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...i mamy niespodziank´. Czy zauwa˝yli Paƒstwo, ˝e jesteÊmy „grubsi”? Tak, rozrastamy
si´! PrzygotowaliÊmy dla Paƒstwa dodatkowe strony – wszystko dlatego, ˝e zasypaliÊcie
Redakcj´ nowymi propozycjami i proÊbami. A jak przyrzekaliÊmy, Wasze ˝yczenia sà dla nas
najwa˝niejsze i zawsze b´dziemy si´ staraç wszystkie je spe∏niaç. 

Tak wi´c, w najnowszym numerze „Naszej Troski” znajdziecie ca∏à stron´ z Waszymi
listami. Dzielà si´ w nich Paƒstwo swoimi problemami i doÊwiadczeniami. DoszliÊmy do
wniosku, ˝e mogà one pomóc innym Czytelnikom w odpowiedzi na wiele nurtujàcych ich
pytaƒ. Nie raz si´ zapewne przekonaliÊcie, jak cenne sà rady osób, które majà takie same
problemy. Nie znaczy to, ˝e rezygnujemy z pytaƒ i odpowiedzi przygotowywanych przez
naszych specjalistów. Wr´cz przeciwnie, ta strona równie˝ jest obszerniejsza. 

Chcemy te˝ na ∏amach naszego magazynu przedstawiaç Was samych. Spotykacie si´
przecie˝ cz´sto. Warto o tym pisaç i propagowaç takie dzia∏ania. W tym numerze
relacjonujemy Paƒstwu spotkania osób zrzeszonych w Pomorskim Stowarzyszeniu
Stomijnym i szczeciƒskim oddziale Pol-Ilko. Prosz´ obejrzeç zdj´cia – widaç, jak doskonale
bawià si´ uczestnicy takich spotkaƒ. 

Poza tym w bie˝àcym numerze, jak zwykle, mo˝na znaleêç porady specjalistów
i tradycyjnie – „Rozmow´ z....”. Tym razem spotkacie si´ Paƒstwo z m∏odà mieszkankà
Krakowa, która po operacji wy∏onienia stomii, zamiast usiàÊç i u˝alaç si´ nad swoim losem,
postanowi∏a zrobiç coÊ dla wszystkich pacjentów z tym problemem. El˝bieta Lesiƒska
za∏o˝y∏a prywatnà stron´ internetowà poÊwi´conà stomii – www.stomia.info.pl 
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Powsta∏o w 1992 roku jako Gdaƒskie
Stowarzyszenie Stomijne. By∏o to wspólne dzie∏o
osób ze stomià i lekarzy Kliniki Chirurgii Onko-
logicznej AM w Gdaƒsku. W 1999 roku wraz
z reformà administracyjnà kraju zmieni∏o nazw´.
Obecnie liczy oko∏o 70 cz∏onków. Spotykajà si´
oni przynajmniej raz w miesiàcu, a zje˝d˝ajà
z ró˝nych stron – od Pucka po Stargard Szczeciƒski.
Na spotkaniach pojawiajà si´ równie˝ zaprzy-
jaênione z cz∏onkami stowarzyszenia piel´gniarki
– Ewa Niksa i Renata Maj. S∏u˝à radà i pomocà.
Je˝eli istnieje taka potrzeba, wyk∏ad ma lekarz. 

Stowarzyszenie k∏adzie du˝y nacisk na integ-
racj´. „Uwa˝amy, ˝e problemy ˝ycia ze stomià
nie sà tylko problemami pacjentów. Pragniemy
edukowaç ludzi zdrowych, by wzbudziç w nich
zrozumienie dla naszych bolàczek. Chcemy tak˝e
pokazaç im, ̋ e ̋ ycie ze stomià nadal jest normalnym
˝yciem.”– mówi Katarzyna Ogrodowska, prezes
Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego. 

Stàd pomys∏ na wyjazdy szkoleniowo
– integracyjne. W tym roku ju˝ po raz drugi uda∏o
im si´ zorganizowaç trzydniowy wypoczynek nad
jeziorem dla pacjentów, ich rodzin i przyjació∏.

„Po raz drugi te˝ cz∏onkowie naszego stowa-
rzyszenia sp´dzili dwa tygodnie na turnusie
rehabilitacyjnym w Jastarni. Osoby ze stomià
doskonale wiedzà, jak trudno dostaç si´ do
sanatorium. Nam si´ uda∏o, równie˝ dzi´ki
sponsorom.” – podkreÊla Katarzyna Ogrodowska.

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne ma
jeszcze jeden powód do dumy. Stworzy∏o sieç
Stomijnych Telefonów Zaufania, aby osoby
potrzebujàce wsparcia mog∏y bez problemu
porozmawiaç o swoich troskach. Zarzàd dà˝y
równie˝ do tego, by w ka˝dym mieÊcie, w którym
dzia∏ajà cz∏onkowie stowarzyszenia, by∏ chocia˝
jeden taki telefon.

SSkk∏∏aaddnniikkii:: 80 dag
dorsza, 1/2 Êredniej bu∏ki

moczonej w mleku, 10 dag
cebuli, 10 dag suszonych Êliwek, 1/2

szklanki majonezu, 3/4 szklanki bia∏ego
wytrawnego wina, 30 dag warzyw
(marchewka, pietruszka, cebula, por, seler),
sól, pieprz.

SSppoossóóbb  pprrzzyyrrzzààddzzaanniiaa:: Dorsza, cebul´ oraz
bu∏k´ przepuÊciç dwukrotnie przez maszynk´,
doprawiç solà i pieprzem, wymieszaç i formo-
waç pulpety. Przygotowaç wywar z warzyw,
w∏o˝yç pulpety, gotowaç 30 minut. Âliwki
namoczyç w ma∏ej iloÊci wody z winem,
ugotowaç, przetrzeç przez sito, dodaç do
majonezu. Zalaç zimne pulpety sosem. Podawaç
z pszennym lub razowym pieczywem, mas∏em

Je˝eli w naszej diecie brakuje pewnych
sk∏adników od˝ywczych, organizm daje nam 
o tym znaç, byÊmy mogli uzupe∏niç niedobory.
¸amliwe, wypadajàce w∏osy mogà Êwiadczyç 
o braku cynku. Bardzo czerwony i wra˝liwy j´zyk
to sygna∏, ˝e mamy niedobór witaminy B.
Gdy bia∏ka oczu sà niebieskawe, prawdo-

Polacy nie majà zbyt dobrego zdania o s∏u˝bie
zdrowia. Prawie co piàty operowany pacjent
skar˝y∏ si´ w ostatnich badaniach CBOS,
˝e czeka∏ ponad pó∏ roku na zabieg chirurgiczny
lub operacj´.

Podobnie, co piàty chory musia∏ w trakcie
kuracji sam staraç si´ o Êrodki farmaceutyczne,
leki lub materia∏y medyczne i we w∏asnym
zakresie pokrywaç ich koszty. Co dziesiàta osoba
spotka∏a si´ z propozycjà wykonania us∏ugi,
zabiegu czy operacji za dodatkowà op∏atà.
Pi´tnaÊcie procent respondentów skar˝y∏o si´
na lekcewa˝àce traktowanie ze strony lekarza,
a niewiele mniej twierdzi∏o, ˝e postawiono im
z∏à diagnoz´ lub êle wykonano zabieg. Jednak
najcz´Êciej pacjenci narzekajà na trudny dost´p
do lekarza pierwszego kontaktu i do specjalisty.

Wed∏ug naukowców z Harvard Medical School
w Bostonie spacer to dla kobiet nie tylko
doskona∏y sposób na spalanie kalorii, ale równie˝
ochrona przed chorobami serca. 

Naukowcy przez 5 lat badali 40 tys. kobiet
powy˝ej 45. roku ˝ycia. Ryzyko chorób serca
spada∏o nawet o po∏ow´ u tych paƒ, które
codziennie spacerowa∏y przynajmniej godzin´.
Stan zdrowia poprawi∏ si´ nawet u kobiet,
u których stwierdzono istnienie takich czyn-
ników ryzyka, jak: oty∏oÊç, palenie papierosów,
wysokie ciÊnienie t´tnicze lub wysoki poziom
cholesterolu. 

Na spacer wysy∏amy panie, bowiem taka
w∏aÊnie forma aktywnoÊci najkorzystniej wp∏ywa
na ich serce.  Na zdrowie m´˝czyzn lepszy wp∏yw
ma intensywny wysi∏ek fizyczny. 

Dorsz po lwowsku

Nasza kuchnia

podobnie brakuje ˝elaza lub witaminy C.
Krwawiàce przy myciu dziàs∏a Êwiadczà o braku
witaminy C lub cynku. JeÊli w nocy ∏apià nas
skurcze mi´Êni, mo˝emy mieç niedobór wapnia
lub magnezu.

Pacjenci o s∏u˝bie zdrowia

Kofeina zawarta w kawie podnosi ciÊnienie,
dzi´ki czemu u osób z niskim ciÊnieniem mo˝e
np. zmniejszyç ból g∏owy. Wiadomo równie˝,
˝e po wypiciu fili˝anki kawy sprawniej myÊlimy.
Nale˝y jednak uwa˝aç: zbyt du˝a iloÊç kofeiny
dzia∏a odwrotnie – nie mo˝emy si´ skon-
centrowaç, mamy tzw. „gonitw´ myÊli“. Kawy
w nadmiernych iloÊciach nie powinny piç osoby
z nadciÊnieniem i chore na serce. Wystrzegaç si´
jej powinni te˝ chorzy na kamic´ dróg ˝ó∏cio-
wych, wrzody ˝o∏àdka i dwunastnicy.

˚y
czymy mi∏ych, jesiennych spacerów.
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Skàd pomys∏ na internetowà stron´ dla
pacjentów ze stomià?

Po operacji szuka∏am ró˝nych informacji, nie
tylko na temat samej stomii, ale równie˝ na
temat choroby, która mnie do niej doprowadzi∏a
(colitis ulcerosa), czy na temat zespolenia
jelitowego, które mo˝e b´d´ mia∏a zrobione.
Trzeba dodaç, ˝e mimo d∏ugo trwajàcego,
ostrego rzutu choroby operacj´ wykonano 
u mnie nagle i tak naprawd´ przed operacjà nie
wiedzia∏am nic.
Potem, owszem,
mog∏am liczyç
na lekarzy, piel´-
gniarki i psycho-
logów, ale prze-
cie˝ gdy cz∏o-
wiek nie wie nic,
to nawet nie wie,
jakie pytania za-
dawaç. Szuka-
∏am wi´c w Inter-
necie i ze zdzi-
wieniem stwierdzi∏am, ˝e po polsku nie ma
praktycznie nic. Nie by∏o jeszcze wtedy strony
stowarzyszenia Pol-Ilko, popularne poradniki
medyczne o stomii w ogóle nie wspomina∏y.

Na Zachodzie pacjent jest w bardziej
komfortowej sytuacji...

OczywiÊcie. W Internecie znalaz∏am bardzo
ciekawe miejsca. Zafascynowa∏o mnie, ˝e ci
pacjenci potrafili pisaç o swojej stomii i mówiç
o k∏opotach z du˝ym poczuciem humoru.
Ja sama, od kiedy przeczyta∏am, jak ktoÊ ze
Êmiechem opowiada∏, ˝e jego stomia
najg∏oÊniej zachowuje si´ wtedy, kiedy jest
na wa˝nym s∏u˝bowym spotkaniu i w∏aÊnie
zapada cisza, troch´ mniej przejmuj´ si´
„koncertami” mojej stomii, gdy jestem
w towarzystwie. No i oczywiÊcie stomicy
w Internecie dzielà si´ swoimi doÊwiad-
czeniami, radzà, jak uporaç si´ z jakimÊ
problemem. To bardzo pomocne. Tak wi´c
pomyÊla∏am, ˝e mog∏abym zrobiç takà polskà
stron´. By ktoÊ, kto s∏yszy diagnoz´: stomia,
nie by∏ przekonany, ˝e jego ˝ycie ju˝ si´
skoƒczy∏o.

A Pani wyobra˝a∏a sobie ˝ycie ze stomià?
Mia∏a Pani 33 lata.

Nikt chyba nie wyobra˝a sobie ˝ycia ze
stomià. Poza tym nic o tym nie wiedzia∏am, 
a, jak wiadomo, nieznane budzi l´k. Zdarzy∏o
mi si´ wczeÊniej s∏yszeç coÊ o „workach na
brzuchu”, ale to wszystko. Nie mia∏am poj´cia,
co to znaczy, skàd si´ bierze i jak mo˝na 
z tym ˝yç. UmieÊci∏am to w jakiejÊ sferze
niemo˝liwoÊci i odepchn´∏am od siebie.

Poza tym, jak
wspomnia∏am,
stomi´ wy∏onio-
no u mnie nagle. 

W marcu 2000
roku nastàpi∏ kry-
zys i ostry rzut
choroby. To by∏
koszmar.  Z 63 kg
spad∏am do 48
– niestety dziÊ
nadrobi∏am to
z naddatkiem

– w koƒcu z trudem porusza∏am si´ o w∏asnych
si∏ach. Po pó∏toramiesi´cznym, nieudanym
leczeniu w jednym z krakowskich szpitali
trafi∏am do kliniki profesora Popieli, pod opiek´
doktora Buckiego. Mia∏am du˝o szcz´Êcia,
˝e tam si´ w∏aÊnie znalaz∏am, za chwil´ by∏oby
za póêno.

Jak d∏ugo pyta∏a Pani: „dlaczego ja”,
majàc ˝al do losu?

Krótko. Jest tylu ludzi, którym jest gorzej,
których dotkn´∏y prawdziwe nieszcz´Êcia. Tylu
ludzi musi zmagaç si´ z bólem, takim
rzeczywistym, fizycznym. Tylu ludzi musi
godziç si´ ze Êmiercià swoich dzieci. Tylu jest
zdanych na ∏ask´ innych, bo los skaza∏ ich na
wózek inwalidzki, bo nie widzà albo sà
upoÊledzeni. Jak mog∏abym narzekaç? Nie
wiadomo, co mnie jeszcze spotka, ale póki co,
mam si´ czym cieszyç.

Szybko wi´c zaakceptowa∏a Pani stomi´?

Ja si´ sama dziwi´, jak to si´ sta∏o.
Nast´pnego dnia po operacji pop∏aka∏am si´.

Gdy doktor spyta∏a, dlaczego p∏acz´,
powiedzia∏am: „bo nic nie wiem”. Wi´c
wyjaÊni∏a mi, co si´ sta∏o, co mi usuni´to 
i dlaczego. Wystarczy∏o, ˝ebym pozna∏a
sytuacj´ i uspokoi∏am si´.

Poza tym nigdy nie by∏am sama w chorobie.
Mia∏am blisko mojà rodzin´ i przyjació∏.
Wiedzia∏am zawsze, ˝e jeÊli b´d´ czegoÊ
potrzebowaç, to mam na kogo liczyç. Mia∏am
sporo transfuzji i potrzebna by∏a krew. Wszyscy
– i rodzina, i przyjaciele, i znajomi, nawet
spoza Krakowa – oddali jà. Gdy le˝a∏am
w szpitalu, pomaga∏a mi kuzynka, po wyjÊciu
ze szpitala opiekowa∏a si´ mnà mama.
Ale z drugiej strony wiedzia∏am, ˝e musz´ byç
niezale˝na, ˝e musz´ pokonaç t´ chorob´,
musz´ stanàç na w∏asnych nogach, bo musz´
umieç sama sobie poradziç. Nigdy wczeÊniej
nie odczuwa∏am takiego przymusu.

Uda∏o si´?

MyÊl´, ˝e tak. ˚yj´ sama, mam ma∏e
mieszkanko w Krakowie, gdzie s∏ucham
muzyki, czytam krymina∏y Agathy Christie,
czasem trac´ czas przed telewizorem, 
albo buszuj´ po Internecie. Wcià˝ pracuj´
w firmie, która zajmuje si´ badaniami marke-
tingowymi. To praca komputerowa. Zajmuj´ si´
g∏ównie opracowywaniem danych z ankiet.
Lubi´ jà, choç nie mo˝na powiedzieç, ˝e to
spokojne i bezstresowe zaj´cie. 

Po pracy je˝d˝´ na rowerze. Urlopy sp´-
dzam ostatnio w Bieszczadach. To blisko
Rzeszowa, skàd pochodz´, wi´c swojsko,
no i mam tam takie sprawdzone miejsce
na s∏odkie lenistwo i zbieranie grzybów.
Czasem, owszem, wybieram si´ na spacer
w góry, ale Panu Truchanowiczowi, bohaterowi
pierwszego numeru „Naszej Troski”, na pewno
nie da∏abym rady dotrzymaç kroku.

Rozmowa z...

...El˝bietà Lesiƒskà, 
autorkà prywatnej strony internetowej dla
pacjentów ze stomià: www.stomia.info.pl

Dorota Anna Bronisz
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Piel´gnacja stomii

Dieta dla osób ze stomià

mgr Urszula Sobczak
piel´gniarka stomijna

Od 1986 r. pracuje w Poradni dla Chorych ze Stomià
przy III Katedrze i Klinice Chirurgii w Poznaniu

Posiadanie stomii nie wymaga stosowania
specjalnej diety, mimo ˝e w czasie operacji
dochodzi do znacznego skrócenia jelita, co
mo˝e powodowaç zaburzenia trawienia.
Najwa˝niejsza porada w pierwszych tygod-
niach po operacji odnoÊnie stosowanej diety
to obserwacja pracy przewodu pokarmowego
i kontrola w jaki sposób reaguje on na ró˝ne
pokarmy. Diet´ zaleconà bezpoÊrednio po
operacji nale˝y rozszerzaç powoli, wprowa-
dzajàc do jad∏ospisu nowe produkty,
pami´tajàc jednak o tym, ˝e ka˝dy nowy jej
element nale˝y wprowadzaç pojedynczo, aby
móc ustaliç, który jest tolerowany, a który
powoduje zaburzenia. Najcz´stszymi zabu-
rzeniami, które trapià ludzi ze stomià, sà
zaparcia lub biegunki, a tak˝e g∏oÊne
oddawanie gazów o nieprzyjemnym zapachu.

Zaparcia

RegularnoÊç wypró˝nieƒ zale˝y od sk∏adu
po˝ywienia, aktywnoÊci fizycznej, ale tak˝e
od temperamentu, a nawet nastroju. Cz´sto-
tliwoÊç wypró˝nieƒ jest ró˝na u ró˝nych ludzi.
Nie ma ÊciÊle okreÊlonej normy. Przyjmuje si´
jednak, ̋ e jeÊli wypró˝nienia nast´pujà rzadziej
ni˝ 3 razy w tygodniu, wówczas mamy do
czynienia z zaparciem. Bardzo cz´sto towa-
rzyszà mu ucià˝liwe wzd´cia, odbijania oraz
przykre uczucie pe∏noÊci w brzuchu. Mo˝na
temu zapobiec, zapewniajàc jelitom dobre
warunki pracy, czyli:
1. JeÊç potrawy bogate w b∏onnik.

Mimo, ˝e b∏onnik powszechnie uwa˝any
za niestrawny uczestniczy w trawieniu,
absorbujàc wod´, dzi´ki czemu zwi´ksza si´
obj´toÊç mas ka∏owych, stajà si´ one rzadsze
i ∏atwiej przechodzà przez Êwiat∏o jelit.
Pokarmy bogate w b∏onnik to: warzywa
(marchew, broku∏y, buraki), owoce (jab∏ka,
gruszki, suszone Êliwki, banany), pieczywo
pe∏noziarniste, siemi´ lniane. Zalecana
dzienna dawka b∏onnika to 35 g – odpowiada
dziesi´ciu Êrednim jab∏kom. Niektóre pokarmy
majà delikatne dzia∏anie przeczyszczajàce.
Nale˝y do nich siemi´ lniane, którym po

uprzednim zmieleniu mo˝na posypywaç
potrawy oraz Êliwki suszone zalane wodà.
Uwaga: Nie nale˝y nadu˝ywaç zió∏ prze-
czyszczajàcych. JeÊli za cz´sto po nie
si´gamy, nasze jelita rozleniwiajà si´
i s∏abnie ich naturalna perystaltyka. Ina-
czej mówiàc, przyzwyczajone do silnych
bodêców dra˝niàcych nie radzà sobie
same z wydalaniem resztek.
2. Piç 2-3 litry p∏ynów na dob´.

ZawartoÊç wody w organizmie kontroluje
mózg. Kiedy stwierdzi jej niedostatek, wysy∏a
sygna∏ pragnienia, zmuszajàc cz∏owieka do
wyrównania niedoborów. U wielu starszych
osób te sygna∏y mózgowe sà s∏absze, co
sprawia, ˝e nie odczuwajà one pragnienia
i w rezultacie cz´sto sà odwodnione. Mo˝e to
byç przyczynà uporczywych zaparç. Nale˝y piç
2-3 litry p∏ynów dziennie (najlepiej herbaty
zio∏owe, soki owocowe rozcieƒczone wodà
oraz wod´ mineralnà niegazowanà).
3. Polubiç ruch.

Brak ruchu prowadzi do os∏abienia mi´Êni
brzucha. JeÊli sà one ma∏o spŕ ˝yste, nie
wspomagajà ruchów robaczkowych jelit,
od których zale˝y szybkoÊç wydalania resztek
pokarmowych z organizmu. W miar´ mo˝li-
woÊci nale˝y spacerowaç codziennie,
poniewa˝ wzmocnienie mi´Êni brzucha
chroni tak˝e przed powstawaniem przepukliny
wokó∏ stomii.

Biegunki

U wi´kszoÊci osób ze stomià wystà-
pienie biegunki jest spowodowane b∏´dem
dietetycznym lub zatruciem pokarmowym.
Biegunka to u osób doros∏ych 4– 6 stolców
wodnistych w ciàgu doby.
W takich sytuacjach zalecane jest poni˝sze
post´powanie:
1. Ograniczyç iloÊç spo˝ywanych pokarmów.
(najlepsza jest jednodniowa g∏odówka).
2. Zwi´kszyç iloÊç przyjmowanych p∏ynów by
uniknàç odwodnienia (gorzka herbata, herbaty
zio∏owe z mi´ty i rumianku oraz napar
z suszonych jagód).

3. Diet´ rozszerzaç powoli, od 3. dnia
trwania biegunki (suchary, rozcieƒczone
soki owocowe, bia∏e, czerstwe pieczywo,
ry˝ na sypko, gotowana ryba, ziemniaki,
marchew). Je˝eli biegunka utrzymuje
si´ przez d∏u˝szy czas, zawsze niezb´dna
jest wizyta u lekarza, w celu stwierdzenia
przyczyn i podania odpowiednich leków.

G∏oÊne oddawanie gazów

Jest to problem osób ze stomià  zwiàzany
ze sposobem od˝ywiania. JeÊli zdarza si´
taka sytuacja, nale˝y zrezygnowaç z pro-
duktów gazotwórczych, takich jak: kapusta,
groch, jaja, cebula, ostre przyprawy. Wa˝ne
jest tak˝e, aby jedzenie spo˝ywaç na siedzàco,
nie spieszàc si´, w spokojnym miejscu
(nie przed telewizorem!). Nale˝y dok∏adnie
prze˝uwaç pokarm. JeÊli za du˝o rozma-
wiamy przy posi∏ku albo niedok∏adnie
prze˝uwamy, razem z jedzeniem po∏ykamy
powietrze, które zalega póêniej w ˝o∏àdku,
powodujàc wzd´cia.

*     *     *

Ogólne wskazówki dotyczàce ˝ywienia:

1. Próbuj ka˝dego z nowych pokarmów
oddzielnie i w niewielkich iloÊciach, aby
móc zaobserwowaç reakcj´ Twojego
organizmu.
2. Jedz powoli, starajàc si´ dok∏adnie ˝uç
pokarm, bez zb´dnego po∏ykania powietrza.
3. Zwracaj uwag´ na to, czy jedzenie jest
Êwie˝e.
4. Unikaj potraw, które powodujà powsta-
wanie du˝ej iloÊci gazów.
5. Unikaj produktów zbyt s∏odkich i zbyt
t∏ustych, a tak˝e sztucznie barwionych
i tych z konserwantami.
6. Pokarmy spo˝ywaj w regularnych odst´-
pach czasu – ma to wp∏yw na codzienne
wypró˝nienia.
7. Od˝ywiaj si´ màdrze, tzn. jedz to, co Ci
smakuje, ale zachowaj umiar.
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mgr Jolanta Fryc-Martyƒska
specjalista psychologii klinicznej

Katedra i Klinika Chirurgii
AM w Poznaniu

Psycholog radzi

Jak ∏z´ przemieniç w per∏´,
czyli o tym, czy cz∏owiek dojrza∏y mo˝e si´ rozwijaç

Przed trzema tygodniami po raz pierwszy
spotka∏am panià Mari´. Do Marii poprosi∏
mnie chirurg, który opiekowa∏ si´ nià w naszej
klinice. Maria by∏a przera˝ona, bo potwierdzi∏y
si´ jej najgorsze przypuszczenia – operacja,
którà ma przejÊç za kilka dni, prawie na pewno
zakoƒczy si´ „odbytem na brzuchu”.

Wiele razy widzia∏am ∏zy w oczach ludzi,
którym w∏aÊnie powiedziano, ˝e b´dà mieç
stomi´. P∏akali, bo ich  

Êwiat rozpada∏ si´ na kawa∏ki 

Cierpienie, którego doÊwiadczali w zwiàzku 
z operacjà, sk∏ania∏o do pytania: dlaczego
cierpi´ i dlaczego w∏aÊnie ja. I Maria te˝, ze
∏zami w oczach pyta∏a: dlaczego ja, przecie˝
nie pali∏am papierosów, ca∏e ˝ycie ci´˝ko
pracowa∏am, ˝y∏am uczciwie i teraz, kiedy
myÊla∏am, ̋ e mog´ odpoczàç, pomóc bliskim,
coÊ takiego... 

W sytuacji cierpienia niezawinionego, jakim
jest choroba oraz zwiàzane z nià niedogod-
noÊci i ograniczenia w ˝yciu, cz´Êciej ni˝ 
w innych sytuacjach pada pytanie o sens
cierpienia.

Takiego cierpienia doÊwiadcza∏ biblijny
Hiob, w podobny sposób odczuwajà cierpienie
niektórzy chorzy, szczególnie dotkni´ci
chorobà przewlek∏à czy nieuleczalnà.

W rozumowaniu i w j´zyku psycholo-
gicznym trudno znaleêç proste, jasne 
i przekonujàce 

wyjaÊnienie sensu cierpienia

niezawinionego. W psychologii humanisty-
cznej wielokrotnie podkreÊlano pozytywne
znaczenie cierpienia, zw∏aszcza jeÊli chodzi 
o dojrzewanie osobowoÊci doros∏ego cz∏owieka.

W uj´ciu religijnym w cierpieniu cz∏owieka
odzwierciedla si´ jego wielkoÊç; cierpienie
zawiera paradoks ludzkiej s∏aboÊci i mocy.
S∏aboÊci zwiàzanej z chorobà cia∏a przeciw-
stawia si´ pot´ga ducha, dzi´ki któremu
cz∏owiek nadaje sens cierpieniu. Choroba 
i cierpienie to czas próby wytrwa∏oÊci,

cierpliwoÊci i nadziei.
Tak wi´c choroba i cierpienie sprawiajà,

˝e na swoje ˝ycie nagle patrzymy z innej
perspektywy. Czasem dziwimy si´, jak wielkà
wag´ przyk∏adaliÊmy do wydarzeƒ, które 

z perspektywy szpitalnego ∏ó˝ka

i czasu wydajà si´ zupelnie b∏ahe.  Albo wprost
przeciwnie, uÊwiadamiamy sobie, ˝e nic nie
znaczàce z pozoru wydarzenia by∏y niezwykle
wa˝ne dla dalszego biegu naszego ˝ycia. 

Nadawanie sensu swojemu ˝yciu oraz
wybór z historii ˝ycia tych wydarzeƒ, które
majà dla nas znaczenie – to istota rozwoju
doros∏ego cz∏owieka.  

W chorobie uÊwiadamiany sobie przemi-
janie. Ta ÊwiadomoÊç jest bardzo cenna i ró˝ni
si´ od l´ku przed Êmiercià. Ĺ k rodzi si´
wówczas, gdy tracimy kontakt z ˝yciem
i z sobà samym, gdy tracimy poczucie sensu.
Natomiast ÊwiadomoÊç przemijania ka˝e
nam zabraç si´ powa˝nie za 

odkrywanie sensu i radoÊci ˝ycia

w ka˝dej danej nam chwili od zaraz.
Smutek i osamotnienie sk∏aniajà do

skierowania uwagi na najg∏´bszy wymiar bycia
cz∏owiekiem, a zamiast pytaç „dlaczego”,
pytamy „dla kogo i po co cierpi´”. I wtedy
dochodzi do niespodziewanej przemiany:
∏za przemienia si´ w per∏´. Bo choroba, ope-
racja i wszystkie zwiàzane z tym cierpienia
sta∏y si´ drogà do odkrycia g∏´bszego
sensu ˝ycia. 

Rozmawiam z panià Marià w dniu jej wyjÊcia
do domu, jest zdenerwowana, czeka jà ponad
dwugodzinna podró˝. Wiele znaków zapytania
przed nià. Ale uÊmiecha si´ i za chwil´
wyprostowana pow´druje do wyjÊcia d∏ugim
szpitalnym korytarzem. Pytam, czego dowie-
dzia∏a si´ w chorobie...

„Tego, ˝e chocia˝ mam swoje lata i z poczà-
tku myÊla∏am, ˝e ktoÊ b´dzie mnie musia∏
obs∏ugiwaç – umiem wszystko przy sobie
zrobiç sama”. Kiedy mówimy, ˝e 

leczenie przebieg∏o bez powik∏aƒ

i zakoƒczy∏o si´ sukcesem, to najcz´Êciej
mamy na myÊli sukces lekarzy i piel´gniarek.
Mamy g∏´boki szacunek dla ich wysi∏ku,
doceniamy ich postaw´ oraz pomoc.
Zach´cam wszystkie osoby, które by∏y lub sà
pacjentami, do spojrzenia na skuteczne 
leczenie jak na w∏asny, osobisty, wypracowany
sukces. Jako pacjenci wiele razy s∏yszymy,
˝e po∏owa sukcesu w leczeniu zale˝y od nas.
Podzi´kujmy wi´c sobie za Êwiadomy wysi∏ek
na najwy˝szym poziomie naszych mo˝liwoÊci,
za to, ˝e przyj´liÊmy t´ lekcj´ ze szko∏y ˝ycia 
z otwartà g∏owà i sercem. Czego mo˝emy si´
nauczyç, kiedy jesteÊmy pacjentami? Tego,
˝eby robiç jak najwi´cej rzeczy, które dajà 

poczucie spe∏nienia, radoÊci i celu, 

które podkreÊlajà naszà wartoÊç. Tego, ˝eby
spoglàdaç na ˝ycie tak, jak na w∏asne dzie∏o 
i dok∏adaç, na ile mo˝na, staraƒ, aby nasze
dzie∏o mia∏o wymiar pozytywny.
Choroba mówi:
• zaakceptuj siebie i wszystkie wydarzenia ze

swojego ˝ycia,
• wykorzystaj je jako sposobnoÊç do nauki

i rozwoju,
• wyra˝aj sobie szacunek i wdzi´cznoÊç,
• naucz si´ kochaç siebie i innych,
• uczyƒ mi∏oÊç osià swojego ˝ycia. 
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Pytania i odpowiedzi

1. Kto mo˝e pomóc mi dbaç o stomi´?

Przez pierwszych kilka dni po operacji
piel´gnacjà przetoki b´dà zajmowaç si´ piel´-
gniarki. Jednak bardzo szybko zacznà uczyç
Paƒstwa, jak dbaç o nià samemu. Niezb´dne
informacje mo˝na uzyskaç równie˝ od dystry-
butora sprz´tu stomijnego. Porad´, jak pie-
l´gnowaç stomi´, mogà Paƒstwo otrzymaç
tak˝e za poÊrednictwem bezp∏atnej linii
informacyjnej Dzia∏u Pomocy firmy ConvaTec
(tel.: 0 800 120 093).

2. Skàd mam wiedzieç, jakiego rodzaju
worka u˝ywaç?

Porad´ co do typu woreczka uzyskajà
Paƒstwo podczas pobytu w szpitalu. Rodzaj
sprz´tu zale˝y od typu stomii. Osoby z kolostomià
(przetokà jelita grubego) u˝ywajà zwykle
zamkni´tych woreczków, przystosowanych
do zbierania sta∏ych mas ka∏owych. Osoby
z ileostomià (przetokà jelita cienkiego) u˝ywajà
woreczków z mo˝liwoÊcià odp∏ywu, najlepiej
nadajàcych si´ do zbierania mas ka∏owych
o konsystencji pó∏p∏ynnej lub p∏ynnej. Osoby
z urostomià (przetokà moczowà) korzystajà
z worków urostomijnych, przystosowanych
do zbierania moczu.

3. Czy majàc stomi´, trzeba zrezygnowaç
z alkoholu?

Alkohol jest u˝ywkà i mo˝e powodowaç
uzale˝nienie. Jednak czasami mo˝na sobie
pozwoliç na jego odrobin´. Pijàc alkohol nale˝y
byç rozsàdnym i zachowaç umiar. Trzeba
pami´taç, ˝e alkohol bardzo niekorzystnie
wp∏ywa na Êciany przewodu pokarmowego.
Piwo i alkohole musujàce mogà powodowaç
wiatry lub p∏ynne stolce.

4. Czy operacja wy∏onienia stomii wp∏ynie
na moje ˝ycie seksualne?

To, czy wspó∏˝ycie po operacji jest mo˝liwe,
czy te˝ nie, warunkuje wiele czynników.
W cz´Êci przypadków zaburzenia seksualne sà

trwa∏e i wià˝à si´ z chorobà lub zabiegiem
chirurgicznym. Jednak wi´kszoÊç pacjentów
mo˝e powróciç do aktywnoÊci seksualnej.
Poczàtkowo mogà Paƒstwo doÊwiadczyç pewnych
trudnoÊci lub odczuwaç zak∏opotanie. Je˝eli
Paƒstwo zechcà, lekarz lub piel´gniarka na
pewno ch´tnie porozmawiajà o tym z Wami
i z Waszymi partnerami. Bardzo du˝à wartoÊç
ma te˝ konsultacja z psychologiem. Oni
rozumiejà ten problem i b´dà umieli doradziç.
Jak wynika z badaƒ, spora grupa pacjentów
wzbrania si´ przed podj´ciem kontaktów
seksualnych w pierwszych trzech miesiàcach
po operacji. Póêniej jednak decydujà si´ na
wspó∏˝ycie z partnerem. Trzeba przyznaç,
˝e m´˝czyêni sà bardziej aktywni w tym wzgl´dzie.

5. Czy istnieje mo˝liwoÊç otrzymywania
sprz´tu stomijnego do domu?

Tak. Umowa zawarta pomi´dzy firmà ConvaTec
a wi´kszoÊcià kas chorych, zezwala na zao-
patrywanie pacjentów drogà wysy∏kowà. Aby
otrzymaç sprz´t stomijny do domu, nale˝y
wys∏aç do Dzia∏u Pomocy firmy ConvaTec
(Bristol-Myers Squibb Sp. z o. o., Dzia∏ ConvaTec,
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa)
wystawiony przez lekarza i poÊwiadczony przez
kas´ chorych (tam, gdzie jest to wymagane)
wniosek lub recept´ RUM. W ka˝dej kasie
chorych warunki otrzymania sprz´tu tà drogà sà
nieco inne. Szczegó∏owe informacje na ten
temat mogà Paƒstwo uzyskaç, dzwoniàc pod
bezp∏atny numer telefonu: 0 800 120 093.
Niestety, sprz´tu do domu nie mogà otrzymywaç
pacjenci ubezpieczeni w kasach: pomorskiej,
ma∏opolskiej, kujawsko-pomorskiej, ∏ódzkiej
i lubelskiej oraz Bran˝owej Kasie Chorych dla
S∏u˝b Mundurowych o/Lublin.

6. Boj´ si´, ˝e wszyscy zauwa˝à noszony
przeze mnie worek.

Wiele osób obawia si´, ˝e worek mo˝e prze-
ciekaç, wydzielaç nieprzyjemny zapach, powo-
dowaç odg∏osy lub odpaÊç i w zwiàzku z tym
inni zauwa˝à, ˝e si´ go nosi. Nowoczesne worki
majà specjalnà konstrukcj´, która temu zapobiega.
Mo˝na dzi´ki nim prowadziç normalny tryb ̋ ycia.

W podj´ciu decyzji jaki rodzaj worka nale˝y
wybraç pomo˝e piel´gniarka lub dystrybutor
sprz´tu stomijnego.

7. Czy istniejà inne publikacje, poza
„Naszà Troskà”, poÊwi´cone proble-
matyce piel´gnacji stomii? Czy ukaza∏y
si´ jakieÊ ksià˝ki na ten temat?

„Nasza Troska” jest magazynem, który dociera
do najwi´kszej liczby osób ze stomià. Innà,
godnà polecenia pozycjà jest „Stomik” – pismo
wydawane przez Polskie Towarzystwo Opieki
Nad Chorymi ze Stomià POL-ILKO. Bardzo
dobrym êród∏em informacji jest równie˝ poradnik
„Lepsza jakoÊç ˝ycia”, przeznaczony dla nowo-
operowanych pacjentów. Mo˝na w nim znaleêç
podstawowe wskazówki, dotyczàce zasad doboru
sprz´tu, diety itp. Poradnik ten pacjenci otrzy-
mujà od firmy ConvaTec w wyprawkach, przeka-
zywanych przez piel´gniarki ju˝ na oddziale
szpitala, w którym byli operowani. Mo˝na go
tak˝e otrzymaç bezp∏atnie we wszystkich pun-
ktach dystrybucyjnych, w których si´ Paƒstwo
zaopatrujecie. W wielu takich punktach dost´pne
sà równie˝ kasety video z filmem edukacyjnym
„Piel´gnacja i sposoby zaopatrzenia stomii”,
które mo˝na nieodp∏atnie wypo˝yczyç.

8. Co to sà gaziki ConvaCare?

Gaziki ConvaCare to nowy produkt firmy
ConvaTec, który w∏aÊnie ukaza∏ si´ na naszym
rynku. Sà to gaziki do piel´gnacji skóry wokó∏
stomii, nasàczone specjalnym p∏ynem, dzi´ki
któremu skóra jest dok∏adnie oczyszczana.
ConvaCare mo˝na stosowaç wokó∏ stomii oraz
do oczyszczania samej przetoki. ¸agodnie
zmywajà, piel´gnujà i odÊwie˝ajà skór´. Dzi´ki
nim mo˝na utrzymaç higien´ w ka˝dych
warunkach. Skutecznie usuwajà bowiem wszelkie
zanieczyszczenia i pozosta∏oÊci przylepca p∏ytki.
Najlepiej stosowaç je przy ka˝dorazowej
zmianie p∏ytki stomijnej lub jednorazowych
worków. Gaziki ConvaCare sà dost´pne dla osób
ze stomià w ramach limitów ustanowionych
przez nale˝nà kas´ chorych. Mo˝na si´ w nie
zaopatrzyç u dystrybutorów sprz´tu stomijnego
firmy ConvaTec.

Ma∏gorzata Raspopin
piel´gniarka dyplomowana

Dzia∏ Pomocy ConvaTec

O co najcz´Êciej pytajà pacjenci?
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� zapewniajà skutecznà i wygodnà piel´gnacj´ stomii

� u∏atwiajà przyklejanie sprz´tu stomijnego

� zapewniajà higien´ w ka˝dej sytuacji

Nowe gaziki do zmywania
skóry wokó∏ stomii

Bezp∏atna linia informacyjna - tel.: 0 800 120 093
ConvaTec, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 874 38 10, fax : (22) 874 38 35

Jak prawid∏owo stosowaç ConvaCare ® - gazik do zmywania skóry.

3. Gaziki do zmywania skóry
ConvaCare® mo˝na stosowaç
równie˝ podczas wymiany
worka do oczyszczenia zewn´-
trznej powierzchni p∏ytki stomijnej. Jest to
wygodny i szybki sposób na zachowanie higieny w ka˝dych warunkach,
przy jednoczesnym braku ryzyka podra˝nieƒ.

1. Po zdj´ciu p∏ytki stomijnej lub jednorazowego worka nale˝y oczyÊciç stomi´ i skór´ wokó∏ niej
ggaazziikkiieemm  ddoo  zzmmyywwaanniiaa  sskkóórryy  CCoonnvvaaCCaarree®®, który ∏agodnie zmywa,
piel´gnuje i odÊwie˝a skór´. Jego zasto-
sowanie pomaga utrzymaç higien´ w ka˝dych
warunkach, zmniejsza ryzyko podra˝nieƒ
skóry na skutek dzia∏ania treÊci wydoby-
wajàcej si´ ze stomii oraz znacznie u∏atwia
przyklejanie p∏ytki stomijnej.

2. Po wysuszeniu skóry nale˝y
przykleiç p∏ytk´ stomijnà lub
worek z przylepcem.

NOWOÂå !NOWOÂå !

Gaziki ConvaCare® sà dost´pne w ramach limitów ustalonych przez regionalne kasy chorych * 

* Nie dotyczy: Pomorskiej RKCh, Ma∏opolskiej RKCh, Kujawsko-Pomorskiej RKCh, ¸ódzkiej RKCh,
Lubelskiej RKCh, Bran˝owej Kasy Chorych dla S∏u˝b Mundurowych o/Lublin.



Wyruszajà w lasy, knieje...

Tam byliÊmy ...

Cz∏onkowie Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego i szczeciƒskiego oddzia∏u Pol-Ilko postawili na aktywnoÊç. Gdy tylko trafia si´ okazja,
wyruszajà w plener. Najch´tniej do lasu. Ostatnio czeka∏y tam na nich ogniska, podczas których wszyscy – jak rozbrykane dzieci – piekli kie∏baski,
bawili si´, Êpiewali, taƒczyli. Do zabawy przygrywa∏ bowiem zespó∏ muzyczny, trafiajàcy piosenkami w rozmaite gusta. Po taƒcach raczono si´
pieczonymi kurczakami, a na ogromnym ro˝nie kŕ ci∏ si´ dzik. Do tego wszystkiego pogoda by∏a jak na zamówienie. Nie chcielibyÊmy byç
nieskromni, ale mieliÊmy w tym swój udzia∏. Dzi´kujemy, ˝e zaprosili nas Paƒstwo do wspólnej zabawy.

Gryfino
To miejsce nie zosta∏o wybrane bez powodu. LeÊny kompleks rekreacyjny Glinna jest jednym z pi´kniejszych w okolicach Szczecina.

Bawi∏o si´ tam ponad 80 osób, które zwiedzi∏y równie˝ niezwykle osobliwy ogród dendrologiczny. Zosta∏y wspomnienia...

W czasie majówki

skocznie przygrywa∏a kapela.

Borodziej – majówka z firmà ConvaTec.

UÊmiechy na twarzach najlepiej Êwiadczà o dobrej zabawie.

Borodziej Do Borodziej na terenie Parku Krajobrazowego w Lasach
Oliwskich przyjecha∏o prawie 130 osób z okolic Trójmiasta.
Grupa starych, dobrych znajomych. Czy trzeba przekonywaç,
˝e zabawa by∏a wyÊmienita? Ju˝ si´ szykujà nast´pne wypady...

Zwiedzanie ogrodu dendrologicznego z przewodnikiem.

Biesiada w pomieszczeniach nadleÊnictwa Gryfino.

Zarzàd Szczeciƒskiego Oddzia∏u POL-ILKO.
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Listy od czytelników

Szanowni Paƒstwo!
Otrzyma∏am w∏aÊnie od Paƒstwa drugi
egzemplarz „Naszej Troski”. Przesy∏ka sprawi∏a
mi olbrzymià radoÊç, gazetk´ przeczyta∏am
jednym tchem. Cudownie, ˝e sà osoby same
dotkni´te kalectwem, które chcà pomóc innym.
Pierwszy egzemplarz „NT” otrzyma∏am w chwili,
gdy w swoim ˝yciu robi∏am bardzo powa˝ny
„remont“ i na odpowiedê zabrak∏o mi czasu.
Ale po kolei...

Operacj´ mia∏am 10 kwietnia 2000 roku, 
w dniu moich 47. urodzin. WczeÊniej przesz∏am
radioterapi´, która dawa∏a mi nadziej´ na
unikni´cie zabiegu. Lekarze do koƒca utrzy-
mywali, ˝e mog´ nie mieç stomii, a je˝eli – to na
krótki okres. Sta∏o si´ inaczej. 

Po zabiegu z wielkim trudem dochodzi∏am do
zdrowia. Olbrzymià pomoc otrzyma∏am od swojej
rodziny. Pomagali mi wszyscy z wyjàtkiem m´˝a,
który w lipcu odwróci∏ si´ zupe∏nie ode mnie.
Doszed∏ do wniosku, ˝e mog´ ju˝ radziç sobie
sama. By∏o to trudne. Jeszcze teraz, piszàc te

s∏owa, ∏zy cisnà mi si´ do oczu. ˚yç jednak trzeba
dalej. Na szcz´Êcie mam dwoje ju˝ doros∏ych
dzieci, na pomoc których mog´ liczyç. Natomiast
mój mà˝, gdy ja zaczyna∏am chemioterapi´,
zalicza∏ zagraniczne woja˝e. By∏ w tym czasie 
w Tunezji, Indiach, Tajlandii i innych miejscach...

We wrzeÊniu ubieg∏ego roku wróci∏am do
pracy. Jestem ksi´gowà w Êredniej wielkoÊci
firmie. Pracuj´ do dziÊ. Dzi´ki temu mam ma∏o
czasu na myÊlenie o chorobie, co jest bardzo
korzystne. Posiadam rodzin´ i przyjació∏, którzy
mnie wspierajà. Du˝o im zawdzi´czam. A teraz
mam nadziej´, ˝e zyskam równie˝ grup´
przyjació∏ w „Naszej Trosce”.

Jak ju˝ wspomnia∏am na poczàtku, zacz´∏am
„remont” w swoim ˝yciu – dos∏ownie i w prze-
noÊni. Kupi∏am ma∏e mieszkanie i remontuj´ je.
Pomaga mi w tym znowu rodzina. Syn ca∏y
miesiàc w nim pracuje, siostry i mama po˝yczy∏y
mi pieniàdze. Niestety, ze strony m´˝a nie mog´
liczyç na ˝adnà pomoc. Nie potrafi∏am równie˝ si´
z nim porozumieç. Nie chcia∏ si´ wyprowadziç,

mimo ˝e ma pieniàdze i jest zdrowy. Nie chcia∏
daç mi nawet z∏otówki na urzàdzenie si´.
Interesuje go jedynie rozwiàzanie sprawy przez
sàd, poniewa˝ – jak twierdzi – on ma du˝o czasu,
a ja go ju˝ nie mam. Mimo to postanowi∏am
walczyç z przeciwnoÊciami losu. Mo˝e uda mi si´
wygraç. 

Bardzo chcia∏abym nawiàzaç kontakt z ludêmi,
którzy, podobnie jak ja, nie poddajà si´. Chcia∏abym
skorzystaç z ich doÊwiadczeƒ, wskazówek.
Ch´tnie nawià˝´ korespondencj´.

¸àcz´ serdeczne pozdrowienia
Halina M.

(adres do wiadomoÊci redakcji)

OOdd  rreeddaakkccjjii::
GGrraattuulluujjeemmyy  hhaarrttuu  dduucchhaa  ii  ˝̋yycczzyymmyy  ssuukkcceessóóww  
ww  wwaallccee  zz  pprrzzeecciiwwnnooÊÊcciiaammii  lloossuu..  JJeesstteeÊÊmmyy
pprrzzeekkoonnaannii,,  ˝̋ee  ttoo  PPaannii  wwyyggrraa..  WWsszzyyssttkkiicchh,,  kkttóórrzzyy
cchhcciieelliibbyy  nnaawwiiààzzaaçç  kkoonnttaakktt,,  pprroossiimmyy  oo  pprrzzeessyy∏∏aanniiee
lliissttóóww  nnaa  aaddrreess  rreeddaakkccjjii  zz  ddooppiisskkiieemm  nnaa  kkooppeerrcciiee
„„HHaalliinnaa  MM..””

Droga Redakcjo!
Serdecznie dzi´kuj´ za „Naszà Trosk´”. Uwa˝am,
˝e pismo takie jest bardzo potrzebne. Du˝o osób
zostaje zaskoczonych swoim kalectwem. Bardzo
to prze˝ywajà i nie wiedzà, jak dalej z tym ˝yç,
szczególnie w pierwszym okresie, zaraz po
operacji. Personel szpitalny wcale nie jest
przeszkolony w tym zakresie i nie potrafi
poinformowaç pacjenta, jak i gdzie ma si´
zaopatrzyç w potrzebny sprz´t stomijny. Tak
w∏aÊnie by∏o ze mnà. 

Le˝a∏em w szpitalu w Warszawie, a nie w jakiejÊ
„pipidówce”. Po operacji dosta∏em jednorazowe,
przyklejane worki  do cia∏a. Piel´gniarki wycina∏y
w nich otwory na przetok´ tak du˝e, ˝e niewiele
zostawa∏o Êcianek do przyklejenia. Szybko wi´c
si´ odkleja∏y i brudzi∏y nie tylko bielizn´, ale
i poÊciel. Piel´gniarki mia∏y o to do mnie
pretensje. Czu∏em si´ okropnie i nie chcia∏o mi

si´ ˝yç. W dodatku klej, który zostawa∏ na skórze,
siostry przemywa∏y mi eterem, zamiast wodà
i myd∏em. Powodowa∏o to zapalenie skóry,
myÊla∏em, ˝e wÊciekn´ si´ z bólu. 

Dopiero po wyjÊciu ze szpitala i po realizacji
recepty na sprz´t stomijny w ConvaTec
otrzyma∏em w∏aÊciwà informacj´ i porad´, co
przynios∏o du˝à ulg´ i zach´ci∏o, by spróbowaç
nowego ˝ycia.

Od operacji 9 sierpnia 2000 roku do chwili
obecnej ju˝ oswoi∏em si´ ze swoim kalectwem,
ale mam problem, poniewa˝ ju˝ trzy razy
nast´powa∏a blokada stomii (zaparcie). Koƒczy∏o
si´ to pobytem w szpitalu, co bardzo mnie
martwi. Staram si´ przestrzegaç diety, choç nie
bardzo wiem, co jeÊç. I tu proÊba do redakcji,
byÊcie poÊwi´cili nast´pny egzemplarz „Naszej
Troski” chocia˝  w zarysie diecie osób z tego typu
schorzeniem. Mia∏em guz nowotworowy i zapa-

lenie otrzewnej. Jestem pod opiekà onkologa
i przyjmuj´ chemi´. Nie bardzo wiem, co dalej
robiç, ˝eby nie dochodzi∏o do blokady, która jest
bardzo bolesna. Po ka˝dej blokadzie spada waga
cia∏a, a póêniej wolno przybywa, poniewa˝ nie
wiem, co jeÊç. Prosz´ o poruszenie tego tematu.
Na pewno jest wiele osób, którym trudno samo-
dzielnie ustaliç w∏aÊciwà diet´.

Serdecznie pozdrawiam ca∏à redakcj´, ˝yczàc
sukcesów ku po˝ytkowi stomików.

W∏odzimierz J.
(adres do wiadomoÊci redakcji)

OOdd  rreeddaakkccjjii::
NNaa  pprrooÊÊbb´́  PPaannaa,,  jjaakk  ii  wwiieelluu  iinnnnyycchh  nnaasszzyycchh
CCzzyytteellnniikkóóww,,  ww  ttyymm  nnuummeerrzzee  pprrzzyyggoottoowwaalliiÊÊmmyy
tteekksstt  nnaa  tteemmaatt  ddiieettyy  ddllaa  ppaaccjjeennttóóww  zzee  ssttoommiiàà..
MMaammyy  nnaaddzziieejj´́,,  ˝̋ee  uussaattyyssffaakkccjjoonnuujjee  PPaaƒƒssttwwaa..
JJee˝̋eellii  nniiee,,  ppoowwrróócciimmyy  ddoo  tteemmaattuu..  PPoozzddrraawwiiaammyy..

Redakcjo,
Zwracam si´ z pytaniem, co oznaczajà terminy:
„kolostomia”, „ileostomia”, „urostomia”. Mam
przetok´ na 9 cm, a wszystkie worki, jakie
otrzymuj´, majà otwory na 6,4 cm. Ile ja mam
k∏opotów ze zdobyciem odpowiednich worków,
poza tym nie starcza mi ich. KtoÊ ustali∏ limit, a to
jest bez sensu, bo ja potrzebuj´ co najmniej 100
sztuk. Kupuj´ wi´c worki we w∏asnym zakresie,
choç rent´ mam ma∏à. KtoÊ êle pomyÊla∏. 

Z poszanowaniem
Tadeusz ¸.

(adres do wiadomoÊci redakcji)

OOdd  rreeddaakkccjjii::
RRooddzzaajj  pprrzzeettookkii  mmóówwii  nnaamm  oo  mmiieejjssccuu,,  ww    kkttóórryymm
zzoossttaa∏∏aa  wwyykkoonnaannaa..  KKoolloossttoommiiaa  oozznnaacczzaa  pprrzzeettookk´́
wwyykkoonnaannàà  nnaa  jjeelliicciiee  ggrruubbyymm,,  aa  iilleeoossttoommiiaa    nnaa  jjeelliicciiee
cciieennkkiimm..  KKoolloossttoommiiaa  jjeesstt  zzwwyykkllee  uummiieesszzcczzoonnaa  ppoo
lleewweejj  ssttrroonniiee  bbrrzzuucchhaa,,  aa  iilleeoossttoommiiaa  nnaajjcczz´́ÊÊcciieejj
zznnaajjdduujjee  ssii´́  ppoo  jjeeggoo  pprraawweejj  ssttrroonniiee..  UUrroossttoommiiaa
nnaattoommiiaasstt  jjeesstt  pprrzzeettookkàà  mmoocczzoowwàà..  ZZ  PPaannaa  lliissttuu  ddoo
nnaass,,  nniieesstteettyy,,  nniiee  wwyynniikkaa,,  jjaakkii  mmaa  PPaann  rrooddzzaajj
pprrzzeettookkii,,  ggddyy˝̋  jjeejj  ÊÊrreeddnniiccaa  tteeggoo  nniiee  ookkrreeÊÊllaa..
PPaaccjjeennccii  zz  ttaakk  dduu˝̋yymmii  pprrzzeettookkaammii,,  mmaajjàà
rrzzeecczzyywwiiÊÊcciiee  kk∏∏ooppoott  zz  iicchh  zzaaooppaattrrzzeenniieemm..
NNiiee  ddoottyycczzyy  oonn  jjeeddnnaakk  ddoobboorruu  sspprrzz´́ttuu,,  aallee  jjeeggoo

iillooÊÊccii..  WW  ooffeerrcciiee  ffiirrmmyy  CCoonnvvaaTTeecc  zznnaajjdduujjàà  ssii´́
wwoorreecczzkkii,,  ww  kkttóórryycchh  mmoo˝̋nnaa  wwyycciiààçç  oottwwóórr  nnaawweett
oo  ÊÊrreeddnniiccyy  110000  mmmm..  PPoonniieewwaa˝̋  ssàà  oonnee  ddrroo˝̋sszzee
oodd  wwoorreecczzkkóóww  zz  mmnniieejjsszzyymm  oottwwoorreemm,,  ww  rraammaacchh
rreeffuunnddaaccjjii  oottrrzzyymmuujjee  ssii´́  iicchh  mmnniieejj..  PPoowwiinniieenn
zzwwrróócciiçç  ssii´́  PPaann  ddoo  kkaassyy  cchhoorryycchh,,  ww  kkttóórreejj  jjeesstt
PPaann  uubbeezzppiieecczzoonnyy,,  zz  pprrooÊÊbbàà  oo  iinnddyywwiidduuaallnnee
zzwwii´́kksszzeenniiee  lliimmiittuu..  WWiieelluu  nnaasszzyycchh  ppaaccjjeennttóóww
pprróóbboowwaa∏∏oo  iinnddyywwiidduuaallnniiee  ssttaarraaçç  ssii´́  oo  zzwwii´́kksszzee--
nniiee  lliimmiittuu  ww  sswwooiicchh  kkaassaacchh..  MMaammyy  lliicczznnee
ppoottwwiieerrddzzeenniiaa,,  ˝̋ee  iicchh  ssttaarraanniiaa  zzaakkooƒƒcczzyy∏∏yy  ssii´́
ssuukkcceesseemm..
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Limity na sprz´t stomijny

Kasa chorych Symbol Kasy
kolostomia

Limity w z∏ na miesiàc 
ileostomia urostomia

DolnoÊlàska 01R 265 300 450
Kujawsko-Pomorska 02R 252 315 450
Lubelska 252 315 450

rozmiar 100 mm 550
Lubuska 360 400 760

dzieci do 9. roku ˝ycia 400 670 870
¸ódzka 05R 200 250 360
Ma∏opolska 06R 225 270 360
Mazowiecka 264 275 516

Dzieci do lat 18 i m∏odzie˝ 396 413 774uczàca si´ do 26. roku ˝ycia

Opolska 08R 252 315 450
Podkarpacka 09R 252 280 360
Podlaska 10R 252 315 450
Pomorska 11R 218 273 460
Âlàska 12R 270 360 450
Âwi´tokrzyska 13R 200 250 360
Warmiƒsko-Mazurska 14R 230 270 400
Wielkopolska 264 275 450

Dzieci do lat 18 i m∏odzie˝ 400 500 720uczàca si´ do 26. roku ˝ycia

Zachodniopomorska 16R 315 360 450
Bran˝owa KCH 17B 260,10 279,90 515,70

03R

04R

07R

15R

Przewodniczàca: Alina Matysiak, 60-355 Poznaƒ, ul. Przybyszewskiego 49, tel.: (061) 869 15 69

Oddzia∏y regionalne:
1. BIA Y̧STOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Pacewicz, 16-020 Czarna Bia∏ostocka, ul. B. Prusa 3/8, tel.: (85) 710 10 48 
2. BYDGOSZCZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr Danuta Karwacka, 85-183 Bydgoszcz, ul. Wieniawskiego 3, tel.: (52) 371 11 66 
3. GORZÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miros∏awa P´kosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 732 53 29  
4. KATOWICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bo˝ena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 604 11 33 20 
5. KIELCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eugeniusz Kotlarski, Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137 m. 3, tel.: (41) 331 87 06 
6. KONIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juliusz Augustyniak, 62-600 Ko∏o, ul. Powstaƒców Wielkopolskich 11/33, tel.: (63) 272 16 61 
7. KRAKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leszek Tylko, 30-020 Kraków, ul. Wójtowska 9/33, tel.: (12) 633 33 85  
8. LIPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wanda Ciepliƒska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/3, tel.: (54) 280 53 96  
9. LUBLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna K´ska-Gromadka, 20-130 Lublin, ul. Krzemieniecka 1/25, tel.: (81) 747 29 61 
10. ¸ÓDè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (42) 611 12 37 
11. OLSZTYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08 
12. P¸OCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lechos∏aw Or∏owski, 09-400 P∏ock, ul. Ga∏czyƒskiego 4/13, tel.: (24) 263 82 98 
13. POZNA¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria Kudliƒska, 60-135 Poznaƒ, ul. Raszyƒska 29B/24, tel.: (61) 861 95 05 
14. RZESZÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henryk Rumanek, 35-310 Rzeszów, ul. Witolda Âwiadka 1/185, tel.: (17) 865 73 91  
15. SZCZECIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan WiÊniewski, 73-110 Stargard Szczeciƒski, oÊ. Hallera 12 B/12, tel.: (92) 573 23 67  
16. TARNOBRZEG . . . . . . . . . . . . . . . . . Zygmunt Bielawski, 37-450 Stalowa Wola, ul. ˚wirki i Wigury 14/13, tel.: (15) 842 30 41 
17. WARSZAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr Marek Szczepkowski, 01-809 Warszawa, Szpital Bielaƒski Oddz. Chirurgii Ogólnej, 

ul. Ceg∏owska 80, tel.: (22) 834 48 52, tel. kom.: 0 902 20 008 (po 22.00) tel.: (22) 678 48 98 
18. ZIELONA GÓRA . . . . . . . . . . . . . . . . Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39 
19. NOWY SÑCZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93 
20. PI¸A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a, ul. Jagielloƒska 11, tel.: (67) 214 16 54 
21. TARNÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45

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

Informacje
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Stowarzyszenia stomijne

⊕⊕ posiada kontrakt 
� nie posiada kontraktu

Województwo Âlàskie
⊕⊕ Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna 
ul. Powstaƒców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiel
tel.: (32) 255 36 62

⊕⊕ Klinika Chirurgii Przewodu
Pokarmowego Âlàskiej A.M.
Poradnia Proktologiczna i Stomijna 
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Pawe∏ Lampe
tel.: (32) 789 40 00 centrala,
lub 789 48 09

⊕⊕ 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 Dàbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16

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

Województwo DolnoÊlàskie
� Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Klinice Chirurgii i Onkologii A.M.
we Wroc∏awiu
ul. M. Sk∏odowskiej – Curie 66,
50-369 Wroc∏aw
kierownik poradni:
dr Jerzy Medyƒski
tel.: (71) 320 94 91

⊕⊕   OÊrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17

⊕⊕   Poradnia dla Chorych ze Stomià
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. ˚eromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 764 91 00 (01-02)

Województwo Opolskie
⊕⊕   Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Wojewódzkim OÊrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

Województwo Lubuskie
⊕⊕   Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
kierownik poradni:
dr Mariusz Pawlak
tel.: (95) 733 17 32

Województwo Mazowieckie
⊕⊕   Szpital Bielaƒski – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Ceg∏owska 80, 01-809 Warszawa
kierownik  poradni:
dr Marek Szczepkowski
tel.: (22) 834 48 52

⊕⊕   SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony,
Poradnia Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 P∏ock
kierownik  poradni:
dr Mariusz Obr´bski
tel.: (24) 262 52 61

Województwo ¸ódzkie
⊕⊕   Poradnia Stomijna
Al. KoÊciuszki 48, ¸ódê

Województwo Wielkopolskie
⊕⊕   Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna 
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr hab. med. Piotr Krokowicz
tel.: (61) 869 15 69

⊕⊕   Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszew 7/19, 60-479 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiƒski
tel.: (61) 821 22 43

⊕⊕   Wielkopolskie Centrum Onkologii 
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 854 05 79

⊕⊕   Wojewódzki Szpital Zespolony 
Poradnia Chirurgiczna
dla Chorych ze Stomià
ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin
kierownik poradni:
dr Jaros∏aw D∏ugosz
tel.: (63) 244 31 00, w. 128

Województwo Ma∏opolskie
⊕⊕   CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeƒ Jelita Grubego (Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni:
dr Andrzej Grylewski
tel.: (12) 424 80 66

Województwo Âwi´tokrzyskie
� Âwi´tokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwiƒskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65

Województwo Lubelskie
⊕⊕   Samodzielny Publiczny Szpital

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

Województwo Podlaskie
⊕⊕   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Akademii Medycznej
Poradnia stomijna
ul. Waszyngtona 15A,
15-274 Bia∏ystok
kierownik  poradni:
dr Jadwiga Snarska
tel.: (85) 74 50 653

⊕⊕   SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymiƒska 2,
15-863 Bia∏ystok
kierownik  poradni:
dr Romuald Kowalczuk 
tel.: (85) 651 11 44

Województwo Pomorskie
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (58) 622 00 51

Województwo 
Kujawsko-Pomorskie
Poradnia Stomijna
ul. Koszaliƒska 7
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szcz´sny
tel.: (52) 342 68 08

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

Województwo
Warmiƒsko-Mazurskie
Specjalistyczny Zespó∏
Onkologii i Pulmunologii
ul. Jagielloƒska 78
10-357 Olsztyn
tel.: (89) 526 43 75

Adresy poradni stomijnych

Stomia w Internecie

www.strony.poland.com/polilko
Strona g∏ówna Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomià POL-ILKO.
Informacje o strukturze Pol-Ilko oraz praktyczne wskazówki dotyczàce zasad
piel´gnacji stomii. 
www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszajàca najwa˝niejsze problemy z nià zwiàzane.
O autorce strony mo˝na przeczytaç na stronie 3 tego numeru.

www.ostomyinternational.org
Angloj´zyczna strona g∏ówna International Ostomy Association (IOA). Informacje
o stowarzyszeniu. Praktyczne rady. Materia∏y edukacyjne. Ciekawe odnoÊniki do
innych stron poÊwi´conych problematyce piel´gnacji stomii.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata, interaktywna strona internetowa poÊwi´cona kolostomii.

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne – Katarzyna Ogrodowska, 80-211 Gdaƒsk, ul. D´binki 7, tel.: (58) 664 02 07
DolnoÊlàskie Stowarzyszenie Stomijne – dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wroc∏aw, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 66, tel.: (71) 320 94 32, 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià „˚ycie“ – Rozalia Bàba, 58-100 Âwidnica, ul. Spacerowa 4/2, tel.: (74) 856 82 22
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