Progam „Great Comebacks”



Rozmowa z...
Rozmawiała: Anna Romaszkan

Rozmowa z Grażyną Majewską, przewodniczącą PTPS

Wyszkolona pielęgniarka 
– zdrowszy pacjent
Lepiej wyszkolone pielęgniarki to szansa na poprawę jakości życia pacjentów ze stomią. 
W czasach, kiedy zamykane są poradnie stomijne, to właśnie pielęgniarki zapewniają 
najczęściej specjalistyczne wsparcie i opiekę.
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Najważniejszy 
jest pacjent, 
a jego stan 
w dużej mierze 
zależy od 
zaangażowania 
i wiedzy 
pielęgniarki.

Anna Romaszkan: Skąd Pani 
zainteresowanie problemami stomii?

Grażyna Majewska: Początkowo pracowałam 
na oddziale chirurgicznym białostockiego szpitala 
klinicznego jako pielęgniarka odcinkowa. Ponieważ 
interesowały mnie nowe wyzwania i nie bałam 
się trudnych przypadków, więc chętnie wzięłam 
udział w szkoleniu dla pielęgniarek stomijnych. 
Chciałam mieć dodatkowe kwalifikacje, robić 
coś innego, niż robiłam dotąd. Było to 
16 lat temu…

Od tej pory coraz bardziej intereso-
wały mnie problemy pacjentów ze sto-
mią. Rozumiałam, jak ważna jest dla nich 
fachowa pomoc pielęgniarska zarówno 
przed operacją, jak i po niej. Bardzo za-
leżało mi, aby przy białostockim szpitalu 
powstała profesjonalna poradnia stomij-
na. Udało się to dzięki staraniom moim 
oraz ogromnie zaangażowanej w spra-
wy pacjentów ze stomią doc. Jadwigi 
Snarskiej, do dziś kierującej tą poradnią. 
Nasza współpraca, oparta na pełnym 
zrozumieniu i zaufaniu, to bardzo ważny ele-
ment pracy zespołowej, decydujący o szybkim 
powrocie naszych pacjentów do zdrowia. 

A.R.: Jak powstało Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarek 
Stomijnych (PTPS)? 

G.M.: Na różnych spotkaniach, konferencjach 
i zjazdach często spotykałam się z innymi pielę-
gniarkami stomijnymi. Rozmawiałyśmy o tym, 
że trzeba by założyć stowarzyszenie, które zo-
gniskowałoby nasze działania. Dwa lata temu 
zorganizowałyśmy wreszcie grupę, z której został 
wyłoniony pięcioosobowy zarząd, przygotowały-
śmy statut. W marcu 2006 r. zarejestrowałyśmy 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych 
z siedzibą w Warszawie.

A.R.: Jaki jest najważniejszy 
cel, który stawia przed sobą 
stowarzyszenie?

G.M.: Dbałość o rozwój zawodowy pielęgnia-
rek. Im lepiej są one wyszkolone, tym większa 
szansa na poprawę jakości życia osób ze stomią. 
Doskonale wiemy, że potrzebują oni fachowej 
opieki, zwłaszcza że w ostatnich latach zlikwi-
dowano większość poradni stomijnych. 

Chcemy integrować pielęgniarki, które są 
zainteresowane własnym rozwojem i szko-
leniami. 

W listopadzie 2007 r., dzięki grantowi eduka-
cyjnymi firmy ConvaTec, zorganizowałyśmy cykl 
szkoleń o charakterze kursów dokształcających 
dla około 300 pielęgniarek z całego kraju. 

Program naszych szkoleń został zaakcepto-
wany przez Izby Pielęgniarskie oraz Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych. Uczestniczyły w nich pielęgniarki pracujące 
na oddziałach chirurgii, onkologii, pielęgniarki 
środowiskowe, a także opatrunkowe i stomijne. 
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów 
wszystkie otrzymały certyfikaty poświadczające, 
że wzięły w nim udział i zdobyły nowe warto-
ściowe kwalifikacje.  

A.R.: Co w przyszłości zamierza 
jeszcze osiągnąć PTPS?

G.M.: Chcemy propagować wiedzę o stomii 
wśród pracowników służby zdrowia i pacjentów. 
Zależy nam na współpracy z innymi towarzystwa-
mi naukowymi, np. z Towarzystwem Chirurgów 
Polskich i Polskim Klubem Koloproktologii.  

Bardzo ważnym partnerem jest dla nas Polskie 
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-

-Ilko. Może uda się nam stworzyć także 
magazyn dla pielęgniarek stomijnych. 
W najbliższej przyszłości planujemy roz-
budowę naszego serwisu internetowego. 
Myślimy także o organizacji kolejnych 
warsztatów dla pielęgniarek.

A.R.: Kto może zostać 
członkiem PTPS?

G.M.: Członkami mogą być wszystkie 
pielęgniarki, które mają ważne prawo 
wykonywania zawodu i chcą poszerzać 
swoją wiedzę. 

A.R.: Jednym z zadań PTPS jest 
współpraca z Pol-Ilko. Na czym ma 
ona polegać?

G.M.: Pol-Ilko odgrywa bardzo ważną rolę, 
integrując środowisko osób za stomią. Walczy 
m.in. o korzystną refundację sprzętu stomijnego. 
Chcemy je w tych wysiłkach wspierać. 

A.R.: Czy można znaleźć 
w internecie więcej informacji 
o Waszej działalności?

G.M.: Tak, w naszym serwisie, który dostępny 
jest pod adresem www.ptps.pl, systematycznie 
umieszczamy wszystkie informacje na temat na-
szej działalności. Znaleźć tam można informacje 
zarówno dla pielęgniarek, jak i dla pacjentów. 
Serdecznie zapraszamy.w





Na spo tka nia or ga ni zo wa ne 
w ra mach pro gra mu „Spotkajmy się” 
zapraszamy wszystkich pacjentów 

ze stomią. Przed każdym z nich wy syła my 
pocz tą za pro sze nia, któ re otrzy mu ją m.in. 
wszy scy pre nu me ra to rzy „Na szej Tro ski”, 

człon ko wie pro gra mu Zło ta Kar ta Co nva Tec 
oraz wszystkie osoby, które przysłały 

do nas kupon „Spotkajmy się”.

Zaproszenia na spotkania

Tematy spotkań w 2008 r.
I SPOTKANIE 

„Różne rodzaje stomii 
i ich właściwa pielęgnacja (cz. I)”

II SPOTKANIE 
„Ruch to zdrowie! – ćwicz razem 

z nami”
III SPOTKANIE 

„Różne rodzaje stomii 
i ich właściwa pielęgnacja (cz. II)”

BEZPŁATNY TRANSPORT
Pa cjen tom z mniej szych miej sco wości 

za pew nia my bez płat ny trans port au to-

ka ro wy na wszyst kie spo tka nia. Szcze-

góło we in for ma cje na ten te mat znaj du-

ją się w za pro sze niach, któ re wy syła my 

do Państwa pocz tą. 



BIAŁYSTOK
24 kwietnia 
Dworek Soplicowo
Borowskie Wypychy
BYDGOSZCZ
8 maja 
Myślęcinek
Hotel Pałac
GDAŃSK
7 maja 
Gospodarstwo Agroturystyczne
Warzno
KATOWICE
13 maja 
Restauracja „Pod Kasztanami” 
Zabrze, ul. Wolności 190
KIELCE
15 maja 
Hotel Leśny Dwór 
ul. Szczepaniaka 40
KRAKÓW
14 maja 
Zajazd Szlachecki
ul. Zakładowa 3a
LUBLIN
29 maja  
Europejski Dom Spotkań, 
ul. Nasutów 98a
ŁÓDŹ
22 kwietnia 
„Intersolar” Brzeziny k. Łodzi 
Buczek 26
OLSZTYN
6 maja
Wieża Ciśnień
ul. Żołnierska 3b
OPOLE
4 czerwca
Skansen w Opolu-Bierkowicach 
ul. Wrocławska 174 
POZNAŃ
17 kwietnia 
Pole Piknikowe „Malta Ski” 
ul. Wiankow a 2
RZESZÓW
28 maja
Stadnina Koni Leśna Wola 
Głogów Młp., ul. Leśna Wola 8 
SZCZECIN
15 kwietnia 
Nadleśnictwo Glinna
WARSZAWA
23 kwietnia
Gospoda Kampinówka 
Izabelin, ul. Tetmajera 38 
WROCŁAW
3 czerwca
Tor Wyścigów Konnych 
Partynice, ul. Zwycięska 2
ZIELONA GÓRA
16 kwietnia
WOSiR Drzonków-Racula 
ul. Olimpijska 20

BIAŁYSTOK
9 października
Sala NOT
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
BYDGOSZCZ 
16 października
Rektorat Akademii Medycznej
ul. Jagiellońska 15
GDAŃSK
15 października 
Sala NOT
ul. Rajska 6
GORZÓW WLKP.
1 października 
Urząd Miejski 
ul. Sikorskiego 3/4
KATOWICE
21 października 
Centrum Sztuki Filmowej
ul. Sokolska 66
KIELCE
23 października 
Hotel Kongresowy
ul. Solidarności 34
KRAKÓW
22 października 
Aula AWF
ul. Jana Pawła II 78
LUBLIN
30 października
AM Collegium Maius 
ul. Jaczewskiego 4/6
ŁÓDŹ
7 października 
Centrum Zdrowia Matki Polki 
ul. Rzgowska 281/289
OLSZTYN
14 października
Planetarium
ul. J. Piłusudskiego 38
OPOLE
5 listopada
Państwowa Szkoła Muzyczna 
ul. Strzelców Bytomskich 18
POZNAŃ
2 października 
Kino Apollo
ul. Ratajczaka 18
RZESZÓW
29 października 
Instytut Muzyki 
ul. Dąbrowskiego 83
SZCZECIN
30 września
ZUS, ul. Matejki 22
WARSZAWA
8 października
Kino Wisła
pl. Wilsona 2
WROCŁAW
4 listopada
Kino Warszawa 
ul. Piłsudskiego 64

MIEJSCA SPOTKAŃ
III SPOTKANIA II SPOTKANIA 
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Kącik medyczny

Istotą osteoporozy jest zmniejszenie siły i wy-
trzymałości kości, co może prowadzić do ich 
złamań – szczególnie dotyczy to szyjki kości 
udowej, kręgów kręgosłupa i kości nadgarstka. 
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pogarsza się 
nie tylko „ilość”, ale i „jakość” tkanki kostnej.

Osteoporoza występuje u bardzo wielu osób 
(szczególnie kobiet), ale tylko u niektórych po-
jawiają się jej objawy. Dlatego też określa się 
czasami tę chorobę mianem „cichego złodzieja 
kości”.

Złamania osteoporotyczne wystąpią w pew-
nym momencie życia u co drugiej kobiety i u co 
czwartego mężczyzny powyżej 50 r.ż. Są one 

Osteoporoza atakuje głównie kobiety. Określana jest mianem „cichego złodzieja kości”, bowiem 
polega na powolnym odwapnianiu tkanki kostnej, długo niepowodującym żadnych dolegliwości. 
Często pierwszym objawem zaawansowania choroby jest złamanie towarzyszące upadkowi. 

Osteoporoza

poważnym obciążeniem dla chorych, ich rodzin 
oraz całego społeczeństwa. Dotyczy to szcze-
gólnie złamań szyjki kości udowej, po których 
połowa chorych nie jest w stanie samodzielnie 
się poruszać. Ten stan jest również poważnym 
zagrożeniem dla życia: jedna osoba na pięć ze 
złamaniem szyjki kości udowej powyżej 50. r.ż. 
umiera na skutek powikłań w ciągu roku od zła-
mania.

Czym skorupka za młodu...
Szkielet jest nie tylko rusztowaniem, na któ-

rym opiera się całe ciało. To żywa tkanka, która 
nieustannie się zmienia – równocześnie bowiem 

lek. rodzinny Marcin Pustkowski 
specjalista medycyny rodzinnej

przybywa i ubywa nam kości, jednocześnie bu-
dujemy tkankę kostną i ją „wchłaniamy”. 

W młodym wieku przeważa proces budowa-
nia. Wtedy to tworzy się masa kostna. W wieku 
25-30 lat następuje okres równowagi, potem 
zaczyna dominować już ubytek, który jest gwał-
towny i znaczny, szczególnie u kobiet 4-8 lat 
po menopauzie. Panowie doganiają kobiety mniej 
więcej około 65. r.ż., kiedy tempo utraty masy 
kostnej jest takie samo u obu płci. 

Wynika z tego, że im więcej zbudujemy masy 
kostnej w młodości, tym lepiej, bowiem mamy 
wtedy większy zapas, z którego można „tracić” 
w przyszłości. Trzeba wiedzieć, że wielkość tej 
puli zależy od czynników genetycznych, płci 
(mężczyźni budują więcej masy kostnej), wpły-
wu hormonów płciowych, dobrego odżywiania 
(wapń i witamina D) oraz aktywności fizycznej. 
Uważa się, że geny wpływają na wielkość szczy-
towej masy kostnej aż w 50-90%.

Pamiętajmy także, że kość to nie tylko mine-
rały (dokładnie fosforan wapnia), ale również 
elastyczne włókna kolagenu i żywe komórki 
– czyli komórki odżywiające i budujące kość 
(osteocyty i osteoblasty) oraz te, które ją nisz-
czą (osteoklasty). 

Nie tylko wiek
Niesłusznie uważamy, że osteoporoza jest 

procesem nieuchronnie związanym ze starze-
niem. Tymczasem to nie wiek jest główną przy-
czyną osteoporozy, a niedostateczny, daleki od 
optymalnego, wzrost szkieletu w okresie doj-
rzewania. Profilaktyka osteoporozy powinna 
więc zaczynać się już w dzieciństwie i mieć na 
celu zbudowanie maksymalnej masy kostnej. 

Nie da się jednak zaprzeczyć, że osteoporo-
zę spotyka się głównie u kobiet po menopauzie. 
Dlaczego tak się dzieje? W budowaniu tkanki 
kostnej odgrywają rolę estrogeny – żeńskie hor-
mony płciowe. Jeśli ich zabraknie – a tak się 
dzieje podczas menopauzy – zaczyna przewa-

Najważniejszym badaniem diagnozującym osteoporozę jest densytometria kostna. Jej wynik 
odzwierciedla stopień, w jakim gęstość kości odbiega od średniej młodych, zdrowych osób.
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żać ubytek kości. Estrogenów może brakować 
także po operacyjnym usunięciu obu jajników 
(np. w wyniku nowotworu), a także po che-
mioterapii lub radioterapii. U mężczyzn również 
obserwuje się spadek poziomu męskich hormo-
nów płciowych (głównie testosteronu), ale nie 
jest on tak nagły jak w przypadku menopauzy. 
Dlatego utrata masy kostnej u panów jest ła-
godniejsza, a jej tempo zrównuje się u obu płci 
dopiero około 65. r.ż.

Inną grupą przyczyn występowania osteopo-
rozy są różne schorzenia i zażywane w związku 
z ich istnieniem niektóre leki. Taką osteoporozę 
określa się mianem wtórnej. Ryzyko choroby 
wzrasta np. przy długotrwałym (powyżej 2 mie-

sięcy) stosowaniu glikokortykosteroidów (ste-
rydów). Leki te wykorzystuje się m.in. w terapii 
astmy, reumatoidalnego zapalenia stawów czy 
łuszczycy. 

Z innych niebezpiecznych dla kości farmaceu-
tyków wymienić warto: niektóre leki przeciw-
padaczkowe, heparynę, cyklosporynę, środki 

Czynniki
ryzyka osteoporozy
Czynniki, na które nie mamy wpływu:

 wiek – im jesteśmy starsi, tym ryzyko 
osteoporozy jest większe;

 płeć – kości kobiet są drobniejsze, 
bardziej kruche; kobiety tracą masę kostną 
gwałtownie w okresie menopauzy;

 rozmiary ciała – kobiety „cienkokościste”, 
drobniejsze są bardziej narażone niż panie 
„grubokościste”;

 rasa – rasa biała (kaukaska) i żółta są 
bardziej narażone (w przypadku kobiet);

 czynniki dziedziczne – podatność na 
osteoporozę jest do pewnego stopnia 
dziedziczna; jeśli mamy bliskich krewnych 
(np. rodziców), u których wykryto złamania 
osteoporotyczne, to ryzyko jest podwyższone 
również u nas.

Czynniki, na które mamy – mniejszy lub 
większy – wpływ:

 niedobór hormonów płciowych – oprócz 
klimakterium może to być np. ekstremalny 
wysiłek fizyczny (biegaczki, baletnice), 
a u mężczyzn wynik leczenia raka prostaty;

 niektóre choroby i zaburzenia 
– np. jadłowstręt psychiczny czy późne 
dojrzewanie albo wczesna menopauza;

 leki – głównie glikokortykosteroidy, leki 
przeciwpadaczkowe i heparyna;

 dieta – niedostateczna zawartość wapnia 
i witaminy D w diecie sprzyja osteoporozie; 
zagrożeniem są też częste, rygorystyczne 
diety (głodówki);

 aktywność fizyczna – jeśli jest 
niedostateczna, tempo utraty kości jest 
większe;

 alkohol i palenie tytoniu – również 
zwiększają ryzyko osteoporozy.
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postawy (na pochyloną czy nawet zgarbioną). 
Objawy złamań są jeszcze bardziej wyraźne: 
przede wszystkim to silny ból i niemożność po-
ruszania nogą czy ręką, czasami widoczne pod 
skórą wyraźne zniekształcenie.

Oczywiście, osteoporozę możemy u siebie 
podejrzewać, ale ostateczne rozpoznanie na-
leży do lekarza – rodzinnego, reumatologa lub 
ortopedy. Każdy z nich zwróci przede wszystkim 
uwagę na czynniki ryzyka. Zapyta o dietę, mie-
siączkowanie, poprzednie złamania i choroby 
współistniejące. 

Najważniejszym badaniem pozostanie jednak 
w tym wypadku tzw. densytometria kostna. 
Mierzy ona gęstość mineralną kości (BMD). Pa-
cjent leży na stole do badań, a nad nim prze-
jeżdża skaner, który emituje promieniowanie 
rentgenowskie (w małych ilościach). W densy-
tometrii najważniejsze są trzy miejsca: kręgosłup, 
bliższy koniec kości udowej i nadgarstek. Wynik 
podaje się tylko jako tzw. wskaźnik T. Odzwier-
ciedla on stopień, w jakim gęstość kości odbie-
ga od średniej u młodych osób.

Ponieważ gęstość kości jest zwykle mniejsza, 
to wynik poprzedza się znakiem „–”. Wartości 
poniżej -2,5 (czyli np. -3,0) oznaczają osteopo-
rozę. Jeśli wskaźnik T będzie zawierał się pomię-
dzy -1,0 a -2,5, rozpoznaje się osteopenię. Jest 
to stan, w którym gęstość kości jest co prawda 
zmniejszona, ale nie na tyle, żeby zdiagnozować 
znacznie bardziej niebezpieczną osteoporozę. 
Densytometria powinna być wykonywana 
u wszystkich kobiet po 65. r.ż.(!)

Wapń, słońce i ćwiczenia
Leczenie kojarzy się w pierwszej kolejności 

z tabletkami. W osteoporozie duża część tera-
pii obejmuje jednak nie farmaceutyki, ale dietę, 
regularny wysiłek fizyczny oraz modyfikację 

stosowane w chemioterapii (szczególnie w le-
czeniu raka sutka), lit, metotreksat i tyroksynę.

Osteoporoza może również wystąpić w prze-
biegu nadczynności tarczycy, jadłowstrętu psy-
chicznego (anoreksji), hipogonadyzmu (niskich 
stężeń hormonów płciowych), niewydolności 
nerek i chorób układu pokarmowego (np. w cho-
robie Leśniowskiego-Crohna, po usunięciu żo-
łądka). Ważną przyczyną ubytku masy kostnej 
jest też alkoholizm.

Jak widać, istnieje wiele stanów (wymienio-
no je w ramce obok), w których prawdopodo-
bieństwo pojawienia się osteoporozy jest więk-
sze. Nazywamy je czynnikami ryzyka. 

Sama osteoporoza, aczkolwiek będąca scho-
rzeniem samym w sobie, to jednak nie wszyst-
ko. Najniebezpieczniejsze są towarzyszące jej 
złamania i stany (również zwane czynnikami 
ryzyka – tym razem ryzyka złamań), które do 
nich doprowadzają. Mogą to być czynniki od 
nas niezależne: np. wysoki wzrost, zaawanso-
wany wiek, obecność złamań wśród członków 
rodziny oraz czynniki, na które mamy wpływ: 
słaby wzrok, słaba koordynacja ruchowa, mała 
siła mięśni, stosowanie środków uspokajających 
czy przeszkody na podłodze w domu.

Rozpoznanie osteoporozy
Osteoporoza jest zwykle „niema”. Po prostu 

– nie daje objawów. U części chorych nierozpo-
znana czy niezdiagnozowana doprowadza do 
mikrozłamań lub zniekształceń kręgów, co w kon-
sekwencji może prowadzić do wyraźnego już 
zmniejszenia wzrostu, bólu pleców czy zmiany 

Bez względu na osobiste 
predyspozycje zwiększające ryzyko 

zachorowania na osteoporozę, 
każdy człowiek w pewnym wieku 

zaczyna tracić masę kostną.
Dlatego wskazane jest okresowe 

wykonywanie denysometrii 
po 65. roku życia.

Ubytek masy kostnej powoduje znaczne 
osłabienie kości i większe ryzyko urazów.
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Kącik medyczny

Jak nie dopuścić do złamania?
 Zacznij ćwiczyć. Ważne są ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni, ale również te, które 

poprawiają równowagę ruchową i koordynację.

 Zwracaj uwagę na leki, które zażywasz – sprawdź z lekarzem lub farmaceutą, czy ich 
stosowanie nie powoduje osteoporozy wtórnej, uważaj na leki powodujące zaburzenia 
równowagi.

 Systematycznie sprawdzaj wzrok. Dotyczy to szczególnie osób, które już noszą okulary 
lub cierpią na jaskrę albo zaćmę.

  Zapewnij sobie bezpieczeństwo w domu i w najbliższym otoczeniu:
• usuń z podłogi i ze schodów wszystkie rzeczy, o które możesz się potknąć; 
• przytwierdź wszystkie ruchome chodniki i dywaniki mocno do podłogi (taśmą);
• zamocuj w pobliżu sedesu i wanny specjalne poręcze pomagające ci wstać;
• używaj przeciwpoślizgowych mat w łazience;
• kup telefon bezprzewodowy (nie będziesz się spieszyć, żeby go odebrać);
• używaj butów, które się nie ślizgają (kapcie nie są najlepszym wyborem);
• nie wstydź się laski, jeśli zmuszony jesteś z niej korzystać;
• w zimie wybieraj chodniki posypane piaskiem;
• uważaj na krawężniki, zawsze sprawdź wzrokiem ich wysokość.

Odpowiednia dieta buduje nasze kości. Chcąc zapobiec osteoporozie, powinniśmy jeść 
te produkty, które bogate są w wapń i witaminę D, przede wszystkim mleko i jego przetwory.
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stylu życia. Celem leczenia jest spowolnienie 
utraty masy kostnej (a nawet zwiększenie tej 
masy) oraz ograniczenie ryzyka złamań. W oste-
oporozie wtórnej najważniejsze jest leczenie 
przyczyny, czyli np. odstawienie (jeśli to możli-
we) glikokortykosteroidów.

W odżywianiu najważniejsze jest przyjmo-
wanie odpowiednich ilości wapnia oraz wita-
miny D. Dla osób po 50 r.ż. będzie to 1200-1500 mg 
wapnia i 400-600 jednostek międzynarodowych 
(IU) witaminy D dziennie. Najlepszym źródłem 
wapnia i witaminy D są oczywiście produkty 
żywnościowe, a nie tabletki. Wapń znajduje się 
w dużych ilościach w nabiale (mleko, jaja, kefi-
ry, jogurty), zielonych warzywach liściastych 

(brokuły, kapusta, rzepa, sałata), rybach (sar-
dynki, łosoś), owsie oraz w soi i jej przetworach. 
Duże ilości witaminy D znajdują się w olejach 
rybnych oraz w produktach sztucznie w nią 
wzbogacanych (mleko, płatki). 

Witaminę tę produkujemy też sami pod wpły-
wem promieni słonecznych, stąd tak ważne są 

Leki, czyli więcej kości 
w kości

Oprócz diety i ćwiczeń w leczeniu niezbędne 
są oczywiście leki. 

Jedną z najczęściej stosowanych grup medy-
kamentów w przypadku osteoporozy są bisfo-
soniany (alendronian, rizedronian, ibandronian). 
Zmniejszają one aktywność komórek, które po-
wodują utratę masy kostnej, czyli osteoklastów. 
Rezultat? Większa gęstość w kręgosłupie oraz 
w kości udowej i tym samym zmniejszenie ry-
zyka złamania. Bisfosoniany stosuje się również 
u mężczyzn.

Raloksyfen to kolejny lek, który zapobiega 
utracie kości (szczególnie w kręgosłupie). Na-
śladuje on korzystne działanie estrogenów, a jest 
jednocześnie pozbawiony ich szkodliwego wpły-
wu na gruczoł piersiowy i macicę (ryzyko raka). 
Przeznaczony jest tylko dla kobiet.

Innym pożytecznym lekiem jest teriparatyd. 
Przyjmuje się go w postaci zastrzyków. Teripa-
ratyd pobudza proces tworzenia się kości, wpły-
wając na osteoblasty w obrębie kręgosłupa 
i okolicy kości biodrowej.

Kalcytonina to lek, który jest stosowany głów-
nie u kobiet po menopauzie. Jest podawana 
w zastrzykach lub w postaci aerozolu do nosa. 
Środek spowalnia utratę kości i zwiększa jej gę-
stość w kręgosłupie. W złamaniach ma działanie 
przeciwbólowe.

Podawanie stosowanych kiedyś często 
estrogenów i progestagenów (terapia hormo-
nalna) jest kontrowersyjne. Owszem, rzeczy-
wiście zwiększają gęstość kości i zapobiegają 
jej utracie. Zapobiegają również złamaniom 
kości. Niestety – zwiększają również ryzyko raka 
sutka i udaru mózgu.

W leczniu i profilaktyce 
osteoporozy oprócz leków 
stosuje się indywidualnie 

opracowane ćwiczenia fizyczne 
i odpowiednią dietę. Szczególnie 

ważne jest dbanie o to, by 
dostarczać organizmowi 

wystarczające ilości wapnia 
i witaminy D.

spacery i przebywanie na świeżym powietrzu. 
Jednak w zimie, szczególnie w przypadku star-
szych osób, tego słońca może być za mało.  

Niezmiernie ważne w leczeniu i profilaktyce 
osteoporozy są ćwiczenia fizyczne, szczególnie 
siłowe. Osoby z osteoporozą nie powinny jednak 
przesadzać z podskokami, skokami czy obro-
tami, ponieważ mogą spowodować złamanie. 
Najlepiej, aby program ćwiczeń indywidualnie 
zaplanował fizjoterapeuta. 

Oczywiście nie można zapominać o rzuceniu 
palenia, ograniczeniu picia alkoholu i zwracaniu 
uwagi na przyjmowane leki.
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Prawidłowy poziom kwasu moczowego we krwi 
wynosi 7 mg/dl u mężczyzn i 6 mg/dl u kobiet. Jeżeli jego stężenie wynosi 

więcej niż 7 mg/dl oznacza to, że istnieje zagrożenie dną moczanową. 
Na zwiększenie poziomu moczanów wpływa m.in. spożywanie 

pokarmów bogatych w puryny. 

Najczęstszym objawem dny moczanowej  jest 
nagły, nocny ból, zaczerwienienie i obrzęk pa-
lucha (dużego palca u nogi). Nie jest to jednak 
objaw jedyny – u różnych osób może przebie-
gać z innymi objawami, różne też może być ich 
natężenie. Dna może zająć inne stawy, 
poza stawami palucha  pojawić się np. w kost-
ce (staw skokowy), kolanie, łokciu i nadgarstku. 
Jeśli choroba przejdzie w stan przewlekły, pod 
skórą pojawiają się tzw. guzki dnawe (w pobli-
żu stawów lub w małżowinie ucha). U niektórych 
chorych może rozwinąć się kamica moczowa.

Jakie przyczyny?
Bezpośrednią przyczyną dny moczanowej 

jest nagromadzenie w stawach kryształów kwa-
su moczowego, które wywołują stan zapalny. 
W normalnych warunkach rozpuszczony we 
krwi kwas moczowy jest wydalany przez nerki. 
Jeśli organizm produkuje go w zbyt dużych ilo-
ściach lub nerki mają problemy z jego wydala-
niem, kwas moczowy gromadzi się w organizmie 
(a konkretnie w stawach) w postaci kryształów. 
Ta substancja jest produktem rozpadu związków 
zwanych purynami, które w dużych ilościach 
znajdziemy w podrobach: wątróbce, nerkach, 
móżdżku, a także w śledziach, sardelach, szpa-
ragach i grzybach. W ramce obok przedstawia-
my stany, w których może pojawić się nadmiar 
kwasu moczowego.

Leczenie dny
Leczeniem podagry może zająć się nasz lekarz 

rodzinny. W rozpoznaniu wykorzystuje się m.in. 
badanie krwi (pod kątem poziomu kwasu mo-

czowego), badanie moczu (w celu określenia 
ilości wydalania tej substancji) oraz analizę pły-
nu stawowego pobranego przez nakłucie stawu 
(w celu sprawdzenia obecności kryształów 
kwasu moczowego).

W leczeniu ostrego stanu dny moczanowej 
duże znaczenie mają leki przeciwbólowe i prze-
ciwzapalne, np. ibuprofen i naproksen. Nie moż-
na ich jednak stosować w zbyt dużych ilościach, 
ponieważ grozi to krwawieniem i pojawieniem 
się wrzodów żołądka i dwunastnicy. W cięższych 
przypadkach lekarze przepisują sterydy. Można 
je również wstrzykiwać (byle nie za często) bez-
pośrednio do stawu.

Czynniki ryzyka 
dny moczanowej
Czynniki, na które nie mamy wpływu:

 płeć – dna mocznowa występuje 
głównie u mężczyzn, przede wszystkim 
dlatego, że stężenie kwasu moczowego we 
krwi jest u nich większe;

 wiek – dna występuje u mężczyzn 
zwykle pomiędzy 40. a 50. r.ż., a u kobiet 
dopiero po menopauzie;

 czynniki dziedziczne – jeśli choroba 
pojawia się wśród członków rodziny, 
to ryzyko zachorowania na nią jest większe.

Czynniki, na które mamy – mniejszy 
lub większy – wpływ:

 alkohol i otyłość – nadmiar alkoholu 
to jeden z najczęstszych czynników 
sprzyjających dnie, chorobie sprzyja 
również otyłość;

 niektóre choroby – w przebiegu 
nadciśnienia, cukrzycy, wysokiego poziomu 
cholesterolu we krwi, miażdżycy ryzyko 
wystąpienia dny jest większe;

 niektóre leki – szczególnie diuretyki 
tiazydowe (stosowane w leczeniu 
nadciśnienia) oraz niskie dawki kwasu 
acetylosalicylowego.

W zapobieganiu dnie najważniejsze są nie 
leki (choć je również się stosuje), ale przede 
wszystkim zmiany dotyczące czynników ryzy-
ka. Powinniśmy zatem zrzucić zbędne kilogramy, 
unikać pokarmów bogatych w puryny (niektó-
rzy specjaliści zalecają ogólne ograniczenie pro-
duktów mięsnych i ryb), ograniczyć spożycie 
alkoholu. Powinniśmy również pić duże ilości 
płynów, rozcieńczając w ten sposób kwas mo-
czowy we krwi i w moczu.

Tak jak osteoporoza jest głównie chorobą kobiet, tak dna moczanowa zwana także podagrą, 
dotyka przeważnie mężczyzn. Najczęściej pojawia się po 50. roku życia, choć podwyższony poziom 
kwasu moczowego we krwi, który do niej prowadzi, może bez żadnych objawów trwać 20-30 lat. 

Dna moczanowa

lek. rodzinny Marcin Pustkowski 
specjalista medycyny rodzinnej
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Jednoczęściowy worek ileostomijny Esteem z filtrem i zapinką Invisiclose to sprzęt gwarantujący 
bezpieczeństwo, dyskrecję i łatwość użytkowania. Dzięki zastosowaniu ulepszonego filtra 
oraz wyposażeniu w nowoczesną zintegrowaną zapinkę typu Invisiclose, każdy pacjent może 
teraz poczuć się pewnie, jak nigdy dotąd.

W workach ileostomijnych Esteem z filtrem 
i zapinką Invisiclose wykorzystano kilka nowo-
czesnych rozwiązań, które sprawiają, że zakła-
danie i użytkowanie jednoczęściowego sprzętu 
stomijnego stało się jeszcze prostsze i jeszcze 
wygodniejsze niż dotychczas. 

Wygodnie i bezpiecznie
Dla wielu stomików sprzęt jednoczęściowy 

jest wygodniejszy w stosowaniu od sprzętu 
dwuczęściowego. Jego niewątpliwe zalety to 
lekkość, elastyczność, dyskrecja i łatwość sto-
sowania.

Sprzęt jednoczęściowy jest bezpośrednio 
przyklejany do skóry za pomocą przylepca. 
W worku ileostomijnym Esteem z filtrem i za-
pinką Invisiclose zapinka ta jest trwale i niero-
zerwalnie połączona z workiem (patrz: foto-
grafie na następnej stronie). Dlatego każdy 
pacjent, nawet ze zmniejszoną sprawnością ru-
chową lub gorszą ostrością wzroku, bez pro-
blemu poradzi sobie z jego opróżnieniem. 

Dodatkowo za sprawą podwójnego zapięcia 
i efektu charakterystycznego „kliknięcia” towa-
rzyszącemu przy zapinaniu, zapinka Invisiclose 
znacznie zwiększa pewność i bezpieczeństwo 
użytkowania. 

Dyskrecja przede wszystkim
Dla każdego pacjenta zachowanie dyskrecji 

jest jedną z najważniejszych kwestii związanych 
z noszeniem sprzętu stomijnego. 

Worki Esteem z zapinką Invisiclose zostały 
wyposażone w nowe filtry gazów, które nie 
tylko umożliwiają stały, efektywny przepływ 
gazów, ale są również całkowicie nieprzepusz-
czalne dla treści jelitowej. 

Dodatkowo, w nowych filtrach ulepszono 
wkład węglowy, dzięki czemu mają one znacz-
nie większą zdolność pochłaniania nieprzyjem-
nych zapachów wydostających się ze stomii. 
Zapewnia to większą dyskrecję użytkowania 
sprzętu. Każdy pacjent może bez strachu i skrę-
powania prowadzić normalny tryb życia.

Zachować higienę? Nic prostszego!
Dotychczas utrzymanie higieny podczas opróż-

niania worków ileostomijnych bywało trudne. 
Zapinka Invisiclose w workach Esteem pozwa-
la pacjentowi w łatwy i szybki sposób opróżnić 
worek, z jednoczesnym zachowaniem czystości. 
Wszystko to za sprawą nieskomplikowanego 
systemu i przemyślanej budowy kołnierza wor-
ka. Aby całkowicie opróżnić worek, wystarczy 
kilka sprawnych ruchów.  Jeżeli jest to koniecz-
ne, dolną część worka można delikatnie oczyścić 
przy użyciu wody z mydłem. 

Nowe niższe ceny!
Od 1 kwietnia 2008 r. firma ConvaTec obni-

żyła ceny wszystkich jednoczęściowych worków 
ileostomijnych (w systemach Esteem i Stoma-
dress – patrz poniższa tabela). Po obniżonej, 
atrakcyjnej cenie, w ramach obowiązującego 
limitu na ileostomię (400 zł na 1 miesiąc), 
pacjenci mogą otrzymać teraz największe ilości 
worków naszej firmy!  

Liczba worków jednoczęściowych otwartych, przysługujących  miesięcznie (w ramach limitu) wszystkim osobom z ileostomią.

Worek ileostomijny Esteem®

z filtrem i zapinką Invisiclose 

Worki otwarte jednoczęściowe różnych marek i różnych producentów

ConvaTec
Liczba 

worków
na miesiąc

Coloplast
Liczba 

worków
na miesiąc

Dansac
Liczba 

worków 
na miesiąc

Stomadress Plus 53 Worek mc2000 48 Dansac Solo 53

Esteem z filtrem 42 Altema Plus z filtrem 38 Invent z filtrem 41

Esteem z filtrem i zapinką 
Invisiclose 40 Altema Plus z filtrem 

i zapięciem Hyde-away 35 Nova1 FoldUp z filtrem 34

Nowości ConvaTec
Justyna Chróścicka

pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec
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Przylepiec wykonany z materiału 
Stomahesive posiada właściwości 
ochronne i gojące.

Delikatna fizelina pokrywająca 
powierzchnię worka zapobiega 
odparzeniom skóry.

Zintegrowana zapinka worka (zapinka Invisiclose) 
jest bardzo elastyczna i wygodna w użyciu.

Dwie plastikowe „listewki” znajdujące się przy 
ujściu worka pomagają w jego opróżnianiu 
i ułatwiają utrzymanie w czystości.

Wydajny filtr gazów niweluje przykre 
zapachy wydobywające się ze stomii 
i zapobiega „balonowaniu się“ worka.

Dodatkowe podwójne zapięcie
gwarantuje szczelność worka.
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 Producent używanego sprzętu stomijnego:

„Złota Karta ConvaTec” to program opieki fir-
my ConvaTec nad pacjentami ze stomią. Jego ce-
lem jest pomoc tym, którzy znaleźli się w nowej, 
trudnej dla nich sytuacji i muszą przełamywać 
bariery – nie tylko fizjologiczne, ale także psy-
chiczne. 

Zdajemy sobie bowiem sprawę, że odzyskanie 
zdrowia to dla stomika dopiero połowa drogi do 
sukcesu. Udział w programie jest dobrowolny 
i całkowicie bezpłatny.  

Jakie korzyści?
Korzyści z przystąpienia do programu są liczne 

i obejmują m.in:   
•  bezpłatną prenumeratę magazynu dla pacjen-

tów ze stomią „Nasza Troska”;
•  możliwość korzystania z bezpłatnej infolinii 

dla pacjentów ze stomią (0 800 120 093);
•  bezpłatne, telefoniczne porady psychologa, 

chirurga i seksuologa;
•  zaproszenia na spotkania edukacyjne;

•  bezpłatne wyjazdy do sanatoriów;
•  dostęp do aktualnych informacji i materiałów 

edukacyjnych.

Jak zostać uczestnikiem programu?
Aby zostać uczestnikiem programu „Złota Kar-

ta ConvaTec”, należy wypełnić i odesłać do firmy 
CovaTec znajdujący się na dole strony kupon.

Program przeznaczony jest dla osób używają-
cych sprzętu firmy ConvaTec.

Program 
„Złota Karta ConvaTec”

Barbara Szulecka
pielęgniarka stomijna

pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Bezpłatny program firmy ConvaTec jest skierowany do wszystkich osób, które chciałyby nie tylko 
dowiedzieć się więcej na temat życia ze stomią, ale także nauczyć się żyć pełnią życia.

Imię: Nazwisko:

Ulica: Nr domu: Nr lok.:

Kod pocztowy: Miejscowość:

TAK, CHCĘ BYĆ CZŁONKIEM PROGRAMU ZŁOTA KARTA CONVATEC

Telefon z numerem kierunkowym:

Nr 2, 2008 (29)

Tych z Państwa, któ rzy są użytkownikami sprzętu stomijnego ConvaTec i chcieliby być uczestnikami programu Złota Karta ConvaTec, 
pro si my o czy tel ne wypełnienie zamieszczonego poniżej ku po nu i ode sła nie go na nasz ad res: Bri sto l -My ers Squ ibb Pol ska Sp. z o.o. 
(Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 War sza wa.�

Data: Czytelny podpis:

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

ZŁOTA KARTA CONVATEC

Rodzaj sprzętu stomijnego:       � jednoczęściowy        � dwuczęściowy        � synergiczny

  Marka używanego sprzętu – np. Combihesive 2S, Esteem, Esteem synergy, Stomadress, Alterna

(proszę  wpisać markę używanego sprzętu): ..........................................................................................

� ConvaTec           � Coloplast
 � Dansac                � BBraun             � inny

�

Złota Karta ConvaTec

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 
(DZIA  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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Anna Czarny

Wigilia w śląskim Pol-Ilko

Tam byliśmy...
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Zdjęcie 5. Wspólny był posiłek, kolędowanie, życzenia, a na koniec wspólne zdjęcie. Żegnamy się 
z uśmiechem, w dobrym nastroju i z nadzieją, że w takim samym składzie spotkamy się na wigilij-
nym spotkaniu za rok.

Zdjęcie 1.  Zaproszeni goście przybyli do DH „Skarbek” to pacjenci z Katowic i okolic. Wszyscy 
przeżywali magię świąt, śpiewali kolędy i dzielili się ciekawostkami o zwyczajach świą-
tecznych panujących w ich domach rodzinnych.

Zdjęcie 2. Jadwiga Ciesielska, przewodnicząca ślą-
skiego oddziału Pol-Ilko, zachęcała do podzielenia się 
opowieściami o świątecznych zwyczajach. 

Zdjęcie 3. Wyjść z domu, porozmawiać, wysłuchać 
innych – oto wartość takich spotkań.

Zdjęcie 4. „I dużo zdrowia!” – to najczęstsze życze-
nia składane w czasie dzielenia się opłatkiem.

„Przy wspólnym stole”. To hasło spotkania, które odbyło się 
14 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej katowickiego Domu 
Handlowego „Skarbek”. Można się było przekonać, że 
członkowie śląskiego Pol-Ilko tworzą jedną wielką rodzinę.
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Prawnik radzi

O tym, że pacjent ma swoje prawa, wie każdy, ale już trudniej przeciętnemu człowiekowi 
zdefiniować, czym one są i czego dotyczą. A prawa pacjenta to nic innego jak prawa człowieka. 
„Prawo do zdrowia” jest jednym z podstawowych praw przysługujących każdemu z nas.

Prawa pacjenta (cz. I)

Aleksandra 
Kunkiel-Kryńska

prawnik

Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje oby-
watelowi konstytucja. Mamy prawo do równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zarów-
no publicznych, jak i niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej – np. przychodni, szpitali lub 
indywidualnie praktykujących lekarzy. Prawa 
pacjenta dotyczą stosunków (i problemów) 
istniejących pomiędzy pacjentem a instytucją 
lub osobą świadczącą usługi medyczne, a także 
określają status pacjenta w procesie udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 

Dwie płaszczyzny 
praw pacjenta

Prawa pacjenta opisujemy na dwóch płaszczy-
znach. Po pierwsze jako relację pacjent – władza 
publiczna. W takim wypadku prawa pacjenta 

mają charakter praw zbiorowych i odnoszą się 
do zapewnienia opieki zdrowotnej oraz rów-
nego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla 
wszystkich – tym samym nakładają na władzę 
publiczną pewne zobowiązania. 

Po drugie, prawa pacjenta mają zastosowanie 
w relacji pacjent – świadczeniodawca. W takim 
ujęciu mają one charakter praw indywidualnych 
i odnoszą się do prywatności, godności pacjenta 
(poszanowanie godności osób korzystających 

z usług medycznych i działania wolne od uprze-
dzeń są obowiązkiem każdego lekarza i innych 
pracowników służby zdrowia).

Na świecie i w kraju
Ponieważ prawa pacjenta są częścią praw 

człowieka, dotyczy ich wiele międzynarodowych 
aktów prawnych. Należą do nich m.in. Euro-
pejska „Konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności” (1950), „Europejska 

Prawa pacjenta 
obejmują m.in.: 

 prawo do świadczeń zdrowotnych 
odpowiadających wymaganiom wiedzy 
medycznej;

 prawo do rzetelnej procedury ustalającej 
kolejność dostępu do świadczeń 
zdrowotnych’

 prawo do wyrażenia zgody (sprzeciwu) 
na określone świadczenie zdrowotne po 
uzyskaniu odpowiedniej informacji;

 prawo do informacji o swoim stanie 
zdrowia;

 dostęp do dokumentacji medycznej (jej 
kopiowania);

 prawo do poufności medycznej 
i ochrony danych pacjenta;

 prawo do poszanowania intymności 
(godności) w trakcie udzielania świadczeń 
medycznych.

Dokumentem, który grupuje w całość wszystkie przepisy 
dotyczące praw pacjenta, rozproszone w wielu aktach prawnych, 

jest Karta Praw Pacjenta. Nie jest to dokument  
o statusie aktu prawnego, ale w razie potrzeby 

można powoływać się na zawarte w nim prawa. 
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Czego wymagać?
W części ogólnej Karty zostały określone i opisane poszczególne prawa 
dotyczące pacjentów. Poniżej przedstawiamy zarys ich treści:

 Prawo do ochrony zdrowia. 

 Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom 
wiedzy medycznej wykonywanych przez – lekarzy, lekarzy dentystów, 
pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych – z należytą 
starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji 
ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do 
korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej 
procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.

 Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na 
zagrożenie zdrowia lub życia.

 Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie 
udzielania świadczeń zdrowotnych.

 Prawo do umierania w spokoju i godności. 

 Prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim 
stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 
metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć 
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, 
rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na 
żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji innym 
osobom tylko za zgodą pacjenta. 

 Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub 
udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza 
odpowiedniej informacji. 

 Prawo do wyrażenia zgody na zabieg operacyjny albo na 
zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej 
podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

 Prawo do wyrażenia zgody na uczestnictwo w eksperymencie 
medycznym, a także badaniu klinicznym.

 Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, 
tkanek i narządów (oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie). 

 Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiednich do stanu 
zdrowia pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej. 

 Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez 
osobę bliską (lub inną osobę wskazaną przez pacjenta). 

 Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 
korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki 
zdrowotnej. 

 Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej. 

 Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki 
zdrowotnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie 
pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia 
lub w razie śmierci pacjenta. 

 Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie 
wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie 
– w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych 
następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu (przy wypisie pacjent ma 
prawo do otrzymania oryginału oraz jednej kopii Karty Informacyjnej 
z Leczenia Szpitalnego). 

 Prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok. 

 Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta 
m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne 
sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii. Prawo do ochrony danych 
zawartych w dokumentacji medycznej. 

 Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych 
z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku 
z wykonywaniem zawodu. 

 Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie. 

 Prawo do uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej 
możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza 
lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia 
świadczenia. 

 Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego 
zagrożenia zdrowia lub życia bez recepty lekarskiej produktu 
leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę (w najmniejszym 
terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem niektórych środków).

* Zobacz: konstytucja RP, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa 
o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów, ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, 
ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

konwencja o ochronie praw i godności istoty 
ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycy-
ny” (1997) i „Deklaracja praw pacjenta” przyjęta 
na konferencji WHO w Amsterdamie (1994). 
W Polsce natomiast podstawowym źródłem 
praw pacjenta są przepisy konstytucji, która sta-
nowi m.in., że Rzeczpospolita Polska zapewnia 
każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, 
każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a także 
ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinne-
go, czci i dobrego imienia oraz do decydowania 
o swoim życiu osobistym. 

Zgodnie z zapisem konstytucji każdy obywa-
tel naszego kraju ma również prawo dostępu 

do dotyczących go urzędowych dokumentów 
i zbiorów danych.

 
Karta Praw Pacjenta

W polskim systemie prawnym prawa pacjenta 
są rozproszone w wielu aktach, często wynikają 
z przepisów nakładających obowiązki na różne 
podmioty uczestniczące w udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych i z tego powodu nie zawsze 
są przez pacjentów znane lub też w należyty 
sposób rozumiane. Dlatego powstał dokument 
nazywany Kartą Praw Pacjenta. Jest on zbiorem 
praw pacjenta wynikających z obowiązujących 
aktów prawnych. 

Karta powinna być (publicznie) udostępniana 
przez wszystkich świadczeniodawców, tak aby 
każdy pacjent miał możliwość zapoznania się ze 
swoimi prawami zebranymi w tym dokumencie. 
Obowiązek jej umieszczenia w dostępnym i wi-
docznym dla pacjentów miejscu został nałożony 
na kierownictwa placówek medycznych.

Karta – która jest zbiorem przepisów – grupu-
je w jednym dokumencie problematykę prawa 
pacjenta i ma na celu jej upowszechnianie. 

Należy pamiętać, że Karta Praw Pacjenta sama 
w sobie nie jest aktem prawnym, choć w razie 
potrzeby na zawarte w niej prawa można się 
powołać.
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Na listy odpowiada
dr hab. med. Marek Szczepkowski

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

Jakie są zalecenia dotyczące 
przyjmowania płynów?
W czasie leczenia, jeszcze przed zabiegiem, 

otrzymywałem bardzo dużo kroplówek. Ostrzegano mnie 
wtedy przed odwodnieniem. Wiem, że stomik powinien zwracać 
szczególną uwagę na dietę, i zastanawiam się teraz, mając 
stomię, jak dużo i co powinienem pić. Jaka jest przeciętna norma 
i czy są jakieś napoje, z których lepiej byłoby zrezygnować, na 
przykład gazowane? 

Jacek z Torunia

Woda jest najważniejszym składnikiem ciała człowieka i stanowi około 
60% jego masy. Reguluje przemianę materii, trawienie, ciepłotę ciała oraz 
odpowiada za równowagę pracy całego organizmu. 

Chociaż woda nie jest składnikiem odżywczym (nie zawiera kalorii, 
nie dostarcza energii), bez niej żadne życie nie istneje. Człowiek po-
zbawiony pożywenia może przeżyć kilka tygodni, natomiast bez wody 
– zaledwie kilka dni. 

Ponieważ wodę tracimy na wiele sposobów – z moczem, kałem, potem, 
oddechem – ogromnie ważne jest uzupełnienie jej zapasów. Zalecenia 
dotyczące wypijanych płynów u pacjentów z wykonaną stomią jelito-
wą uzależnione są przede wszystkim od rodzaju przetoki. W przypadku 
kolostomii (czyli stomii na jelicie grubym, najczęściej sigmoidostomii) 
zalecenia te nie różnią się zasadniczo od ogólnych zasad dietetycznych, 
tzn. każdy z nas powinien wypijać ok. 1,5-2 l płynów dziennie (wliczamy 
w to również zupy). 

Oczywiście ilość wypijanych płynów zależy od pory roku, a więc tem-
peratury otoczenia. Zwiększamy zatem ilość wypijanych płynów latem, 
w czasie upałów, jak i wtedy, kiedy wykonujemy wysiłek fizyczny (ciężka 
fizyczna praca, zwłaszcza w wysokiej temperaturze lub na dużej wyso-
kości, trening sportowy). 

Bezwzględnie musimy zwiększyć ilość płynów do ok. 2-2,5 l dziennie 
w przypadku ileostomii, czyli przetoki na jelicie cienkim. Jest to koniecz-
ne ze względu na zaburzony proces wchłaniania wody przez organizm 
(brak jelita grubego). 

Należy także pamiętać, że zapotrzebowanie organizmu na płyny jest 
zwiększone w cukrzycy, chorobach nerek oraz w takich stanach, jak bie-
gunka, wymioty czy podwyższona temperatura ciała. W czasie gorączki lub 
biegunki ilość płynów należy zwiększyć nawet do 3-4 litrów dziennie.

Jeśli chodzi o rodzaje płynów, to wskazane jest picie wody mineralnej 
(raczej niegazowanej), soków warzywnych, owocowych niskosłodzo-
nych, a także herbaty i kawy zbożowej. Myślę, że nie trzeba rezygnować 
również z filiżanki prawdziwej, ale nie za mocnej kawy.

Należy unikać picia napojów gazowanych lub słodzonych. Produkty 
te u osób ze stomią mogą powodować zwiększoną produkcję gazów 
i być przyczyną biegunki. 

Co to jest J-Pouch?

Moja kuzynka wkrótce będzie miała wykonany 
zabieg wyłonienia stomii. Cała rodzina przeżywa 

to razem z nią i wszyscy poszukujemy wszelkich informacji na 
ten temat. Ostatnio dowiedziałam się, że są inne możliwości, 
mniej kłopotliwe, niż noszenie woreczków na zewnątrz ciała, 
na przykład J-Pouch. Czy to rzeczywiście prawda? Na czym 
dokładnie polega to rozwiązanie i czy pacjent musi spełniać 
jakieś konkretne warunki, żeby można je było zastosować?

Małgorzata z Poznania

Listy od Czytelników

RY
S. 

J. 
M
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Sytuacja Pani kuzynki, o której pisze Pani w liście, dotyczy prawdo-
podobnie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa) lub 
mnogiej rodzinnej polipowatości jelita grubego (polipositas familiaris). 
W przypadku obu tych chorób bardzo często jedynym sposobem leczenia 
jest całkowite usunięcie jelita grubego. 

Jeszcze do niedawna jedyną metodą chirurgiczną była tzw. totalna 
proktokolektomia (czyli całkowite usunięcie jelita grubego wraz z układem 
zwieraczy odbytu) i wykonanie ileostomii (czyli przetoki na końcowym 
odcinku jelita cienkiego). W ostatnich latach chirurdzy coraz częściej stosują 
jednak inną metodę rozwiązania tego problemu, a mianowicie wykonują 
tzw. odtwórczą proktokolektomię, czyli operację usunięcia jelita grubego 
z pozostawieniem zwieraczy odbytu i wytworzeniem tzw. J-Pouchu. Co 
to jest? Otóż jest to zbiornik wykonany z końcowego odcinka jelita cien-
kiego (pouch – z ang. zbiornik, J – bo w kształcie litery J) wszczepiony 
w miejsce usuniętej odbytnicy, który ma właśnie zastępować jej funkcje. 
W tej sytuacji pacjent nie musi mieć wykonanej ileostomii. 

Pragnę jednak z całą mocą stwierdzić, że operacje te nie są wolne od 
powikłań, a wybór metody leczenia powinien być rozstrzygnięty po szcze-
rej i rzeczowej rozmowie pacjenta ze specjalistą chirurgiem. 

Wybór jest uzależnio-
ny od konkretnej sytu-
acji klinicznej pacjenta, 
ale często także od jego 
oczekiwań co do jako-
ści życia oraz gotowości 
podjęcia ryzyka powikłań 
pooperacyjnych – zarów-
no tych wczesnych, jak 
i późnych. 

Na pewno Pani ku-
zynka powinna w tej 
sprawie umówić się na 
poważną rozmowę z chi-
rurgiem, który będzie ją 
operował. 

J-Pouch to zbiornik wykonany z końcowej części jelita 
cienkiego mający zastępować usuniętą obytnicę.
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Szanowna Redakcjo!
Chciałabym za Waszym pośrednictwem 

serdecznie podziękować paniom, które 
pracują na infolinii w firmie ConvaTec. 
Zawsze, ilekroć dzwonię, po drugiej 
stronie słuchawki słyszę z przyjemnością 
miły, spokojny głos. 

Za każdym razem, nawet wtedy, gdy 
trudno mi z różnych powodów mówić 
o konkretnym problemie, otrzymuję 
odpowiedź na każde pytanie i nigdy 
nie jestem potraktowana obcesowo. 
Muszę przyznać, że po każdej rozmowie 
telefonicznej czuję się zdrowsza 
i mądrzejsza. 

Dziękuję również ConvaTecowi 
za miły prezent i Złotą Kartę, które 

do mnie wysłano. Bardzo chciałabym, 
żeby we wszystkich firmach pracowały 
tak sympatyczne i kompetentne 
osoby jak u Was.

Anna

Od redakcji:
Pani Anno! 
Gdyby wszyscy ludzie byli dla siebie nawzajem 

życzliwi, pomocni i uśmiechnięci, żyłoby nam się 
z całą pewnością lepiej, a świat byłby miejscem 
bardziej przyjaznym.  

Bardzo dziękujemy za podziękowania, 
które Pani do nas kieruje. Usłyszeć, że jesteście 
Państwo zadowoleni i że dostrzegacie 
i doceniacie nasze zaangażowanie, to dla nas 
największy komplement. 

Droga Redakcjo! 
Pragnę skreślić do Was parę słów 

podziękowania za Waszą troskę o nas 
– stomików. Od chwili wyłonienia stomii 
jestem stałym bywalcem i uczestnikiem 
spotkań w ramach cyklu „Spotkajmy się”. 
Szczególnie miło wspominam 
jedno z nich, zorganizowane latem. 
Lubię spoglądać na zdjęcie, które nam 
wtedy zrobiono, i przypominać sobie 
wszystkie szczegóły tamtego spotkania 
– pieczenie kiełbasek na grillu, wspaniałą 
atmosferę rozmów i tańce. A muszę 
powiedzieć, że tańczyłem wtedy 
tak jak za młodych lat.

Osobne, również bardzo serdeczne 
podziękowania kieruję do pielęgniarek, 
które prowadzą szkolenie, 
a w szczególności do pani Anety Skuzy, 

za wspaniałe prowadzenie spotkań oraz 
dobre serce, które okazuje pacjentom.

Z niecierpliwością czekam na kolejne 
spotkania z cyklu „Spotkajmy się”.

Stomik z Warmii i Mazur - Józef

Od redakcji:
Panie Józefie! 
Jest Pan kolejną osobą, która wyraża swoje 

zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniach 
z cyklu „Spotkajmy się”. Otrzymujemy wiele 
listów na ten temat i za wszystkie, korzystając 
z okazji, pragniemy serdecznie podziękować.

Być może Pański list, tak pełen radości i miłych 
wspomnień, będzie akurat tym języczkiem 
u wagi, który przechyli szalę wątpliwości 
i pomoże w podjęciu decyzji wszystkim tym, 
którzy się wahają i w spotkaniach jeszcze nie 
uczestniczą.

Droga Redakcjo! 
Chciałabym za Waszym 

pośrednictwem wyrazić słowa 
uznania dla trzech pań, które 
pracują w sklepie stomijnym Medica 
Humana przy ul. Krochmalnej 32A 
w Warszawie.

Już od ponad pięciu lat odbieramy 
tam sprzęt stomijny dla mojej 
mamy, mogłam się więc w ciągu 
tak długiego czasu przekonać, że 
to nie jest wynik tzw. dobrego dnia. 
Panie są przemiłe, zawsze uprzejme 
i cierpliwe w stosunku do klientów, 
co często obserwuję, oczekując 
w kolejce. Cenię te panie również za 
fachowe poradnictwo. Załatwianie 
spraw w tym sklepie jest prawdziwą 
przyjemnością. 

Pozdrawiam,
Marta Strzałkowska

Od redakcji:
Szanowna Pani Marto!
Przyłączamy się do tych podziękowań 

i mamy nadzieję, że personel tego 
największego w Polsce sklepu dla pacjentów 
ze stomią dzięki tym naszym wspólnym 
słowom uznania uśmiechnie się i będzie miał 
same bardzo dobre dni.

Praca w takim sklepie, podobnie 
jak w aptece, wymaga szczególnych 
predyspozycji. Nie zapominajmy, że często 
obsługiwani są tam ludzie z różnymi 
dolegliwościami, chorzy, nie zawsze dobrze 
się czujący. 

Wspomniała Pani o kolejce, w której 
czeka Pani na swoją kolej, obserwując 
życzliwość obsługujących pań. Kolejka, jak 
wszyscy wiemy, również sprzyja różnym 
drobnym konfliktom i na pewno od czasu 
do czasu panie z tego sklepu są zmuszone 
takie konflikty zażegnywać. 

Fakt, że przez tyle lat obserwuje Pani 
ich  życzliwość i uprzejmość, świadczy 
nie tylko o tym, że mają do takiej pracy 
wyjątkowe predyspozycje, ale również 
o tym, że cechuje je głębokie zrozumienie 
dla problemów innych ludzi i bardzo duża 
wrażliwość.

Pani Marto, dziękujemy za ten miły 
i optymistyczny list i za to, że zechciała się 
Pani podzielić z nami swoimi wrażeniami 
i obserwacjami.

Serdecznie pozdrawiamy Panią, Pani 
mamę oraz wszystkie osoby, które 
zaopatrują się w sprzęt stomijny w sklepie 
Medica Humana w Warszawie.

Droga Redakcjo! 
Z okazji  świąt Wielkiej Nocy przesyłam 

najserdeczniejsze życzenia przede 
wszystkim zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności tak pracownikom 
firmy ConvaTec, redakcji „Naszej  Troski”, 
jak i wszystkim stomikom  oraz 
organizacji Pol-Ilko.

Gorąco wszystkich pozdrawiam i ślę te 
życzenia z głębi serca. 

Niestety, nie mogę uczestniczyć 
w naszych spotkaniach „Spotkajmy się” 
ze względu na stan zdrowia. Pozostaje mi 
tylko lektura „Naszej Troski” – i to z niej 
czerpię zarówno radość, jak i wszelkie, 
jakże potrzebne, wiadomości. 

Przykro, bo chciałbym więcej i więcej.  
Mam cały czas duży apetyt na życie. Ale 

cóż – nie wszystko można mieć, cieszę się 
z tego, co mam. 

Jeszcze raz gorąco pozdrawiam 
i niecierpliwie czekam na nowy numer 
magazynu. 

Łączę wyrazy szacunku,
Ireneusz Winiarz

Od redakcji:
Panie Ireneuszu! 
Dziękujemy za życzenia i miłe słowa. Mamy 

nadzieję, że trafiający właśnie w Pana ręce 
kolejny numer „Naszej Troski” będzie źródłem 
wielu przydatnych informacji. 

Gratulujemy umiejętności cieszenia się tego, 
co przynosi życie. 

Taka postawa pozwala czerpać radość 
z rzeczy, które z pozoru radosne nie są.
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 Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC

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; faks: (71) 344 81 22 

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. (52) 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. 13 (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
Biała Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Brzeska 32
tel. (83) 342 62 30

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

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

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

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

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

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

Włodawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel. (82) 572 53 79

Zamość 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Partyzantów 7
tel. (84) 638 72 13

Woj. lubuskie

Zielona Góra 65-001 
Sklep Medyczny ESKULAP
Poliklinika MSWiA (w holu głównym)
ul. Wazów 42
tel. (68) 470 68 88

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

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 LIFE+  
MEDICA HUMANA
ul. Przybyszewskiego 99
tel.: (42) 646 87 35

Łódź 93-173
Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Lecznicza 6
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

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

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

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

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

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

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

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

Kraków 31-826 
Sklep Medyczny LIFE+
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 LIFE+
ul. Kazimierza Wielkiego 4 
tel. (18) 443 47 18

Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny LIFE+
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 LIFE+
al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel. (14) 627 82 35

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okrężna 4a
tel. (14) 626 98 66

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 38
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

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

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

Woj. podkarpackie

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

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

Rzeszów 35-040
Sklep medyczny LIFE+
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
tel. (58) 686 04 96

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 54 56

Mysłowice 41-400
Sklep Medyczny VITANEA
ul. Grunwaldzka 6 
tel. (32) 222 50 60
Infolinia: 0-800 888 123

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

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

Żywiec 34-300
Sklep Specjalistyczny 
Zaopatrzenia Medycznego 
ul. Żeromskiego 2
tel. (33) 861 08 93

Woj. świętokrzyskie

Kielce 25-734 
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Artwińskiego 1
tel. (41) 367 15 40 

Końskie 26-200
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Gimnazjalna 41b 
tel. (41) 372 44 65

Skarżysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96

Starachowice 27-200
Sklep Medyczny LIFE+ 
ul. Radomska 70
tel. (41) 275 19 20

Staszów 28-200
Sklep Medyczny LIFE+
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 75-648
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
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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

Poradni Proktologiczno-Stomijna, 
Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda 
Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
kierownik poradni: dr n. med. Pawe Pyka
tel. (74) 648 97 40

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

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 n. 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
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
tel. (89) 539 85 20

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) 885 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

Zarząd Główny Pol-Ilko:
Pre zy dium: Je rzy Ka sprzak – przewodniczący (Poznań), Helena Pawlak – wiceprzewodnicząca (Łódź), Ryszard 
Jankowski – sekretarz (Białystok), Krystyna Kowalczyk – skarbnik (Łódź); Człon ko wie: Lechosław Orłowski 
(Płock), Stanisław Puls (Bydgoszcz), Grażyna Romaniuk (Żary), Stanisław Bogdan (Białystok), Małgorzata 
Miciak (Rzeszów).

Od dzia ły re gio nal ne Pol-Ilko: 
 1. BIAŁY STOK – Danuta Skutnik, 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 15A, Por. Stom., tel. (85) 746 85 73
 2. BYD GOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, tel. (52) 342 08 55
 3. GO RZÓW WLKP. – Mi ro sła wa Pękosz, 66-400 Go rzów Wlkp., ul. Wi dok 24/51, tel. (95) 725 80 00 
 4. KA TO WI CE – Jadwiga Ciesielska, 41-250 Czeladź, ul. Składkowskiego 18B/75, tel. 0 605 606 837
 5. KIEL CE – Eu ge niusz Ko tlar ski, 25-432 Kiel ce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 137/3, tel. (41) 331 87 06 
 6. KO NIN – Dio ni zy Cho do row ski, 62-502 Ko nin, ul. Wła dy sła wa Ja giełły 13, tel. (63) 245 05 65 
 7. KOSZALIN – Kwiryn Buzalski, 75-563 Koszalin, ul. M. Karłowicza 46 B/1, tel. kom. 0 693 581 103 
 8. KRA KÓW – Grażyna Włodarczyk, 31-303 Kraków, ul. Stachiewicza 17/102, tel. kom. 0 502 33 84 36 
 9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel. (76) 844 63 39 
10. LU BLIN – Stanisław Majewski , 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945
11. ŁÓDŹ – He le na Paw lak, 95-050 Kon stan ty nów, ul. Piłsud skie go 10/15, tel. (42) 211 12 37 
12. OLSZ TYN – Ja ni na Ta ba czyńska - Sas syn, 10-342 Olsz tyn, ul. Li ma now skie go 19b/9, tel. (89) 526 94 08
13. OPOLE –  Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel. (77) 457 42 90
14. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel. (24) 268 56 86
15. PO ZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel. (61) 877 77 36
16. RZE SZÓW – Janina Orłowska, 35-303 Rzeszów, ul. Grudniowa 4, tel. (17) 857 86 97 
17. SZCZE CIN – Jolanta Matalewska, 70-344 Szczecin, ul. Chodkiewicza 1/15, tel. 0 667 309 712
18. TAR NO BRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel. (15) 836 25 91
19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel. (22) 646 27 05
20. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83a m. 13, tel. kom. 0 601 897 009
21. WROCŁAW –  Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel. (71) 788 14 22
22. ZIE LO NA GÓ RA – Wal de mar Ma niak, 67-100 No wa Sól, ul. Zie lo no gór ska 61, tel. (68) 387 52 39

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią (Pol-Ilko)

Stomia w internecie
www.co nva tec.pl
Pro fe sjo nal ny ser wis in ter ne to wy w ję zy ku pol skim 
po święco ny sto mii. Prze zna czo ny dla osób ze sto-
mią, le ka rzy i pie lęgnia rek. Za wie ra ob szer ne in for-
ma cje do ty czące pie lę gna cji i za opa trze nia róż nych 
ro dza jów prze tok. Część ser wi su do ty czy le cze nia 
od le żyn i prze wle kłych owrzo dzeń pod udzi. 
po lil ko.w.in te ria.pl
Stro na głów na Pol skie go To wa rzy stwa Opie ki nad 
Cho ry mi ze Sto mią Pol-I lko. 

www.sto mia.in fo.pl
Pry wat na stro na o sto mii, po ru sza ją ca naj ważniej-
sze pro ble my z nią zwią za ne. 
www.stomicy.org
Strona stowarzyszenia „Śląscy Stomicy”.
stomiaswidnica.ukryta.pl
Strona stowarzyszenia „Życie” ze Świdnicy.
www.osto my in ter na tio nal.org
An glo ję zycz na stro na głów na In ter na tio nal Osto-
my As so cia tion (IOA).  

Limity na sprzęt stomijny
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

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Teresa Leśniewska, ul. Opolska 4c/7, 84-230 Rumia, tel. (58) 671 50 64, tel. kom. 0 608 362 763 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 51-340 Wrocław, tel. (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie” 
Rozalia Bąba, ul. Spacerowa 4/2, 58-100 Świdnica, tel. kom. 0 889 568 327

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)

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH






