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Jesteśmy z Wami!
Na wstępie chcielibyśmy podziękować wszystkim za tak ciepłe i serdeczne przyjęcie „Naszej Troski”. Otrzymaliśmy od Państwa ponad sto listów, a w każdym z nich
znaleźliśmy to, co cieszy najbardziej: wyrazy radości z powrotu po dwóch latach nieobecności oraz uznania dla naszej pracy. Dla nas to jasny sygnał, jak bardzo jesteśmy
potrzebni. Dzięki temu wiemy, że to, co robimy, ma sens. Świadomość tego faktu nie
tylko cieszy, ale i motywuje do dalszej pracy, nowych pomysłów, ciągłego poszerzania
i uatrakcyjniania pisma. Zachęcamy Państwa do ciągłej korespondencji. Nie tylko tej
„pochwalnej”, ale także krytycznej. Piszcie o tematach wartych poruszenia na łamach
pisma. To dla nas nieocenione wskazówki, w którą stronę powinniśmy podążać, aby
rozwijać nasz magazyn.
W tym wydaniu szczególnie dużo miejsca poświęcamy programowi „Wielkie Powroty”,
którego celem jest wspieranie osób ze stomią w powrocie do pełnej aktywności życiowej poprzez edukację, inspirację i bezpośredni przykład dawany przez innych stomików. Zwycięzcami w tym programie zostają ci, którzy na przekór chorobie i ciężkiej
operacji spełniają swoje marzenia, realizują pasje, dokonują rzeczy niewyobrażalnych.
Słowem – zwykli ludzie o niezwykłych dokonaniach. Choć program ten powstał w Stanach Zjednoczonych 25 lat temu, nadal cieszy się ogromną popularnością. Dziś,
ku naszej radości, zawitał do Polski. Przecież i u nas nie brakuje cichych
bohaterów, których historie godne są naśladowania. Zależy nam, aby
ich sylwetki były jeszcze bardziej nagłośnione, żeby poznali je wszyscy.
Dlatego zachęcamy Państwa z całego serca do wzięcia udziału w tym
programie lub przynajmniej do brania przykładu z tych pełnych
optymizmu i pomysłów ludzi.
Na koniec o pogodzie. Jesień nadeszła w tym
roku wyjątkowo szybko.To czas, kiedy szczególnie
łatwo o przeziębienia. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiedni
ubiór i dietę.
Życzę Państwu dużo zdrowia i optymizmu w nadchodzących – coraz krótszych
i zimniejszych – jesiennych dniach.
Z serdecznymi pozdrowieniami,

lek. med. Przemysław Styczeń
Dział Pomocy ConvaTec
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Doniesienia
Nowa poradnia stomijna w Warszawie
Od stycznia 2011 r. rozpocznie swoją działalność nowa poradnia stomijna
w Warszawie. Zlokalizowana będzie w centrum miasta, vis-a-vis sklepu medycznego
„Medica Humana” przy ulicy Krochmalnej 32a. Osoby ze stomią będą mogły uzyskać
tam fachową, wyspecjalizowaną pomoc medyczną. W poradni stomijnej zatrudnieni
będą lekarze chirurdzy, pielęgniarki, dietetycy, psycholog oraz seksuolog.
O nowej poradni stomijnej napiszemy więcej w kolejnym wydaniu „Naszej Troski”.

Jaki VAT na sprzęt stomijny od nowego roku?
Od 1 stycznia 2011 roku nasz rząd planuje podwyżkę stawki podatku VAT o 1%.
Dotyczyć to ma również wyrobów medycznych, w tym sprzętu stomijnego. Jeżeli
zmiany zostaną wprowadzone, to spowodują one kolejne uszczuplenie i tak już
skromnej liczby worków stomijnych dostępnych w ramach miesięcznych limitów.

Nowy zarząd katowickiego oddziału Pol-Ilko
7 września 2010 roku odbyło się walne zgromadzenie członków oddziału
regionalnego Pol-Ilko w Katowicach, na którym wybrano nowy zarząd w składzie:
Ewa Sawicka (przewodnicząca), Janusz Treffon (zastępca przewodniczącej), Gabriela
Wieczorek (sekretarz), Elżbieta Krybus (skarbnik). Członkowie zarządu to: Maria
Czernecki, Beata Czelny, Ryszard Binde oraz Lucjan Gliksman. Nowemu zarządowi
serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy!

Nowy sklep ze sprzętem stomijnym w Warszawie
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Od czerwca br. działa w Warszawie nowy sklep medyczny, w którym możecie
Państwo zaopatrzyć się w sprzęt stomijny firmy ConvaTec. Oto jego adres:
sklep medyczny „Medica Humana”, ul. Jagiellońska 50, 03-462 Warszawa,
tel. (22) 670 17 00, (22) 670 04 10.

X Kongres Pielęgniarek Polskich w Ciechanowie
W dniach 13–15 maja br. w Ciechanowie odbył się X Kongres Pielęgniarek Polskich.
Firma ConvaTec była jednym z jego sponsorów, a Polskie Towarzystwo Pielęgniarek
Stomijnych zorganizowało sesję satelitarną, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W dniach 12–16 czerwca br. w Phoenix (stan
Arizona, USA) odbył się międzynarodowy
zjazd pielęgniarek stomijnych zorganizowany
przez dwie największe organizacje skupiające
pielęgniarki stomijne – WOCN (Wound,
Ostomy and Continence Nurses) oraz WCET
(World Council of Enterostomal Therapists).
Głównym sponsorem zjazdu, w którym
uczestniczyło ok. 2,5 tys. pielęgniarek z całego
świata, była firma ConvaTec. Na zjeździe
tym zaprezentowaliśmy przede wszystkim
swój najnowszy produkt dla osób ze stomią – VitalaTM, który jest już dostępny w kilku krajach europejskich, m.in. w Czechach. Duże
zainteresowanie wzbudziły również nowe worki stomijne ConvaTec, które będą dostępne w Polsce pod koniec przyszłego roku. Będziemy
Państwa obszernie informować o nich w kolejnych wydaniach „Naszej Troski”.

Zachęcamy Państwa do korzystania
z naszych filmów edukacyjnych! W serii
„Biblioteka ConvaTec” dostępne są
obecnie trzy filmy:
„Dbajmy o swoją stomię
– praktyczne porady pielęgnacyjne”,
„Nie bójmy się ruchu – ćwiczenia
fizyczne dla osób ze stomią”
„Gotuj smacznie i zdrowo – przepisy
kulinarne dla osób ze stomią.
Filmy zostały opracowane przy
współudziale specjalistów – pielęgniarki
stomijnej Grażyny Majewskiej,
mgr fizjoterapii Anny Kotlarczyk oraz
dr. inż. lek. med. Dariusza Włodarka.
Filmy można wypożyczyć na
płytach DVD we wszystkich sklepach
medycznych współpracujących z firmą
ConvaTec (ich lista znajduje się na
stronach 28–29 „Naszej Troski”).
Od teraz wszystkie trzy filmy są
dostępne również na jednej nowej płycie
DVD, którą prezentujemy poniżej.

VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu
Koloproktologii w Krakowie
W dniach 2–4 czerwca br.
w Krakowie odbyło się VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii.
Firma ConvaTec była jednym
z jego sponsorów. Na zjeździe
zaprezentowała swój najnowszy produkt dla osób ze stomią
o nazwie VitalaTM.
VitalaTM to urządzenie medyczne przeznaczone dla osób
z kolostomią, które pozwala na
czasowe trzymanie stolca.

Program „Wielkie Powroty”
Informujemy, że od października br.
rozpoczynamy w Polsce program „Wielkie
Powroty”, o którym pisaliśmy już dwukrotnie na
łamach „Naszej Troski” (w numerach 28 i 29).
Celem tego programu jest edukacja społeczna
w zakresie problemów i potrzeb osób ze stomią. Program ma zachęcać, inspirować
oraz pomagać w przezwyciężaniu bólu, frustracji i strachu. Ma pokazać, że z wyłonioną
stomią można nadal być aktywnym i żyć pełnią życia.
Corocznie program będzie wyróżniał wybrane osoby ze stomią, które przezwyciężyły
chorobę i mogą być inspiracją dla innych.
Program „Wielkie Powroty” powstał w 1984 r. w USA dzięki współpracy firmy ConvaTec
i Fundacji CCFA (Crohn’s & Colitis Foundation of America). Bardzo się cieszymy, że będzie
on wprowadzony również w naszym kraju.
Więcej informacji na temat programu „Wielkie Powroty” znajdziecie Państwo na stronach
20–22 „Naszej Troski”.
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Biblioteka ConvaTec

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Firma ConvaTec głównym
sponsorem zjazdu WOCN/
/WCET w Phoenix (USA)

Doniesienia
Program „Poznajmy się”
Cel naszej akcji jest prosty: tym
wszystkim, którzy jeszcze nie znają
i nie stosują sprzętu stomijnego
ConvaTec oraz nie mają możliwości
jego przetestowania w sklepach
medycznych, chcemy umożliwić jego
poznanie, wypróbowanie i – oczywiście
– sprawdzenie. W jaki bowiem sposób,
jak nie przez bezpośrednią ocenę jakości
i indywidualnej przydatności, można
wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie
system stomijny?
Firma ConvaTec posiada w swojej
ofercie trzy rodzaje sprzętu stomijnego:
sprzęt dwuczęściowy (Combihesive 2 S),
sprzęt jednoczęściowy (Esteem
i Stomadress) oraz sprzęt synergiczny
(Esteem synergy). Na pewno znajdą
więc Państwo w ofercie ConvaTec
taki sprzęt, który spełni wszystkie
oczekiwania. Mamy też sporo nowości
oraz wiele akcesoriów stomijnych.

Polskie Towarzystwo
Pielęgniarek
Stomijnych
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek
Stomijnych zostało utworzone w 2006 r. Celem tego stowarzyszenia jest szkolenie
środowiska pielęgniarskiego, wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego pielęgniarek,
wdrażanie standardów opieki i pielęgnacji osób ze stomią, popularyzowanie wiedzy
o stomii w społeczeństwie, propagowanie ruchu stomijnego oraz współpraca z innymi
stowarzyszeniami naukowymi – zarówno w kraju, jak i za granicą.
26 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
stowarzyszenia. W jego trakcie dokonano m.in. wyboru nowego zarządu na drugą już,
czteroletnią kadencję. W skład nowego zarządu wchodzą obecnie:
Grażyna Majewska, pielęgniarka stomijna z Białegostoku (prezes),
Agnieszka Biskup, pielęgniarka stomijna z Łodzi (wiceprezes),
Urszula Sobczak, pielęgniarka stomijna z Poznania (skarbnik),
Małgorzata Bocheńska, pielęgniarka stomijna z Nowego Sącza (sekretarz),
Teresa Sztyler, pielęgniarka stomijna z Tarnowa (członek zarządu).
W skład Komisji Rewizyjnej PTPS wchodzą: Zofia Augusewicz, Małgorzata Ambroziak
oraz Joanna Tyszko.
Obecnie Towarzystwo zrzesza ponad 200 osób, a w jego szeregi może wstąpić każda
pielęgniarka zainteresowana tematyką opieki nad osobami ze stomią. Adres strony
internetowej stowarzyszenia to: www.ptps.pl.

Szkolenie koordynatorów wolontariatu Pol-Ilko
W dniach 5–7 października br. Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-Ilko organizuje szkolenie przeznaczone dla koordynatorów wolontariatu.
Wolontariat stomijny jest jednym z podstawowych celów, jakie stawia sobie Pol-Ilko.
Jest to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych osób ze stomią, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Jego ideą jest tworzenie możliwości spotykania się osób nowo operowanych z wolontariuszami – innymi „starszymi stażem”
stomikami, którzy chcą pomóc. Wolontariusze udzielają wsparcia, jakiego nie mogą udzielić
lekarze i pielęgniarki, którzy przecież stomii nie mają. Wolontariuszami Pol-Ilko mogą być
bowiem wyłącznie osoby ze stomią.
Organizowane w październiku szkolenie koordynatorów odbędzie się w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie koło Konina. Szkolenie sponsorowane jest przez firmę ConvaTec oraz Roche.

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

800 120 093
Bezpłatna linia informacyjna
dla osób ze stomią.
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00–17.00.

Jesienne szkolenia dla pielęgniarek stomijnych
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych zaplanowało jesienią – w dniach
4–6 oraz 6–8 października – dwa szkolenia dla pielęgniarek stomijnych w Marózku
k. Olsztynka (województwo warmińsko-mazurskie).
Tematem obu szkoleń będzie „Standard opieki wobec pacjenta z wyłonioną stomią we
wczesnym okresie pooperacyjnym. Funkcja terapeutyczno-opiekuńcza pielęgniarki”.
Szkolenia mają charakter kursów dokształcających połączonych z warsztatami. Patronat
naukowy nad szkoleniami objęła prof. dr hab. med. Jadwiga Snarska, kierownik Kliniki
Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Olsztynie. Sponsorem obu szkoleń jest firma ConvaTec.
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Nowy katalog
produktów stomijnych
ConvaTec

Badanie jakości życia osób ze stomią

Pod koniec roku w sklepach
medycznych będzie dostępny nowy
katalog produktów stomijnych
ConvaTec. W katalogu tym znajdą
się zdjęcia oraz szczegółowe opisy
każdego produktu dostępnego w naszej
ofercie. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do zapoznania się
z zaprezentowanymi tam informacjami.

Wielu z Państwa – operowanych po 1 lipca 2009 r. – uczestniczy w badaniu jakości
życia osób ze stomią, które firma ConvaTec prowadzi wspólnie z Polskim Towarzystwem
Pielęgniarek Stomijnych i Polskim Klubem Koloproktologii. Badanie to rozpoczęło się 1 lipca
2009 r. i potrwa do 31 grudnia 2010 r.
Dane zebrane w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 marca 2010 r. zostaną w najbliższym
czasie przeanalizowane i opublikowane. Wszystkim osobom ze stomią, które zostały
włączone do badania, oraz wszystkim pielęgniarkom, które je prowadzą, serdecznie
dziękujemy za dotychczasowy udział w projekcie.

Bezpłatna linia informacyjna dla osób ze stomią
Serdecznie zapraszamy
do korzystania z bezpłatnej
linii informacyjnej
dla wszystkich osób
ze stomią:

tel. 800 120 093.

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Linia informacyjna
czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach
9.00–17.00.
Wykwalifikowane
pielęgniarki stomijne
czekają na Państwa
telefony! Zapraszamy!

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

ConvaTec Polska Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Tym z Państwa, którzy już wcześniej odesłali do nas wypełniony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymywali kwartalnik pocztą
do domu, życzymy miłej lektury i prosimy o nieprzesyłanie kolejnych kuponów.
Jeżeli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywać bezpłatne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie prosimy
o czytelne wypełnienie kuponu drukowanymi literami oraz odesłanie go na adres:
ConvaTec Polska Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
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TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU

Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Nr lok.:

Miejscowość:

Telefon z numerem kierunkowym:

Czytelny podpis:

Data:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26,
w celach badania poziomu satysfakcji, wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej,
kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych
osobowych, a także przysługującego mi prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania.
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Rozmowa z...
Rozmawiał: lek. med. Przemysław Styczeń

…Robem Hillem, ileostomikiem, który zdobył najwyższy
szczyt świata – Mount Everest.

Ze stomią na Mount Everest?
Czemu nie!!!
Z kanadyjskim himalaistą i stomikiem Robem Hillem rozmawialiśmy po raz pierwszy prawie trzy lata
temu. W wywiadzie, który ukazał się w „Naszej Trosce” w styczniu 2008 r., opowiadał, że przymierza
się do zdobycia Mount Everestu. Cel osiągnął w maju tego roku, kiedy to jako pierwsza osoba ze
stomią stanął na najwyższym szczycie świata. Taki wyczyn wymaga niezłomnej odwagi i żelaznej
dyscypliny. Jest też dowodem na to, że każdy może spełniać swoje marzenia.
Przemysław Styczeń: Przede wszystkim

gratuluję Ci zdobycia Mount Everestu!
To nie lada osiągnięcie. Czy mógłbyś
opowiedzieć, jakie to uczucie stać
na najwyższym szczycie świata?

P.S.: Jaką mieliście pogodę na szczycie?
R.H.: Szczyt zdobywaliśmy w nocy. Zaraz po
wschodzie słońca niebo nad całym Tybetem
było trochę zachmurzone, wiał lekki wiatr. Potem chmury się rozproszyły i mieliśmy piękny,
słoneczny dzień oraz doskonałe widoki.
P.S.: Wchodząc na Mount Everest,

zdobyłeś tym samym tzw. Koronę
Ziemi, czyli wszystkie najwyższe
szczyty na każdym kontynencie.

R.H.: Mount Everest był ostatnim z siedmiu najwyższych szczytów na każdym kontynencie,
który miałem do zdobycia. Dla mnie i moich
współtowarzyszy był to naprawdę niezwykły
dzień. Wszyscy, pomimo ogromnego zmęczenia spowodowanego długą i ciężką wspinaczką,
cieszyliśmy się jak dzieci z osiągniętego celu.
Byliśmy bardzo wzruszeni i naprawdę bardzo
podekscytowani.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Rob Hill: Bardzo dziękuję! Być na wysokości 8848 metrów nad poziomem morza i tak
naprawdę patrzeć na wszystko z góry to niesamowite doznanie. Cudowne uczucie, które
trudno wręcz opisać słowami. Z drugiej strony
– nie ukrywam, po zdobyciu szczytu byłem
tak krańcowo wycieńczony, że myślałem tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do bazy
i odpocząć.

P.S.: Ile osób stanęło dotychczas

na najwyższym szczycie Ziemi?

R.H.: Ponad 3,5 tysiąca. Natomiast tych, którzy
zdobyli Koronę Ziemi, jest tylko około 120.

P.S.: W tym zaszczytnym gronie
jesteś pierwszą osobą ze stomią...

R.H.: Tak, to prawda. Ze stomią nie miałem jednak
żadnych problemów. Używam dwuczęściowego sprzętu Combihesive 2S i zarówno płytki, jak
i worki spisywały się wyśmienicie. W ciągu nocy
przechowywałem je przeważnie poza namiotem.
O dziwo, bardzo dobrze znosiły zarówno niską
temperaturę, jak i duże wysokości. Dodatkowo
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korzystałem z gazików ConvaCare. Zazwyczaj
tego nie robię, ale podczas wspinaczki, z uwagi
na brak dostępu do bieżącej wody, były pomocne. Zabieram je zawsze ze sobą na wyprawy
w góry, bo bardzo się przydają do pielęgnacji oraz
oczyszczania stomii i skóry wokół niej.
P.S.: Przebywanie na tak dużych
wysokościach to chyba dość
ekstremalne doświadczenie dla
stomika, prawda?

R.H.: To sytuacja, kiedy trzeba wykorzystać całą
posiadaną wiedzę na temat stomii i jej pielęgnacji.
Co najważniejsze – trzeba umieć zastosować ją

w praktyce. To właśnie dzięki tej wiedzy poradziłem sobie z pielęgnacją stomii w namiocie,
w ekstremalnych warunkach – na wysokości
8 tysięcy metrów, przy braku tlenu i przy naprawdę niskiej temperaturze.

W programie miałem także jeden dzień jogi – dla
rozluźnienia mięśni i zachowania ich elastyczności. W sumie ćwiczyłem więc bardzo intensywnie przez 5 miesięcy – 7 dni w tygodniu, około
8 godzin dziennie.

P.S.: Czy podczas wyprawy zdarzyły
się jakieś niebezpieczne sytuacje?

P.S.: Czy była to najtrudniejsza
z Twoich dotychczasowych
wypraw?

R.H.: Raczej nie, wszystko szło dość gładko.
Oczywiście, wspinaczka po lodospadach, czyli
stromej części lodowca pociętej szczelinami, jest
niebezpieczna sama w sobie, ponieważ polega
na przechodzeniu po ruchomych, przesuwających się bryłach lodu.
Lodospady były inne za każdym razem, gdy
po nich przechodziliśmy, ciągle się przesuwały, zmieniały kąt nachylenia, co komplikowało sytuację. Ale mieliśmy sporo szczęścia przy
przechodzeniu przez najniebezpieczniejszy ich
obszar. Robiliśmy to w nocy, gdyż przy najniższych temperaturach lód nie przesuwa się tak
szybko. Wyliczyliśmy sobie moment, w którym
najlepiej było podejść do tego odcinka i okazało się, że nasze obliczenia i przewidywania były
prawidłowe.

P.S.: Czy miałeś jakieś problemy
związane z przebywaniem
na tak dużej wysokości?

R.H.: Poza standardowym odwodnieniem i wyczerpaniem organizmu – nie. Miałem sporo szczęścia – nie dostałem choroby wysokościowej.
Mimo tylu zagrożeń wszystko szło naprawdę
gładko, dokładnie tak, jak zostało zaplanowane.
Na szczęście, góra nie stawiała przed nami dodatkowych przeszkód podczas wspinaczki.

P.S.: Jak długo trwała cała
ekspedycja?

R.H.: Zdobycie samego szczytu było największym
moim dotychczasowym wyzwaniem. Spędziliśmy
sporo czasu w obozie przed zaatakowaniem
szczytu, co pochłonęło dużo moich sił.
Wiary w siebie dodawały mi wtedy doświadczenia ze spotkań z innymi stomikami z całego
świata oraz z pracy z dziećmi na obozach letnich.
To mentalne przygotowanie okazało się bardzo
ważne. Odpowiadając na pytanie: wyprawa na
Mount Everest była dla mnie zdecydowanie najdłuższą, w pewnych chwilach – najtrudniejszą,
ale i najbardziej ekscytującą i niesamowitą z dotychczas przeżytych.
P.S.: Czy masz już jakieś nowe plany?
R.H.: Chciałbym wybrać się na nartach na oba
bieguny – Północny i Południowy. Możliwe, że
uda mi się namówić paru poszukiwaczy przygód, z którymi się wspinałem, żeby także wzięli
udział w tym projekcie.
Chciałbym też powspinać się trochę w Kanadzie. Mam zamiar popracować tu nad zwiększeniem świadomości społeczeństwa na temat
stomii. Ponieważ spotkałem na całym świecie,
a zwłaszcza w Europie, wielu stomików będących
genialnymi wspinaczami, np. Jerzego Truchanowicza, chciałbym zorganizować coś wspólnie z nimi. Niesamowicie byłoby móc pokazać,

że pomimo stomii żyjemy pełnią życia. Przy okazji
chciałbym życzyć powodzenia Jerzemu, który
jest dla mnie inspiracją. Mam nadzieję, że uda
nam się porozmawiać przed jego wyprawą i będę
trzymać za niego kciuki podczas jego przyszłorocznej ekspedycji na Mount Everest.
P.S.: Jesteś najlepszym przykładem
na to, że po operacji wyłonienia
stomii można wrócić do normalnego
życia i dokonywać wielkich rzeczy.
Czym chciałbyś podzielić się
z czytelnikami „Naszej Troski”?

R.H.: Nie chcę nikogo zachęcać do wspinaczki,
która jest częścią mojego życia, ale uważam,
że każdy powinien znaleźć coś, co go inspiruje
i sprawia mu radość, czego może się trzymać
i co pomaga mu iść przez życie. Dla mnie taką
rzeczą zawsze były góry.
Wspinałem się jeszcze, zanim zachorowałem.
Potem postanowiłem podnieść poprzeczkę i wejść
na najwyższe szczyty na każdym z kontynentów.
Chciałem pokazać ludziom, że bez względu na to,
co nas w życiu spotyka, możemy wciąż osiągać
swoje cele i spełniać marzenia, nie zważając na
przeciwności. Zawsze można też liczyć na wsparcie. To wspaniałe, że stomicy z całego świata są
gotowi dzielić się doświadczeniami i dodawać
sobie nawzajem sił. To naprawdę niesamowita,
cudowna społeczność.

P.S.: To bardzo piękne, co mówisz.
Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.

R.H.: Ja również dziękuję. Bardzo miło było mi
rozmawiać, za pośrednictwem „Naszej Troski”,
z osobami ze stomią w całej Polsce. Bardzo Was
wszystkich serdecznie pozdrawiam!

R.H.: W sumie zdobycie Mount Everestu zajęło mi ponad dwa miesiące – dokładnie 75 dni.
Z tego 5 dni spędziłem w ostatnim obozie, czyli
w tzw. strefie śmierci. Nie wiem, czy ktokolwiek
spędził tam kiedykolwiek tyle czasu, ale te 5 dni
na wysokości ok. ośmiu tysięcy metrów bardzo obciąża organizm, zarówno fizycznie, jak
i psychicznie.

P.S.: Ile czasu zajęły Ci
przygotowania do wyprawy?

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

R.H.: Ćwiczę systematycznie praktycznie cały
czas. Ale na 5 miesięcy przed samą ekspedycją
rozpocząłem specjalny trening przygotowujący
mnie do zdobycia szczytu. W każdym tygodniu
– sześć dni biegania, jazdy na rowerze, pływania i treningu na siłowni. Robiłem także dużo
ćwiczeń pliometrycznych, czyli takich, które
wykonuje się ze stosunkowo małym obciążeniem, nie większym niż masa własnego ciała.
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Pielęgnacja stomii
mgr Urszula Sobczak

Pielęgnacja stomii

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

w pytaniach i odpowiedziach (cz. VII)
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.
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Na czym polega właściwe
posługiwanie się sprzętem
stomijnym?
Przede wszystkim – na umiejętności odpowiedniego dopasowania wielkości i kształtu otworu
w płytce (lub w przylepcu) do wielkości i kształtu stomii oraz na przestrzeganiu odpowiednich
procedur przy codziennej zmianie sprzętu.
Dopasowania otworu w płytce lub przylepcu
dokonuje się za pomocą nożyczek (lub palców
– w przypadku najnowszych płytek plastycznych
Stomahesive). Właściwe docięcie otworu ma
na celu zapewnienie właściwej ochrony skóry
przed treścią, która wydobywa się ze stomii oraz
uzyskanie maksymalnego komfortu noszenia
sprzętu. Zwiększa też przyleganie sprzętu do
skóry, przedłuża czas jego noszenia i zwiększa
poczucie pewności oraz bezpieczeństwa.
Umiejętność właściwego posługiwania się
sprzętem stomijnym powinna być opanowana – oczywiście w miarę możliwości – przez
każdego stomika. Nie dotyczy to w zasadzie
tylko osób, które z przyczyn obiektywnych nie
są w stanie samodzielnie zmieniać woreczków
(np. z powodu całkowitej ślepoty, braku kończyny, poważnej dysfunkcji kończyn górnych itp.).
W każdym innym przypadku należy dążyć do
tego, aby osoba ze stomią zawsze samodzielnie
ją pielęgnowała, co obejmuje m.in. samodzielną,
systematyczną zmianę płytek i worków.

Najczęstszą przyczyną stanu zapalnego skóry wokół stomii jest podciekanie treści jelitowej (w przypadku kolo- i ileostomii) lub moczu
(w przypadku urostomii) pod sprzęt stomijny.
Dochodzi do tego zwłaszcza wtedy, gdy sprzęt
jest źle dobrany lub dopasowany. Oznacza to
w praktyce, że najprawdopodobniej: zastosowano zły rodzaj sprzętu (np. zwykłą płytkę zamiast
wypukłej płytki typu Convex w przypadku stomii
wklęsłej), dobrano zły rozmiar sprzętu (np. zbyt
mały rozmiar płytki w stosunku do wielkości
stomii) lub wykonano nieprawidłowe docięcie
sprzętu (np. docięto zbyt duży otwór w płytce
w stosunku do wielkości stomii).
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Jakie są zasady właściwego
docinania otworu
w płytkach i przylepcach?
Otwór w płytce (lub w przylepcu – w przypadku sprzętu jednoczęściowego) należy dociąć
tak, by odległość pomiędzy brzegiem otworu
pierścień
mocujący worek

Wycięcie zbyt dużego otworu
w płytce niepotrzebnie odsłania skórę
i naraża ją na drażniące działanie treści
wydostającej się ze stomii.
w płytce a śluzówką stomii była nie większa niż
1–2 mm (patrz: rys. 1). Wszystkie płytki posiadają fabrycznie wycięty mały otwór o średnicy
ok. 1 cm. Powinno się go powiększyć (dociąć)
oraz dopasować do rozmiaru i kształtu posiadanej
stomii. Nie dotyczy to jedynie klasycznych płytek
Convex, których nie docinamy w ogóle.
Wycięcie zbyt dużego otworu w płytce niepotrzebnie odsłania skórę i naraża ją na drażniące działanie treści wydostającej się ze stomii. Chodzi tutaj o podciekanie treści jelitowej
pod płytkę. Ma ona wtedy kontakt ze skórą,
co w bardzo krótkim czasie może spowodować jej uszkodzenia i wywołać stan zapalny. To
z kolei jest przyczyną poważnych problemów

stomia

Odległość między brzegiem
otworu w płytce a śluzówką
stomii nie powinna być większa
niż 1–2 mm. W przeciwnym razie dochodzić może do podciekania treści jelitowej pod płytkę.

płytka stomijna
1–2 mm

skóra

23

Umiejętność posługiwania się sprzętem stomijnym zapewnia wysoki komfort jego użytkowania
i pozwala uniknąć uszkodzenia skóry wokół stomii.
Profilaktyka powikłań skórnych jest kluczowa.

RYS. JOLANTA MRÓZ

Dlaczego umiejętność
właściwego posługiwania
się sprzętem stomijnym jest
tak ważna?

Rysunek 1. Zasada odpowiedniego docinania płytki (lub przylepca) w zależności od wielkości posiadanej stomii.
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FOT. ARCHIWUM CONVATEC
Zdjęcie 1. Specjalne nożyczki stomijne są odpowiednio wyprofilowane i znacznie ułatwiają prawidłowe docięcie płytki lub przylepca.

w pielęgnacji stomii. Dodatkowo, w takiej sytuacji płytka trzyma się znacznie krócej niż powinna.
Wycięcie zbyt małego otworu może natomiast powodować drażnienie śluzówki stomii,
otarcia i krwawienia. A więc otwór w płytce
powinien być docięty tak, aby jej krawędź nie
przylegała bezpośrednio do stomii i by była
od niej oddalona w każdym miejscu obwodu
o ok. 1–2 mm (patrz: rys. 1).
Otwór w płytce wycina się nożyczkami (nie
dotyczy to wypukłych płytek typu Convex oraz
płytek plastycznych Stomahesive). Można do
tego celu użyć zwykłych nożyczek, ale znacznie
wygodniej i dokładniej można to zrobić za pomocą specjalnych nożyczek stomijnych, które są
odpowiednio wyprofilowane (patrz: zdj. 1).

skutecznie chroniła skórę wokół stomii – konieczne jest właściwe dobranie nie tylko jej
typu, ale i rozmiaru.
Po docięciu płytki nożyczkami odległość między
pierścieniem płytki, do którego mocuje się worek, a wyciętym otworem nie może być mniejsza
niż ok. 1 cm (patrz: rys. 2). Umożliwia to właściwe przyklejenie powierzchni płytki pomiędzy jej
otworem a plastikowym pierścieniem do mocowania worka. Niedopuszczalne jest wycinanie
otworu aż po sam pierścień płytki – zmniejsza
to znacznie jej przyczepność i skraca czas utrzymywania się na skórze.

Jeżeli dysponujemy płytkami, w których zachodzi konieczność wycięcia otworu aż po sam
pierścień, to znak, że są one za małe i należy
zamienić je na płytki większego rozmiaru.
Należy pamiętać, że rozmiar płytki to średnica
plastikowego pierścienia, do którego przyczepia się worki stomijne, podana w milimetrach.
Wielkość płytek Convex określa się, podając dwie
liczby w postaci ułamka (np. 45/13 – czytaj „45
na 13”). Pierwsza z nich określa średnicę plastikowego pierścienia płytki, mniejsza – średnicę
wyciętego fabrycznie otworu, który powinien
być większy o 2–4 mm od średnicy stomii.
Rozmiar płytki powinien być tak dobrany,
aby po jej docięciu do wielkości i kształtu stomii
pozostał po wewnętrznej stronie jej pierścienia
(między pierścieniem a brzegiem otworu) margines, czyli pasek materiału hydrokoloidowego
o szerokości około 1 cm (patrz: rys. 2).
W przypadku problemów z określeniem wielkości przetoki można skorzystać z szablonów
dołączanych do każdego pudełka płytek. W razie
jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto poprosić
o pomoc pielęgniarkę stomijną lub lekarza.
W przypadku sprzętu jednoczęściowego,
miejsce, do którego maksymalnie można dociąć przylepiec, jest zaznaczone zawsze na papierze zabezpieczającym. Nie wolno wycinać
większego otworu – poza obrys oznaczony na
papierze, ponieważ, analogicznie jak w przypadku płytek, może spowodować to osłabienie
przylegania przylepca do skóry.

Po docięciu płytki do wielkości i kształtu stomii po wewnętrznej stronie pierścienia mocującego
powinien pozostać (między pierścieniem a brzegiem otworu) pasek materiału Stomahesive
o szerokości około jednego centymetra – na szerokość opuszki palca.
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Stomię można mierzyć miarką z papieru, która jest dołączana przez producentów sprzętu
stomijnego do pudełek z płytkami. Zaraz po
operacji należy robić to za każdym razem przy
zmianie sprzętu, później wystarczy już tylko co
kilka tygodni lub miesięcy.
Warto pamiętać, że średnica i kształt stomii
zmieniają się w ciągu pierwszych 2–3 miesięcy
po operacji. Bezpośrednio po zabiegu stomia jest
duża i obrzęknięta, ale po kilku dniach, najczęściej
po zdjęciu szwów, obrzęk śluzówki się zmniejsza,
a stomia zmienia swoją wielkość i kształt.
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Jakie są zasady
prawidłowego doboru
rozmiaru sprzętu stomijnego?
Aby płytka właściwie spełniała swoją funkcję – tzn. aby dobrze trzymała się na skórze,
aby nie podciekała pod nią treść jelitowa i aby

RYS. ARCHIWUM CONVATEC

Jak należy prawidłowo
mierzyć wielkość
i kształt stomii?

ok. 1 cm

pierścień
mocujący worek

płytka
stomijna

Rysunek 2. Zasada dobierania odpowiedniego rozmiaru płytki w zależności od wielkości posiadanej stomii.
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Dietetyk radzi
mgr inż. Karolina Malecka

dyplomowany dietetyk
doktorant na Wydziale Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Jesienne owoce na stole
Owoce zawierają wiele witamin i składników ważnych dla naszego organizmu. Jesienią nadal jeszcze
możemy cieszyć się ich świeżością oraz smakiem. Warto zatem wiedzieć, które z nich i dlaczego
są szczególnie cenne dla naszego zdrowia oraz w jakiej postaci najlepiej je spożywać.

Cenne składniki

Jakie cechy owoców sprawiają, że są one tak
pożądanym elementem codziennego jadłospisu? Przede wszystkim są one źródłem cennych
witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego wspomagającego trawienie.
Błonnik pokarmowy (czyli „włókno pokarmowe”) zawarty w owocach dzielimy na rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Zacznijmy od tego
drugiego. Ma on zdolność wiązania wody. Nasączony nią wypełnia żołądek i sprawia, że jesteśmy syci. Pobudza ponadto ukrwienie przewodu pokarmowego, chroniąc przed zaparciami i chorobami jelit. Przypisuje mu się również
działanie przeciwnowotworowe, polegające na
przyspieszaniu wydalania z organizmu trujących
substancji.
Błonnik rozpuszczalny z kolei odpowiada za
wychwytywanie i wiązanie toksyn oraz metali
ciężkich. Odgrywa również rolę w obniżaniu
stężenia cholesterolu we krwi oraz opóźnia
wchłanianie tłuszczów i zwiększa ich wydalanie z organizmu.
Błonnik rozpuszczalny spełnia ponadto istotną rolę w regulowaniu poziomu stężenia cukru
(glukozy) we krwi. Spowalnia proces wchłaniania glukozy ze spożywanych pokarmów (z jelit).
Utrzymująca się na niskim poziomie zawartość
cukru we krwi jest bardzo korzystna. Chroni
przed rozwojem cukrzycy typu 2 jak również
pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
Zabezpiecza także przed powstawaniem nagłego uczucia wilczego głodu.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożycie błonnika pokarmowego w ilości
27–40 g dziennie. Dla osób starszych zalecana
dzienna dawka jest nieco niższa i wynosi 25–30 g

dziennie. Oznacza to, że aby pokryć zalecane
dzienne spożycie błonnika powinniśmy rzeczywiście jeść dużo owoców i warzyw.
Kolejnym niezwykle ważnym składnikiem
owoców jest woda. Może ona stanowić nawet ponad 80% ich masy. Warto wiedzieć, że
ilość wody w naszym organizmie zmniejsza się
wraz z wiekiem, zatem osoby starsze muszą
dbać, aby stale uzupełniać jej zawartość.

Soki owocowe w kartonach zawierają
często dodatek cukru, który wpływa
na nasilenie fermentacji jelitowej
i zwiększa produkcję gazów. Picie
takich soków może u osób ze stomią
powodować wzdęcia i biegunki.
Odpowiednio nawodniony organizm funkcjonuje sprawniej. Dlaczego? Woda jest potrzebna
do prawidłowego przebiegu wszystkich procesów
przemiany materii, ponadto usuwa z organizmu
toksyczne substancje, uczestniczy w trawieniu
oraz reguluje temperaturę ciała.

Zawartość witaminy C w diecie można zwiększyć tylko poprzez spożywanie jabłek w formie
surowej. Poddawanie ich działaniu wysokich
temperatur (gotowanie, smażenie) powoduje
jej duże straty.
Pektyny to rodzaj rozpuszczalnego błonnika
pokarmowego, pomagającego w obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi. Pozwala to chronić tętnice przed uszkodzeniami, które w miarę
upływu czasu mogą przekształcać się w groźne dla zdrowia zmiany miażdżycowe. Ponadto
pektyny działają hamująco w przypadku wystąpienia zatrucia pokarmowego połączonego
z biegunkami.
Na tym nie kończy się dobroczynne działanie jabłek. Zawierają one również pozwalającą
zmniejszyć straty witaminy C oraz poprawiającą szczelność naczyń krwionośnych rutynę jak
i związki hamujące rozwój nowotworów (tzw.
związki fenolowe).
Jabłkami warto więc zastąpić tradycyjne desery
bogate w cukier. Jabłka powinny być niezbędnym
elementem codziennego jadłospisu każdego człowieka.

Jabłko – na zdrowie!

Dojrzałe jabłko to nie tylko smaczna
przekąska. Dobroczynne prozdrowotne właściwości tego owocu znane
były od najdawniejszych czasów,
a stare angielskie przysłowie
mówi, że „kto codziennie jabłko
jada, tego lekarz rzadko bada”.
Owoc ten zawiera związki mineralne (m.in. potas, sód, magnez, wapń, żelazo, fosfor),
witaminę C, pektyny oraz
związki pomagające zapobiegać chorobom układu krążenia i niektórym nowotworom.
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Zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania owoce powinny stanowić stały składnik naszej diety. Powinno się je jeść kilka razy dziennie
najlepiej w małych porcjach.

Gruszki zawierają nieco mniej potasu niż
śliwki, średnia ilość minerału na 100 g
owoców to 120 mg.

Żurawina i dzika róża
– chronią przed infekcjami

Gruszki i śliwki – pomocne
w walce z nadciśnieniem

Do najczęściej spotykanych w sprzedaży odmian gruszek zaliczamy Faworytkę. W okresie od
października do grudnia dostępniejsza jest jednak
w sprzedaży Luksarówka. Jej miąższ jest mniej
soczysty, biały i często kamienisty. Kamienistość
miąższu to również cecha charakterystyczna Paryżanki. Paryżanki i Luksarówki zawierają bowiem
tzw. komórki kamienne, które mogą występować
również w innych odmianach. Najwięcej jest ich
w owocach niedojrzałych.
Komórki kamienne to twarde cząstki miąższu
wielkości zbliżonej do ziarenek piasku. Osoby
o wrażliwych jelitach oraz cierpiące na choroby
dróg żółciowych muszą pamiętać, że gruszki
zawierające dużą liczbę komórek kamiennych
mogą zaszkodzić. Powinny one spożywać tylko
dojrzałe owoce charakteryzujące się małą ziarnistością miąższu lub owoce poddane obróbce
cieplnej: duszone, pieczone oraz gotowane (zabieg ten neutralizuje szkodliwe działanie komórek kamiennych).
Śliwki zawierają błonnik pokarmowy i stosunkowo duże ilości betakarotenu, stanowiącego
prowitaminę witaminy A, niezbędnej do prawidłowego widzenia oraz wzrostu nowych komórek
organizmu. Witamina A wzmacnia również układ
odpornościowy, pomagając chronić organizm
przed infekcjami. Zapobiega zakażeniom układu
pokarmowego, dróg oddechowych, moczowych,
narządów rodnych oraz skóry.
Gruszki i śliwki zawierają ponadto potas, ważny składnik odpowiedzialny za obniżanie ciśnienia krwi. Ten cenny minerał usuwa z organizmu
nadmiar wody i sodu. Dodatkowo warunkuje on
prawidłową pracę układu nerwowego i kurczliwość mięśni oraz reguluje równowagę
kwasowo-zasadową w organizmie.
Dzienne zapotrzebowanie na potas wynosi
od 2000 do 3500 mg.
Przykładowo, 100 g śliwek zawiera ok.
210 mg potasu.

Często niedocenianymi darami jesieni
są żurawina i dzika róża. Ich owoce są
doskonałym źródłem witaminy C, odpowiedzialnej między innymi za prawidłowy
metabolizm, regenerację organizmu,
ochronę przed starzeniem, zdrowie
dziąseł i szczelność naczyń krwionośnych.
Zapotrzebowanie na tę witaminę wynosi od
30 do 100 mg dziennie. Najwięcej witaminy C
potrzebują ludzie żyjący w stresie, zanieczyszczonym środowisku oraz osoby starsze.
Owoce róży zawierają ponadto betakaroten
oraz witaminy B1, B2 i K. Działają również moczopędnie, zwiększają przepływ żółci i są polecane
jako środek wzmacniający dla dzieci oraz osób
w podeszłym wieku.
Żurawina słynie natomiast ze swojego działania
przeciwbakteryjnego, jest szczególnie polecana
jako środek pomocniczy przy infekcjach dróg
moczowych. Poza witaminą C i betakarotenem,
zawiera znaczne ilości kwasów owocowych. Żurawina służy do przygotowania napojów, kisieli
i dżemów. Można je również smażyć z dodatkiem gruszek, otrzymując doskonały dodatek
do dań mięsnych.

Jak sporządzić ocet
jabłkowy?
Do przygotowania octu wystarczą umyte
jabłka, a dokładniej obierki. Umieszczamy
je w słoju i zalewamy letnią, przegotowaną
wodą z cukrem (na szklankę wody łyżka
cukru), tak aby całkowicie je przykryć.
Słój obwiązujemy płótnem lub gazą
i pozostawiamy w ciepłym miejscu
(ok. 25°C) na 4–5 tygodni. Raz na kilka dni
kontrolujemy przebieg fermentacji. Gotowy
ocet wylewamy na sito i przecedzamy przez
gazę. Przelewamy do butelek, zamykamy
i przechowujemy w chłodnym miejscu.
Taki ocet zawiera wiele składników
mineralnych (żelazo, fluor, potas, wapń,
magnez) oraz witamin (A, B1, B2, B6, C, E, P).
Reguluje poziom cukru we krwi, a zawarty
w nim kwas niszczy bakterie, wirusy i grzyby.

Czy nadmiar owoców może być
szkodliwy?

Owoce, podobnie jak każdy inny produkt spożywczy, zjadane w nadmiarze mogą okazać się
niekorzystne dla zdrowia. Przede wszystkim musimy pamiętać, że zawierają one znaczne ilości
cukru, a co za tym idzie – spożywanie ich w bardzo
dużych ilościach może stać się przyczyną wzrostu
masy ciała prowadzącego do nadwagi.
Osoby chore na cukrzycę powinny unikać
spożywania jednorazowo dużych porcji słodkich,
dojrzałych owoców. Szczególnie niewskazane
dla nich są owoce w postaci suszonej (śliwki,
jabłka, gruszki). Zawierają one bowiem kilkakrotnie więcej cukru niż owoce świeże.
Należy pamiętać też, że owoce powodują w jelitach procesy fermentacyjne. Może to prowadzić
do okresowych wzdęć, dyskomfortu w jamie
brzusznej i zmniejszenia konsystencji stolca.
Prawidłowo zbilansowana dieta to
podstawowy element
zachowania zdrowia
i dobrego samopoczucia. Warto zatem
umieścić owoce
w codziennym
menu, ponieważ
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pokrywają one zapotrzebowanie na witaminy
i minerały niezbędne w regulowaniu gospodarki
elektrolitowej.
Osoby ze stomią powinny ostrożnie wprowadzać owoce z dużą ilością błonnika pokarmowego (szczególnie śliwki świeże i suszone).
Owoce najlepiej spożywać w małych porcjach.
Ważne, aby je wolno i dokładnie przeżuwać.
Zbyt duże ilości błonnika mogą prowadzić do
powstawania biegunek, wzdęć oraz przejściowego bólu brzucha.
Strawność części owoców wzrasta po usunięciu
skórki, rozdrobnieniu oraz obróbce termicznej
(np. gotowaniu na parze). Wspomniane zabiegi
zmniejszają co prawda częściowo wartość odżywczą, pozwalają jednak uniknąć dolegliwości
jelitowych.

Psycholog radzi
Iwona Konarska

Statek wdów, czyli jak kobiety
przeżywają śmierć ukochanego
Kiedyś żałoba była uważana za pewien rytuał. Stroju, wyciszonego zachowania, przełożenia obrączki, czyli
czci oddawanej zmarłemu. Później psychologowie zaczęli dostrzegać, że choć jest to przeżycie bardzo
indywidualne, to jednak ma wspólne cechy. Dziś jej stan przewlekły został wpisany na listę chorób.
Cierpienie po stracie męża ma swój czas i etapy.
Nie można przeżyć go w trybie ekspresowym, ale
niebezpieczne jest zatapianie się w nim dłużej niż
rok. Przecież żałoba, która nie niszczy, to taka,
która pozwala iść własną drogą, co z kolei nie
musi oznaczać zapomnienia. W jej przeżywaniu
ważni są także inni ludzie. Niestety, najczęściej
mobilizują się tylko po tragedii, by później widzieć we wdowie albo osobę słabą, albo będącą
rywalką dla innych kobiet.

Kazimiera:
Przejęłam jego choroby i poglądy

Etapy żałoby
Wstrząs, odrętwienie, niedowierzanie, poczucie
utraty części siebie. Huśtawka nastrojów. Odkrywanie nowych sposobów na życie. Długość
każdego z tych stanów zależy od tego, czy mąż
zmarł na chorobę przewlekłą, czy też nagle.
Choć czas przeżywania żałoby jest sprawą indywidualną, jej proces nie powinien trwać dłużej
niż 1–2 lata. Poza problemami natury psychicznej
mogą występować również objawy fizyczne:
trudności w oddychaniu, suchość w ustach,
bóle brzucha, nadwrażliwość na hałas, ciągłe
zmęczenie, apatia, osłabienie, zaburzenia snu,
nadmierny apetyt lub jego brak. Szacuje się, że
co trzecia kobieta w żałobie przeżywa stany lękowe, u 15% w drugim roku przeżywania straty
diagnozuje się depresję. Konieczna jest wtedy
wizyta u lekarza rodzinnego, który pomoże złagodzić dolegliwości lub skieruje do specjalisty.
Pomoc (prywatną) oferują psychologowie.
W swojej okolicy można też znaleźć grupy
wsparcia, organizowane przez kościół lub
osoby świeckie.
W sieci znaleźć można blogi i fora dyskusyjne,
których tematy mówią same za siebie. Niektóre
wątki to: „sny”, „rocznice”, „co z jego rzeczami”,
„kiedy przestać ubierać się na czarno”, „czy ja
zwariowałam”, „mija 17 miesięcy i nie jest mi
łatwiej” itp.
o niespłaconym kredycie. Do dziś ledwo wiąże
koniec z końcem.
Polska wdowa to często kobieta uboga. Albo
nie pracowała zawodowo i prowadziła dom, albo
jej zarobki były tylko uzupełnieniem domowego
budżetu. Co charakterystyczne, ma większe przyzwolenie na okazywanie rozpaczy niż wdowiec.
Jej płacz przyjmuje się ze zrozumieniem. Jest
nawet swojego rodzaju obowiązkiem.
Kazimiera za najgorszy okres żałoby uważa
ten tuż po śmierci męża. Płakała, brała środki

FOT. SHUTTERSTOCK

Warszawski cmentarz Północny, rozrastająca się nekropolia, z trzema bramami, z których

każda prowadzi do innej jego części. I do innego
przeżywania żałoby. W Zaduszki tłum ledwo się
przez nie przeciska.
Kazimiera wysiada z autobusu przy pierwszej
bramie, musi przepychać się przez niechętny tłum,
który woli wejście centralne. Grób Henryka, jej męża,
znajduje się w najstarszej części cmentarza, gdzie
nawet lastriko spatynowane deszczem nabiera
szlachetności, a drzewa są największe.
Kazimiera, która od 10 lat żyje z emerytury po mężu, wie, co znaczy określenie „wdowi
grosz”. Henryk, szef firmy transportowej, chciał,
by czekał na niego wychuchany dom. W zamian
zapewniał jej wczasy w Grecji i bezpieczne życie.
Po jego śmierci dostała emeryturę i informację
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uspokajające i znowu płakała. Na początku znajomi cierpieli razem z nią, ale kiedy czas mijał,
a jej szlochanie nie słabło, zaczęli się odsuwać.
Sąsiadka powiedziała jej wreszcie, że powinna
wziąć się w garść, rozejrzeć, to może spotka jeszcze jakiegoś emeryta. Ktoś doradził Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
Zaczęła chorować. Rozpamiętywała nowotwór
jelita grubego, który zabrał jej męża. Zaczęła
nawet odczuwać podobne bóle, ale badania
wykluczyły raka.
Problemy ze zdrowiem sprawiły, że coraz częściej
rozmawiała z mężem w myślach. Przypominała
sobie, jak oceniłby daną sytuację. Kiedyś ciągle się
sprzeczali, teraz przejęła jego poglądy. O własnych
zapomniała. Ale i tak się z „tym” nie pogodziła.
Mówi tak, bo nie używa słowa śmierć.

Mechanizmy obronne
w czasie żałoby
Brak zgody na śmierć męża. Próba życia
tak, jakby tylko wyjechał.
Przypisywanie zmarłemu złych intencji. Nie
po raz pierwszy zrobił coś w nieodpowiednim momencie albo na złość.
Przejmowanie osobowości zmarłego np.
ciągłe cytowanie go, ocenianie świata
wyłącznie według jego zasad, uskarżanie się na choroby,
na które cierpiał.
Brak kontaktu z innymi ludźmi. Nikt mnie
nie rozumie, a poza tym pewnie myślą, że
umarł przeze mnie.
Budowanie ołtarzyka. W rocznicę śmierci
duże nekrologi, grobowiec za wszystkie
oszczędności.
Na skali stresu śmierć małżonka znajduje się
na pierwszym miejscu, uzyskując 100 punktów.
Z kolei trzy lata temu, w Belgii, po raz pierwszy uznano patologiczną żałobę za chorobę.
Umożliwia to m.in. starania o rentę. Pierwszy
przypadek tej choroby stwierdzono u kobiety,
która w 7 lat po śmierci najbliższej osoby, nie
mogła pogodzić się ze stratą. Depresja i ciągłe
zmęczenie uniemożliwiały jej pracę. Chorobliwy
charakter żałoby zauważono także w Kanadzie,
gdzie obserwuje się jej niszczący charakter u co
trzeciej osoby.

Małgorzata:
Jak mogłeś mi to zrobić?

Zawsze wchodzi wejściem głównym. Mąż
zmarł 5 lat temu, kilka dni po jej 45. urodzinach. Martwiła się upływem lat, ale uspokajały
ją wspólne plany. Stefan przyrzekł jej, że kiedy

skończy pięćdziesiątkę, w Komorowie będzie
stał już dom. Oszukał. Tak jak wtedy, gdy mówił,
że nie chodzi do kasyna.
Gdyby zapytać ją, czego dowiedziała się przez
okres żałoby, odpowie: „Wdowę chce każdy wykorzystać” i „Nie uwierzysz, kto ci pomoże po
śmierci”. Stefan zginął w wypadku na budowie. Procesowanie się z pracodawcą zajęło jej
tyle czasu, że nie wystarczyło go na rozpacz.
No, bo kiedy? Rodzina była pełna podziwu, bo
zaznajomiona z przepisami poszła do sądu i wygrała sprawę. Ubezpieczenie będzie posagiem
dla córki. Znajomi najpierw ją podziwiali, potem
ktoś uszczypliwie powiedział: „Ja bym tak nie
potrafił” (w domyśle – nie cierpieć). Wreszcie
przestali się nią interesować. I zapraszać do siebie, bo wdowa sieje niepotrzebny ferment wśród
zgodnych małżeństw. W czasie towarzyskich
spotkań trzeba się nią opiekować, zatańczyć
z nią, a potem jeszcze odwieźć do domu. „Zachowujesz się, jakbyś była teraz pępkiem świata” – powiedziała jej przyjaciółka. „Tylko żądasz,
wymagasz, bierzesz i znikasz. Już wolałabym,
żebyśmy popłakały razem” – dodała.
Psycholog Renata Kleszcz-Szczyrba z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeanalizowała sytuację 30 wdów. Średni wiek to 53 lata,
a czas osamotnienia – 5,5 roku. Silne wsparcie
w okresie żałoby otrzymały od najbliższych kobiet
– matki, siostry, córki. Na drugim miejscu wdowy
wymieniały przyjaciółki i dalszą rodzinę, a także
koleżanki z pracy. Zadziwia niewielkie wsparcie
ze strony rodziny męża. Wynika to zapewne
z faktu, że szczególnie teściowie zamykali się
we własnym przeżywaniu żałoby.
44 % wdów odczuwało pomoc bezpośrednio po śmierci męża, szczególnie w okresie poprzedzającym pogrzeb. Jednak już po upływie
kilku tygodni, nawet najbliżsi uważali, że najgorsze minęło. Tymczasem właśnie wtedy kobiety
najbardziej potrzebowały wsparcia. Niekiedy
zainteresowanie innych budziło nieufność, bo
wdowy nie były pewne, czy nie kryje się za nim
wyłącznie fascynacja sensacją.
Co ciekawe, otoczenie kobiety, po śmierci jej
męża, zanim zadeklarowało pomoc oceniało, czy
małżeństwo było szczęśliwe. Jeśli związek był
nieudany, np. z powodu nałogu mężczyzny, uważano, że nie bardzo jest po czym pocieszać.
Jeśli pustka stawała się coraz bardziej dotkliwa, wdowy szukały przyczyn w sobie (nieumiejętność proszenia, nieujawnianie potrzeb) lub
w upływie czasu.
Czego najbardziej potrzebowały? Głosy rozłożyły się po równo. Potrzebna była zarówno
serdeczność, jak i pomoc w domowych obowiązkach lub sprawach urzędowych. „Złote myśli”
lub rady uważane są za najmniej potrzebne. Ale
tylko 17% z nich mówiło wprost, o co im chodzi.
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Żałobne stereotypy
„Powinnaś cały czas czymś się zajmować,
to ci pomoże zapomnieć”.
„Minęło kilka miesięcy. Najwyższy czas
wrócić do normalności”.
„Bądź silna ze względu na dzieci”.
Przeżywanie żałoby jest sprawą indywidualną.
Nie da się ściśle określić ani czasu jej trwania,
ani intensywności przeżywanych emocji.
Czasami bliscy próbują pomóc, udzielając
stereotypowych rad. Na ogół nie tylko one nie
pomagają, ale i sprawiają ból.
Reszta milczała lub posługiwała się szyfrem.
Czy pomoc była trafiona? Okazuje się, że najpotrzebniejsza jest zaraz po tragedii.

Anna:
Zaraz wrócisz, kochanie

Żałobę trzeba przeżyć. W psychologii sytuację,
w której ucieka się od żałoby, określa się jako
„proces mumifikacji”. Żałoba została zakończona,
jeśli przestaje się unikać miejsc i przedmiotów
związanych ze zmarłym, a w rozmowie o nim
pojawiają się słowa zarówno o jego zaletach, jak
i wadach. Jeśli kobieta, kiedyś w przyszłości, nie
odnajdzie się w nowym związku, ból po stracie
może towarzyszyć jej do końca życia.
Anna, która wchodzi najdalszą bramą, gdzie
znajduje się najwięcej świeżych grobów, nawet
nie myśli o przeżywaniu żałoby. Zapewne psycholodzy zobaczyliby w niej dobry materiał na
„mumię”. Może funkcjonować tylko wtedy, gdy
wyobraża sobie, że Jan, którego trzy tygodnie
temu na pasach zabił pijany kierowca, po prostu
wyjechał. Planował przecież staż w USA.
Właśnie wróciła z kongresu onkologicznego
w USA. W klinice nawet się dziwili, że znajduje
na to siły. Pojechała i nie żałuje. Już wie, jakich
światów będzie szukać. Żeby można było mówić o Janie jak o kimś żyjącym. Amerykanie słuchali o nim chętnie, choć żałowali, że tak piękna
trzydziestolatka (tak naprawdę ma 38 lat) nie
jest wolna. Nie chce pocieszeń, rad i łez. Ucina
każdą próbę składania kondolencji. Najbliżsi są
zdezorientowani, jak to możliwe? Czyżby miała
aż tak zły charakter?
Trzy wdowy, trzy losy, trzy postawy. Trzy
sposoby przeżywania żałoby. Oby każdej z nich
sprawdziło się to, o czym pisał w „Trenach” Jan
Kochanowski: „Czas doktór każdemu”.
Przy pisaniu tekstu korzystałam z pracy „Dorosły pacjent w żałobie” Marii Rogiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Krzysztof Buczkowski, UMK w Toruniu.

Produkty ConvaTec
Justyna Chróścicka
Dział Pomocy ConvaTec

Skuteczna neutralizacja
nieprzyjemnych zapachów

Jednym z najczęstszych problemów, z którymi borykają się osoby ze stomią, jest towarzyszący
im stale nieprzyjemny zapach wydobywający się ze stomii. Okazuje się, że można temu zaradzić
i skutecznie zniwelować przykrą woń. Służą do tego specjalne produkty do neutralizacji zapachów
ALP, które dostępne są w postaci kropli i sprayu.
Krople neutralizujące zapachy ALP

Krople neutralizują nieprzyjemne zapachy
i działają skutecznie przez cały czas noszenia
sprzętu stomijnego. Krople ALP wpuszcza się
w ilości od 5 do 10 kropli preparatu do worka
stomijnego przed jego założeniem.
Osoby, które używają otwartych worków ileostomijnych lub worków urostomijnych w systemie dwuczęściowym, mogą dodawać krople
przy każdorazowym opróżnieniu worka. Trzeba
przy tym zwrócić szczególną uwagę, żeby płyn
nie dostał się na część przylepną płytki stomijnej
lub przylepca. Może to bowiem spowodować
zmniejszenie przyczepności sprzętu stomijnego.
W związku z tym krople najlepiej aplikować do
worka jeszcze przed usunięciem papieru zabezpieczającego płytkę lub przylepiec.

Rozwiązanie problemu

Firma ConvaTec wprowadziła do swojej oferty
dwa innowacyjne produkty neutralizujące nieprzyjemne zapachy. Są to krople oraz spray neutralizujący zapachy ALP. Oba produkty stworzone na
bazie olejków eterycznych dostępne są w ofercie
firmy ConvaTec od 2 lat. Dzięki swojej skuteczności
zdobywają stale coraz szerszą grupę odbiorców.
Zarówno krople, jak i spray ALP mogą być wykorzystywane w każdym rodzaju stomii. Likwidują
zapachy wydobywające się z przetoki zarówno
podczas noszenia sprzętu, jak i jego wymiany.

Skuteczność i wygoda

Stosowanie obu produktów do neutralizacji
zapachów ALP jest bardzo proste. To ważne,
bo przy codziennej pielęgnacji stomii łatwość
użytkowania dodatkowych akcesoriów, a co za
tym idzie – możliwość skrócenia czasu wymiany sprzętu stomijnego do minimum – odgrywa
kluczową rolę. Łatwość użycia i skuteczność
usuwania (a nie tylko maskowania) nieprzyjemnego zapachu – to podstawowe cechy obu
prezentowanych produktów.

Spray neutralizujący zapachy ALP

Spray ALP można stosować na trzy sposoby:
rozpylać w powietrzu w trakcie zmiany sprzętu
stomijnego lub zaraz po zmianie,
spryskać nim aktualnie noszoną odzież na
wysokości stomii,
dodać do prania poprzez kilkukrotne rozpylenie
sprayu bezpośrednio na zabrudzone ubranie
(co znacznie ułatwi usuwanie nieprzyjemnych
zapachów) lub dodanie 20–30 ml płynu do
prania głównego.
Spray ALP nie niszczy tkanin i nie pozostawia
na nich plam. Nie wywołuje podrażnień skóry.
Stworzony jest na bazie naturalnych olejków eterycznych i posiada delikatny, bardzo przyjemny
cytrynowy zapach. Jego działanie nie polega jednak
na maskowaniu nieprzyjemnych zapachów, ale
na ich neutralizacji i usunięciu z otoczenia.
Zarówno krople, jak i spray są produktami
bardzo wydajnymi. Jedno opakowanie wystarcza
na co najmniej trzy miesiące stosowania. Ponieważ mają one różne
przeznaczenie, najlepiej jest zaopatrzyć się w oba produkty.
Krople i spray dostępne są w sklepach medycznych ze sprzętem stomijnym bezpłatnie dla wszystkich
osób ze stomią w ramach miesięcznych limitów na sprzęt
stomijny.

Koniec z nieprzyjemnymi zapachami!
Produkty do neutralizacji zapachów ALP:
Krople neutralizujące zapachy ALP (pojemność 30 ml),
Spray neutralizujący zapachy ALP (pojemność 200 ml).
Zarówno krople, jak i spray skutecznie neutralizują
nieprzyjemne zapachy wydobywające się z przetoki.
Mogą być stosowane we wszystkich rodzajach stomii
– przeznaczone są zarówno dla osób z kolostomią,
ileostomią, jak i urostomią.
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FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Problem nieprzyjemnych zapachów wydobywających się ze stomii i worka stomijnego
dotyczy wszystkich stomików, bez względu na
rodzaj wyłonionej przetoki. Osoby ze stomią jelitową uskarżają się na nieprzyjemny zapach kału,
a urostomicy – na różne sposoby próbują zlikwidować charakterystyczną woń moczu.
Problem skutecznej neutralizacji zapachów jest
więc niezwykle istotny. Chodzi przecież o dyskrecję, a co za tym idzie – komfort i jakość życia.
Dlatego oprócz nowoczesnego sprzętu stomijnego
wyposażonego w wydajne filtry, które niwelują
zapachy i ułatwiają swobodny przepływ gazów
wydobywających się ze stomii na zewnątrz worka,
warto jest zaopatrzyć się w specjalne produkty
przeznaczone do neutralizacji towarzyszących
stomii zapachów.

Kącik medyczny
lek. med. Marcin Pustkowski

Najczęstsze
choroby oczu (część I)

specjalista medycyny rodzinnej

O oczach nie myślimy dopóty, dopóki widzimy dobrze i wyraźnie. Dopiero kiedy pogarsza się
ostrość widzenia lub pojawiają się inne problemy ze wzrokiem – szukamy pomocy specjalisty.
Tymczasem dzięki profilaktyce i regularnym badaniom u okulisty możemy uniknąć wielu kłopotów.
Budowa i działanie oka przypomina aparat
fotograficzny. Światło odbite od przedmiotów
przechodzi przez rogówkę oraz soczewkę i „wędruje” dalej do wnętrza oka. Rogówka i soczewka
załamują promienie świetlne. Załamane światło
pada na siatkówkę, na której powstaje obraz
– co ciekawe – odwrócony. Siatkówka z kolei
przetwarza impulsy świetlne na odpowiednie
sygnały nerwowe, które poprzez nerw wzro-

W starszym wieku najczęściej
pojawiające się choroby oka to choroby
spojówki, soczewki, siatkówki oraz
uszkodzenie nerwu wzrokowego
z powodu wzrostu ciśnienia
wewnątrzgałkowego, a także zgodnie
z nazwą – starczowzroczność.

kowy wędrują do mózgu. Mózg przetwarza
informacje o obrazie (kształcie, kolorze i ruchu
przedmiotów) dostarczone mu przez oko za
pomocą nerwu wzrokowego, a następnie na
podstawie tych sygnałów tworzy się w nim
ostateczny obraz.
A inne części naszego oka? Popularne „białko”
– czyli twardówka – nadaje mu kształt i ochrania
struktury wewnętrzne. Twardówkę od przedniej
strony pokrywa spojówka.
Tęczówka z kolei – oprócz tego, że nadaje
kolor naszym oczom – przede wszystkim kontroluje wielkość źrenicy, czyli otworu w swojej
centralnej części. Zespół tęczówka-źrenica działa
podobnie jak przesłona w aparacie fotograficznym. Otwór zmniejsza się, gdy jest dużo światła,
a powiększa w ciemnościach.
Przestrzeń pomiędzy rogówką a tęczówką to
komora przednia oka. Wypełniona jest cieczą
wodnistą, odżywiającą pozbawione naczyń
krwionośnych rogówkę i soczewkę. Ta ciecz
zapewnia też właściwe ciśnienie potrzebne
do utrzymania odpowiedniego kształtu oka.
Nazywamy je ciśnieniem wewnątrzgałkowym.
Jego niekorzystny wzrost obserwujemy np.
w jaskrze.

Krótko- i nadwzroczność

FOT. SHUTTERSTOCK

Do okulisty zgłaszamy się z różnymi objawami ze strony oczu – od najrzadszych (podwójne
widzenie, zupełna utrata wzroku, błyski przed
oczami, obwódki wokół źródeł światła) aż do
bardzo częstych, takich jak ból oczu, ich zaczerwienienie, uczucie piasku pod powiekami,
suchość oczu czy ich swędzenie. Jednak zdecydowanie najczęściej konsultacje lekarskie dotyczą
pogorszenia ostrości widzenia.
Krótkowzroczność i nadwzroczność (dalekowzroczność) należą do tzw. wad refrakcji,
polegających na tym, że oko nie jest w stanie
odpowiednio zogniskować obrazu na siatkówce, przez co przedmioty widzimy niewyraźnie. Z tymi wadami mamy jednak zwykle
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Badania ostrości widzenia
twardówka

naczyniówka

górna powieka

siatkówka

soczewka

plamka żółta

źrenica
rogówka
przednia
komora oka

nerw
wzrokowy

kąt przesączenia

RYS. JOLANTA MRÓZ

tęczówka
ciało rzęskowe

spojówka
Rysunek 1. Przekrój oka.

do czynienia nie u osób starszych, ale znacznie wcześniej. Krótkowzroczność może być
dziedziczona.

Krótkowzroczność
U krótkowidza obraz powstaje przed
siatkówką, co powoduje, że dobrze
widzimy jedynie przedmioty położone
blisko, a źle te, które znajdują się daleko.
Dlatego krótkowidz pochyla się zbytnio
nad książką, siada jak najbliżej telewizora.
Krótkowzroczność obecna jest zwykle od
dziecka. Aby ją skorygować, potrzebujemy
soczewek rozpraszających, tzw. minusów.

Oko krótkowzroczne.

Korekcja krótkowzroczności przez soczewkę
rozpraszającą.

Krótkowzroczność jest najczęściej spotykaną wadą refrakcji. W przypadku jej wystąpienia
dobrze widzimy jedynie przedmioty położone
blisko, kłopoty pojawiają się natomiast, gdy chcemy dostrzec te położone daleko. Żeby dobrze
widzieć, krótkowidz przysuwa więc wszystkie
przedmioty bliżej oczu.
Krótkowzroczność pojawia się albo dlatego,
że oś gałki ocznej jest zbyt długa (zdrowe oko
ma długość ok. 24 mm, natomiast oko krótkowzroczne może mieć nawet ponad 30 mm długości), albo dlatego, że rogówka jest za bardzo
wypukła (i wtedy zbyt silnie załamuje promienie). W obu tych przypadkach obraz ogniskuje
się w złym punkcie – przed siatkówką, zamiast
dokładnie na niej.
W celu poprawy ostrości widzenia krótkowidza stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Powinny to być tzw. soczewki rozpraszające. Ich moc optyczną podaje się
w dioptriach, dodając do wartości znak minus
(tzw. minusy).
Nadwzroczność – druga najczęściej spotykana
wada refrakcji – jest dokładną odwrotnością krótkowzroczności.Wynika z faktu, że oś oka jest zbyt
krótka bądź rogówka zbyt płaska. Z tego powodu
obraz znowu nie ogniskuje się na siatkówce, lecz
za nią. Przedmioty umieszczone daleko widzimy
dobrze, ale mamy kłopoty z czytaniem, pisaniem
i patrzeniem na przedmioty z bliska.
W celu poprawy ostrości widzenia dalekowidza stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki
kontaktowe. Są to soczewki skupiające, tzw.
plusy.
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Dokładne badanie ostrości widzenia i wykrycie ewentualnych wad refrakcji oraz określenie
stopnia ich zaawansowania jest procesem wieloetapowym.
Badanie ostrości wzroku zaczynamy zazwyczaj od wykorzystania popularnych tablic z „literkami”. Są to tzw. tablice Snellena, na których
przedstawiono kilka rzędów liter lub cyfr od
największych (na górze) do najmniejszych (na
dole). W czasie badania okulista poleca zakryć
jedno oko i pokazuje litery na tablicy, prosząc
o ich odczytanie. Osoba z prawidłową ostrością
wzroku nie ma z tym problemu, jednak im gorsza
ostrość, tym mamy większe kłopoty i widzimy
np. tylko największe litery.
Wadę wzroku i jej nasilenie określa się jednak również za pomocą bardziej precyzyjnych
pomiarów refrakcji oka.
Często spotykamy się z tzw. komputerowym
badaniem wzroku. Dzięki niemu w krótkim czasie otrzymujemy informacje o wadzie wzroku
i o szacunkowych wartościach jej nasilenia.
Innym badaniem ostrości widzenia jest retinoskopia (skiaskopia). Okulista kieruje na oko
(siatkówkę) wiązkę światła i mierzy wadę refrakcji poprzez ocenę ruchu odblasku światła
odbitego przez siatkówkę.

Nadwzroczność
U osoby z nadwzrocznością (potocznie
– u dalekowidza) obraz przedmiotu nie
ogniskuje się na siatkówce, lecz za nią.
Powoduje to stosunkowo dobre widzenie
odległych przedmiotów (choć często
odbywa się to kosztem nadmiernego
wysiłku oka), natomiast kłopot powstaje
przy patrzeniu na przedmioty z bliska.
Do korekty tej wady potrzebujemy szkieł
skupiających, tzw. plusów.

Oko nadwzroczne.

Korekcja nadwzroczności przez soczewkę
skupiającą.

Kącik medyczny
Aby jak najdłużej zachować dobry wzrok,
należy przede wszystkim chronić oczy przed
promieniowaniem UV – unikać patrzenia prosto w słońce i nosić okulary przeciwsłoneczne
(tak latem, jak i zimą, kiedy słońce odbija się
od śniegu). Ważna jest też ochrona oka przed
urazami – zakładanie okularów ochronnych
przy pracy w ogrodzie czy przy remoncie
domu. Istotne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia przy wszystkich pracach
wymagających wytężenia wzroku. Bardzo
ważne jest rzucenie palenia. Tytoń uszkadza
naczynia krwionośne, powodując tym samym
ich zwężenie, przez co oko dostaje mniejsze
ilości tlenu. Dieta „na dobry wzrok” powinna
zawierać owoce i warzywa bogate w antocyjany – aronię, żurawinę, czerwoną kapustę.
Dla zdrowia oczu należy również walczyć
z cukrzycą i nadciśnieniem.
Dobieranie okularów kończy się zazwyczaj
badaniem refrakcji metodą Dondersa, w której również wykorzystujemy tablicę Snellena.
Okulista zakłada nam kolejno różne soczewki,
aż do momentu, w którym uzyskamy najlepszą
ostrość widzenia.
Zarówno krótkowzroczność, jak i nadwzroczność korygujemy przede wszystkim okularami
lub soczewkami kontaktowymi. Wielkość mocy
optycznej soczewek oznaczana jest w dioptriach
– im większa wada, tym więcej dioptrii. Soczewki
z wartościami dodatnimi („plusy” – soczewki skupiające) stosujemy w nadwzroczności,
a soczewki z wartościami ujemnymi („minusy”
– rozpraszające) w krótkowzroczności. W niektórych przypadkach wady możemy zniwelować
także za pomocą operacji.

Zapalenie spojówek,
czyli różowe oko

Spojówki spełniają funkcję ochronną dla oka.
Ich najczęstszą chorobą jest zapalenie o typowych, łatwych do rozpoznania objawach.
Odczuwamy pieczenie, świąd, kłucie pod powiekami, oko nam nadmiernie łzawi, mamy
światłowstręt. Spojówki stają się zaczerwienione i obrzękłe, na ich powierzchni mogą się
tworzyć szarożółtawe strupki (patrz: zdj. 1).

W kącikach i na brzegach powiek pojawia się
wydzielina, czasem wyciek ropny. Powieki są
często obrzękłe, a ich brzegi sklejają się, zwłaszcza po śnie.
Najczęstsze przyczyny zapalenia spojówek
to: zakażenia wirusowe, bakteryjne, uczulenie,
podrażnienie substancjami chemicznymi, przedostanie się do worka spojówkowego ciała obcego
lub niedrożność przewodów łzowych.
Leczenie zapalenia spojówek zależy od przyczyny i powinno być rozpoczęte jak najszybciej.
W zapaleniu bakteryjnym stosujemy krople
z antybiotykami. Wirusowego zapalenia spojówek właściwie się nie leczy – mija samo w ciągu 1–2 tygodni. Wyjątkiem jest opryszczkowe
zapalenie spojówek, w którym dysponujemy
lekami zwalczającymi wirusa wywołującego tę
chorobę. Z kolei alergiczne zapalenie spojówek
leczy się podobnymi środkami jak katar sienny. Stosujemy tutaj leki przeciwhistaminowe,
zmniejszające przekrwienie śluzówek, steroidy
i leki przeciwzapalne, tyle że w postaci kropli
do oczu, a nie do nosa.
Leczenie zapalenia spojówek trwa najczęściej 10–14 dni, a poprawa widoczna jest już po
7 dniach terapii. Jeżeli choroba utrzymuje się
dłużej, konieczna jest wizyta u okulisty.

FOT. SHUTTERSTOCK

Jak dbać o swoje oczy?

odsuwać czytaną gazetę, żeby lepiej widzieć
druk. W normalnej dotychczas odległości wydaje się on zamazany, a czytanie powoduje ból
głowy. Istotą tej wady jest fizjologiczne „zużycie” tkanek oka – utrata elastyczności soczewki oraz osłabienie mięśnia rzęskowego,
co prowadzi do gorszego skupiania światła
z bliskiej odległości. Proces ten dotyczy prawie
każdego, choć u jednych przebiega szybciej,
a u innych wolniej.
Starczowzroczność można stosunkowo łatwo skorygować. Okularami, zarówno tymi
„do czytania” bez recepty, jak i tymi na receptę (jedno-, dwu-, a nawet trójogniskowymi),
soczewkami kontaktowymi, w ostateczności
– zabiegiem chirurgicznym.

Starczowzroczność

Po 40 r.ż. zaczyna się proces nazywany, niezbyt
fortunnie, starczowzrocznością. Zaczynamy

Zdjęcie 1. Zapalenie spojówek objawia się najczęściej zaczerwienieniem oka. Towarzyszy temu pieczenie,
swędzenie i uczucie piasku pod powiekami.

Najczęstsze przyczyny zapalenia spojówek
Zakażenie wirusowe – towarzyszy zazwyczaj infekcjom układu oddechowego. Obserwowana wydzielina z oka jest zwykle wodnista.
Zakażenie bakteryjne – częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Podobnie jak zakażenie wirusowe, może współwystępować z infekcjami dróg
oddechowych. Wydzielina z oka jest przeważnie żółtozielona.
Alergia (uczulenie) – obejmuje najczęściej i jedno, i drugie oko. Występuje często wespół z katarem siennym i jest reakcją organizmu na alergeny
(zwykle pyłki roślin). Charakterystycznym objawem tego rodzaju alergii jest znaczne swędzenie oczu.
Przedostanie się do oka drażniących substancji chemicznych – np. detergentów, które przypadkowo dostały się do oka lub w jego pobliże.
Utknięcie w oku ciała obcego – np. pyłków, owadów, które dostały się do oka i nie zostały natychmiast usunięte. Specyficznym przypadkiem
„ciała obcego” są soczewki kontaktowe – jeśli nosimy je zbyt długo, drażnią oko i mogą wywoływać zapalenie spojówek.
Niedrożność przewodów odprowadzających łzy z oka – jeśli jest wynikiem stanu zapalnego obejmującego drogę odpływu łez, będzie skutkować
dolegliwościami ze strony spojówek – ich obrzękiem i bolesnością.
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Płytki plastyczne ConvaTec
idealnie dopasowują się do kształtu i rozmiaru każdej stomii
chronią skórę przed uszkodzeniami i podrażnieniami
posiadają właściwości gojące
są wygodne w stosowaniu, nie wymagają użycia nożyczek
Bezpłatna linia informacyjna: 800 120 093
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
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Nowości ConvaTec

Program
„Wielkie Powroty”

lek. med. Przemysław Styczeń

Dział Pomocy ConvaTec

Program „Wielkie Powroty” (ang. „Great Comebacks”) powstał w Stanach Zjednoczonych
ponad 25 lat temu. Nieustannie edukuje i jest pomocą dla osób ze stomią oraz ich rodzin. Przede
wszystkim jednak udowadnia, że życie po operacji wyłonienia przetoki może być udane. Od jesieni
tego roku swój udział w tworzeniu tego programu będą mieli również Polacy.

Taki program jest potrzebny

Program „Wielkie Powroty” powstał z powodu
pewnego rodzaju luki we współczesnej medycynie. Luki, która dotyczy sfery pooperacyjnej
opieki nad osobami ze stomią i wspierania ich
w powrocie do pełnej aktywności życiowej.
Zainteresowanie medycyny koncentruje się
bowiem głównie na wąskim wycinku ratowania
zdrowia i likwidowania przyczyn oraz skutków
choroby. Znacznie mniej istotne, a dotyczy to
w szczególnym stopniu Polski, są natomiast
kwestie jakości życia po operacji.
Tymczasem istota ludzka nie jest maszyną,
w której wystarczy naprawić czy wymienić
uszkodzoną 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, umiejętności odnalezienia się w społeczeństwie i swojej
roli w nim. Jako istoty społeczne oceniamy siebie przez pryzmat tego, jak widzą nas inni, czy
mamy cel w życiu i czy odgrywamy w nim jakąś
wyznaczoną sobie rolę społeczną, zawodową,
towarzyską. Ważne jest dla nas także to, czy
dane jest nam realizować swoje pasje.

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoimy, jest brak zrozumienia,
że ze stomią można żyć pełnią życia. Powinniśmy nieustannie podnosić
poziom świadomości poprzez świadectwa aktywnego życia osób ze stomią.
Właśnie o to chodzi w programie „Wielkie Powroty”. Rolf Benirschke
Tymczasem choroba, jej charakter i ograniczenia, jakie podświadomie sobie narzucamy,
często powodują lęk, strach i niepewność. Niesie
to za sobą obawy co do zdolności wywiązywania
się z tych ról, które w trakcie „przedoperacyjnego” życia były nam przypisane i do których
zdążyliśmy przywyknąć.
Często rodzi się zniechęcenie i niewiara
w możliwość powrotu do aktywnego życia,
zwłaszcza towarzyskiego, seksualnego czy zawodowego. Nie bez znaczenia jest tu specyfika
stomii, której wyłonienie związane jest ze spra-

wami intymnymi, a które nadal są w naszym
społeczeństwie tematem tabu. Bardzo często
wydaje się nam, że wszystko już się skończyło,
że całe życie jest już za nami, że nic dobrego
już nas nie spotka.

Trzeba sobie pomagać!

Wszystkie te uwarunkowania sprawiają, że
wyłonienie przetoki jest dla wielu ludzi swoistym
przełomem, z którym nie wszyscy radzą sobie
jednakowo. Tak jak różnorodna jest mozaika
ludzkich charakterów, tak indywidualny jest

FOT. ARCHIWUM DOMOWE

Kiedy w 1984 roku w Stanach Zjednoczonych powstawał Program „Wielkie Powroty”,
mijało ponad 200 lat od czasu pierwszej opisanej, udokumentowanej i zakończonej sukcesem operacji wyłonienia stomii. Szybko jednak się okazało, że słowo „sukces” nie zawsze
oznacza to samo dla pacjenta i dla chirurga.
Z punktu widzenia medycyny sukcesem jest
bowiem głównie udana operacja, uratowanie
życia chorego i umożliwienie mu dalszego normalnego funkcjonowania. Z punktu widzenia
pacjenta – dodatkowo powrót do normalnego
życia i aktywności sprzed choroby. Wszystko
jednak rozbija się o owo „normalne funkcjonowanie”…

Rolf Benirschke – pomysłodawca programu „Wielkie Powroty”, ileostomik i zawodowy futbolista.
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Osobę ze stomią postrzega się jako kogoś kalekiego. Dlatego stomik
odnoszący sukcesy wzbudza sensację. Ludzie są zaskoczeni wysiłkiem,
jakiemu jest on w stanie podołać. Efekt jest taki, że nawet osoby, które
wcześniej nie słyszały o stomii, z samej ciekawości chcą dowiedzieć się
o niej czegoś więcej, a ci, którzy borykają się ze stomią lub poczuciem
okaleczenia, myślą: „Jeśli on jest w stanie dokonać takich czynów, może
i ja mógłbym zmienić coś w swoim życiu”. Rob Hill
również sposób radzenia sobie z nowymi problemami i niespotykanymi dotąd sytuacjami.
Wspólne dla prawie wszystkich osób są pierwsze reakcje po wyłonieniu stomii – 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.
Tak właśnie stało się w przypadku pomysłodawcy programu „Wielkie Powroty” – zawodowego futbolisty Rolfa Benirschkego.
Rolf przebył operację wyłonienia ileostomii
w wieku 19 lat, właśnie wtedy, gdy rozpoczynał karierę jako zawodnik w klubie San Diego
Chargers. Pomimo stomii kontynuował grę w zawodowej lidze jeszcze przez kolejnych 9 lat.
– Po operacji stomii wróciłem do gry w piłkę
nożną w profesjonalnej drużynie i wszędzie,
gdzie się pojawiałem, słyszałem: „Rolf, jesteś
jedyną osobą, o której wiem, że ma stomię”.
Właśnie od tego zaczął się program „Wielkie
Powroty” – wspomina Rolf.
Podobnie też było w przypadku światowego
ambasadora tego programu, alpinisty i podróżnika Roba Hilla. – Na początku nie było mi lekko.
Szczerze mówiąc, nawet nie miałem ochoty dalej
żyć. Ale po pewnym czasie choroba pomogła
mi skoncentrować się na rzeczach naprawdę
ważnych i wykształciła we mnie determinację.

Nasz cel
Celem programu „Wielkie Powroty” jest
znalezienie osób ze stomią, które po operacji
wyłonienia przetoki nie poddały się i – przełamując bariery natury psychicznej oraz
fizycznej – wróciły do aktywnego życia.
Ich historie mogą być doskonałym przykładem dla innych stomików i najlepszym
świadectwem tego, że posiadanie przetoki
nie musi być powodem do wycofania się
z życia. Osoby ze stomią, które chcą podzielić się swoją historią, wiedzą i doświadczeniem, mogą wyciągnąć pomocną dłoń do
tych, którzy bardzo tego potrzebują.

Mam wspaniałe życie. Potrafiłem wykorzystać
trudne doświadczenia i sprawić, że – paradoksalnie – choroba miała pozytywny wpływ na
moje życie – mówi Rob.
Takie konkretne, osobiste przykłady mogą
więcej zdziałać dla innych osób ze stomią niż
tysiące słów otuchy. Są bowiem wyraźnym świadectwem tego, że posiadanie przetoki nie musi
być powodem ani uzasadnieniem do wycofania się z aktywnego życia. Bo problem tkwi nie
w tyle w fizyczności, ile w psychice. I to właśnie
tam trzeba dokonać przełomu. Dlatego filarem, na którym opiera się program „Wielkie
Powroty”, są osoby ze stomią, które chcą się
podzielić swoją historią, wiedzą i doświadczeniem, w ten sposób wyciągając pomocną dłoń
do tych, którzy tego potrzebują.

„Wielkie Powroty”
Program powstał w 1984 roku w Stanach
Zjednoczonych dzięki współpracy firmy
ConvaTec i Fundacji Crohn’s & Colitis
Foundation of America (CCFA). Przez 26 lat
swego istnienia wyróżnia pacjentów, którzy
przezwyciężyli chorobę i wróciwszy do
normalnego życia, w dalszym ciągu rozwijają
swoje pasje sprzed operacji.
Program ma zachęcać innych stomików
do podjęcia wysiłku przezwyciężenia
bólu, frustracji i strachu, ma inspirować
do poszukiwania własnej drogi rozwoju,
pokazać, że mimo wyłonionej stomii można
żyć pełnią życia.
Dlatego niezmiernie się cieszymy, że już
teraz mogą uczestniczyć w nim również
Polacy.
Więcej informacji na temat programu
można otrzymać od pracowników Działu
Pomocy ConvaTec, od swoich pielęgniarek
stomijnych oraz pozyskać ze strony
internetowej: www.wielkiepowroty.pl.

Czym jest program „Wielkie
Powroty”?

Nazwa programu jest symboliczna, a jednocześnie jest najbardziej zwięzłym określeniem
intencji, jakie przyświecają jego twórcom i tym
wszystkim, którzy biorą w nim udział. To misja
przywracania ludziom po operacji wyłonienia
stomii sensu życia poprzez bezpośredni przykład, pomoc, edukację i inspirację.
Na czym polega ten program? W krajach biorących w nim udział osoby ze stomią zgłaszają
się jako kandydaci do corocznej edycji programu. Laureatem bądź zwycięzcą może zostać
każdy, kto na przekór chorobie spełnia swoje
marzenia, realizuje pasje, pozostaje czynny,
osiąga sukcesy bądź dokonuje rzeczy, na które
nie każdy bez stomii się porywa. Słowem – wyróżnia się. W „Wielkich Powrotach” o wszystkich
uczestnikach programu mówi się, że to zwykli
ludzie o niezwykłych dokonaniach.

„Wielkie Powroty” w Polsce

W Polsce nie brakuje „cichych bohaterów”,
którzy hartem ducha, siłą optymizmu i dokonaniami mogą służyć innym stomikom za przykład do naśladowania. Ich historie publikujemy
w cyklu „Rozmowa z …” w każdym numerze
„Naszej Troski”.
Od teraz chcemy, aby ich historie były jeszcze
lepiej nagłośnione, dokładniej poznane. Po to, aby
jeszcze więcej osób ze stomią mogło brać z nich
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przykład. Zależy nam również na tym, aby rosła
społeczna świadomość dotycząca tematyki stomijnej. Dlatego w październiku br. rozpoczynamy
program „Wielkie Powroty” w Polsce!
Program ten prowadzony jest przez firmę
ConvaTec we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomijnym Pol-Ilko, Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Stomijnych oraz Polskim
Klubem Koloproktologii.
Jego uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie,
które mają stomię. Aby wziąć udział w programie, należy czytelnie wypełnić kartę zgłoszeniową do programu i odesłać ją do Działu Pomocy
ConvaTec. Można zgłaszać się samodzielnie,
można również zgłosić innego stomika, o którym
wiemy, że jest dobrym kandydatem. W każdym
przypadku konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszenia do programu
osoby zgłaszającej się lub zgłaszanej.
Kartę zgłoszeniową do programu można
otrzymać, dzwoniąc pod bezpłatny numer linii
informacyjnej dla osób ze stomią: 800 120 093.

Nowości ConvaTec
czy też innych osób, które – Państwa zdaniem
– powinny wziąć udział w programie.

Dzięki programowi „Wielkie
Powroty” osoby ze stomią
w Polsce będą miały okazję poznać
tych, którzy są przykładem, że
stomia nie powinna stanowić
przeszkody w aktywnym życiu,
realizacji marzeń, uprawianiu
sportów czy oddawaniu się
ulubionemu hobby. Celem naszego
programu jest również zwiększenie
świadomości na temat stomii
i życia z nią w społeczeństwie oraz
w środowisku medycznym. Chcemy
uświadomić jak największej grupie
osób, że ze stomią można żyć
zupełnie normalnie!

Jerzy Truchanowicz – polski ambasador programu
„Wielkie Powroty”, ileostomik i alpinista.

Można ją również pozyskać w oddziałach
regionalnych Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-Ilko i w sklepach medycznych
albo wydrukować ze strony internetowej
www.wielkiepowroty.pl.
Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową
należy odesłać na adres: ConvaTec Polska Sp. z o.o,
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, z dopiskiem: „Wielkie Powroty”.
Najbliższa edycja programu trwa trzy miesiące, od października do grudnia br. (każda
kolejna edycja będzie trwała rok). W stycz-

niu 2011 r. specjalnie powołana kapituła programu wyłoni dwóch laureatów i jednego
zwycięzcę programu. W skład kapituły wchodzić będą przedstawiciele Pol-Ilko, pielęgniarki
stomijne i lekarze .
Sylwetki zwycięzcy i laureatów każdej edycji
programu będą publikowane na łamach magazynu „Nasza Troska” oraz w internecie, m.in.
na stronie www.wielkiepowroty.pl
Teraz również i Państwo możecie mieć swój
aktywny udział w programie „Wielkie Powroty”.
Wystarczy nadesłać do nas historię własną,

Ambasador programu w Polsce

Mamy już własnego ambasadora tego programu – alpinistę Jerzego Truchanowicza. Jest
on wspaniałym przykładem tego, jak można
nie poddać się chorobie. Po ciężkiej operacji
kręgosłupa oraz operacji wyłonienia ileostomii przeszedł długą rehabilitację. Następnie,
zaczynając od spacerów i systematycznych
ćwiczeń, doszedł do takiej sprawności fizycznej,
że pomimo powikłanej ileostomii realizuje swoją pasję. Miał okazję testować sprzęt stomijny
w ekstremalnych warunkach: zdobywając Mont
Blanc, Aconcaguę, Elbrus i Pik Lenina.

Zgłoś się do programu!
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Jeżeli jesteś osobą, która przebyła operację
wyłonienia stomii i:
pomimo ciężkiej choroby wróciłeś do aktywnego życia,
wytrwale realizujesz wyznaczone przez
siebie cele,
dążysz do spełniania swoich marzeń,
chcesz pomóc innym w powrocie do aktywnego życia,
wierzysz, że Twoja historia może pomóc
innym osobom ze stomią,
jesteś osobą otwartą na nowe wyzwania,
to jesteś najlepszym przykładem na to, że ze
stomią można żyć normalnie.
Czekamy na Twoje zgłoszenie do programu!

Zasady programu
„Wielkie Powroty”
Program prowadzony jest przez firmę
ConvaTec we współpracy z Polskim
Towarzystwem Stomijnym Pol-Ilko, Polskim
Towarzystwem Pielęgniarek Stomijnych
oraz Polskim Klubem Koloproktologii.
Uczestnikami programu mogą być
wszystkie osoby z wyłonioną stomią,
które ukończyły 18 lat.
Podstawą do wzięcia udziału w programie
jest prawidłowo wypełniona karta
zgłoszeniowa, którą należy odesłać do
Działu Pomocy ConvaTec.
Laureatów i zwycięzcę programu „Wielkie
Powroty” wyłania kapituła programu,
w której skład wchodzą przedstawiciele
Pol-Ilko, pielęgniarki stomijne i lekarze.
Sylwetki zwycięzcy i laureatów każdej edycji
programu będą publikowane na łamach
magazynu „Nasza Troska” oraz w internecie.

OŚĆ
NOW

Czy na pewno wiesz, jak właściwie
zadbać o skórę wokół stomii?
Pianka i chusteczki do mycia skóry Aloe Vesta™
• doskonale usuwają zanieczyszczenia
ze skóry wokół stomii
• pielęgnują, nawilżają i chronią skórę wokół
stomii
• przeznaczone dla wszystkich osób ze stomią
• dostępne bezpłatnie w ramach limitów
na sprzęt stomijny

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50, fax (22) 579 66 44
Bezpłatna linia informacyjna: 800 120 093
™oznacza zastrzeżony znak towarowy ConvaTec Inc.
© 2010 ConvaTec Inc.
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Prawnik radzi
Natalia Grzędzińska

radca prawny

Czy można wyrzucić
z pracy na chorobowym?

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może czuć się bezpiecznie? Z reguły tak. Zdarzają się
jednak przypadki, w których pracodawca może wypowiedzieć nam umowę, a ZUS odebrać zasiłek
chorobowy. Właśnie wtedy, kiedy przebywamy na zwolnieniu lekarskim.
umów cywilnoprawnych, przykładowo zlecenia (czy tzw. kontraktów), o świadczenie usług,
o dzieło. W tych ostatnich przypadkach o tym,
co dzieje się ze zleceniobiorcą, decyduje indywidualna umowa czy późniejsze uzgodnienia
ze zleceniodawcą.

FOT. SHUTTERSTOCK

Na wstępie należy zaznaczyć, że zasady, o których będzie mowa poniżej, dotyczą i wyłącznie
pracowników – a więc osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę (lub mianowania,
wyboru, na podstawie spółdzielczej umowy
o pracę). Nie mają one zaś zastosowania do
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Zachowany okres wypowiedzenia

Jeżeli zatem łączy nas z pracodawcą stosunek
pracy, zasadą jest, że ten nie może nam wypowiedzieć umowy o pracę w czasie, gdy przebywamy
na zwolnieniu lekarskim bądź w odosobnieniu ze
względu na podejrzenie choroby zakaźnej. Nie
może, pod warunkiem, że nie upłynęły okresy
uprawniające pracodawcę do rozwiązania naszej
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Długość tych okresów zależna jest z jednej strony
od stażu pracy u danego pracodawcy, z drugiej
– od rodzaju choroby, z powodu której jesteśmy
na zwolnieniu lekarskim.
Należy podkreślić, że w czasie choroby nie
można wypowiedzieć umowy. Nie oznacza to,
że nie można jej rozwiązać, np. w sytuacji, gdy
wypowiedzenie zostało złożone pracownikowi
wcześniej.
Przykład: Janowi Kowalskiemu wypowiedziano
umowę dnia 20 czerwca 2009 roku. Przysługuje mu trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
21 września Jan Kowalski zachorował i otrzymał
zwolnienie lekarskie na okres 3 tygodni (do 12 października). Zwolnienie to nie chroni Jana przed
rozwiązaniem umowy z chwilą upływu okresu
wypowiedzenia. Oznacza to, że 30 września
umowa ta zostanie rozwiązana.
Ponieważ „blokowanie” miejsca pracy przez
nieobecnego z powodu choroby pracownika nie
może trwać w nieskończoność, ustawodawca
ograniczył czasowo ochronę przed rozwiązaniem
z nim stosunku pracy. I tak, można rozwiązać
umowę o pracę bez wypowiedzenia (bez winy
pracownika), jeżeli jego niezdolność do pracy
wskutek choroby trwa:
dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż
6 miesięcy i niezdolność do pracy nie została
spowodowana chorobą zawodową ani wypadkiem przy pracy;
dłużej niż pobieranie wynagrodzenia (33 dni)
i zasiłku z tytułu odosobnienia pracownika
ze względu na chorobę zakaźną (182 dni)

– niezależnie jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy;
dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu
wynagrodzenia (33 dni) i zasiłku (do 182 dni,
a w przypadku gruźlicy i ciąży – do 270 dni)
oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co
najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do
pracy została spowodowana wypadkiem przy
pracy albo chorobą zawodową.
Przykład: Janina Kowalska była zatrudniona u pracodawcy przez 2 lata. Zachorowała
22 kwietnia 2009 r. Od 22 kwietnia do 25 maja
pobierała wynagrodzenie z tytułu niezdolności
do pracy wskutek choroby (33 dni). Od 26 maja
była na zasiłku chorobowym przez okres 270
dni, który upłynął 19 lutego 2010 r. a następnie
otrzymała świadczenie rehabilitacyjne (z którego
wliczamy tylko pierwsze 3 miesiące). Poprawa
stanu zdrowia jednak nie nastąpiła i Janina nie
mogła pracować. 20 maja 2010 r. pracodawca
uzyskał możliwość rozwiązania z nią umowy
o pracę bez wypowiedzenia, jako że minęły
przewidziane prawem okresy ochronne. Jeżeli
nie chciałby stosować tego środka, może wypowiedzieć Janinie umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia
(łącznie z chorobą była zatrudniona ponad
3 lata). Może także pozostawić ją na stanowisku i czekać aż wyzdrowieje.
Jeżeli pracodawca nie podejmie decyzji, a Janina stawi się do pracy np. 24 maja 2010 r., to
pracodawca będzie musiał przyjąć ją z powrotem do pracy i nie będzie mógł zwolnić jej bez
wypowiedzenia.

Ponowne przyjęcie
i dyscyplinarne zwolnienie

Rozwiązanie umowy o pracę, jak wskazano
w przykładzie powyżej, nie może nastąpić, jeżeli
pracownik, po ustaniu przyczyn jego nieobecności, stawi się do pracy. Zgodnie z orzecznictwem
Sądu Najwyższego także rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego udzielonego
mu przez pracodawcę traktowane jest na równi
ze stawieniem się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
Ponadto, pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który
w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy
o pracę z powodu długiej choroby zgłosił swój
powrót do pracy niezwłocznie po wyleczeniu,
nawet jeśli nie jest ono całkowite, ale pozwala na
jej podjęcie. Aby zatem pracownik mógł w takiej
sytuacji zostać ponownie przyjęty, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
pracodawca dysponuje wolnymi miejscami
pracy,

Symbole na zwolnieniach
lekarskich:
Symbol Znaczenie
„1”

Pacjent musi leżeć

„2”

Pacjent może chodzić

„A”

Po przerwie nie dłuższej niż 60 dni
pacjent znowu ma zwolnienie na
tę samą chorobę co przedtem

„B”

Choroba w czasie ciąży

„C”

Zwolnienie spowodowane jest
nadużywaniem alkoholu

„D”

Gruźlica

„E”

Lekarz kieruje pacjenta na zasiłek
chorobowy, mimo że ten już utracił pracę (ustał tytuł ubezpieczenia chorobowego), ale choroba
trwa co najmniej 30 dni i powstała nie później niż 3 miesiące od
utraty ubezpieczenia, a jest to
choroba zakaźna, której okres
wylęgania jest dłuższy niż 14 dni,
lub taka, w której do momentu
wystąpienia objawów upływają
ponad 2 tygodnie.

pracownik może podjąć pracę (może pracować),
od rozwiązania stosunku pracy do zgłoszenia chęci powrotu pracownika do pracy nie
minęło więcej niż 6 miesięcy.
Jeżeli wszystkie te przesłanki są spełnione,
pracownik ma roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
Nie można jednak zapominać, że pracodawca
może również zwolnić pracownika dyscyplinarnie
w czasie choroby (z jego winy). Może mieć to
miejsce w następujących sytuacjach:
ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. gdy
pracownik posługuje się fałszywymi zwolnieniami lekarskimi albo wykonuje inną pracę
w czasie zwolnienia lekarskiego),
popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnianie na stanowisku, jeśli przestępstwo jest oczywiste lub
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,
zawinionej przez pracownika utraty uprawnień
koniecznych do wykonywania zawodu.
Jednakże rozwiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika nie może
nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez
pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
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Na zwolnieniu lekarskim

W czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik przez pierwsze 33 dni choroby (w roku)
otrzymuje wynagrodzenie, które wypłaca mu
pracodawca. Po upływie tego okresu obowiązek wypłaty (już zasiłku) przejmuje ZUS. Co do
zasady, wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy stanowią 80% otrzymywanego wcześniej
wynagrodzenia obliczonego jako średnia miesięczna z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających chorobę. Wyjątek stanowią zwolnienia
w czasie ciąży lub spowodowane wypadkiem
przy pracy, w drodze do lub z pracy lub poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi
pobrania komórek, tkanek i narządów, kiedy
to pracownik otrzymuje 100% tak obliczonego wynagrodzenia. Do średniej wlicza się nie
tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także
otrzymane w tym czasie premie i dodatki, stanowiące składnik wynagrodzenia, od których
była odprowadzana składka na ubezpieczenie
społeczne.
Warto w tym miejscu podkreślić, że zasiłek
chorobowy nie przysługuje pracownikowi za okres
objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku
wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego
pracy zarobkowej albo wykorzystywania jego
do pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia,
co zostało stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzanej przez płatnika zasiłku. ZUS ma
prawo sprawdzić, czy pracownik zachowuje
się zgodnie z zaleceniami lekarskimi umieszczonymi w postaci odpowiednich symboli/
/kodów na zwolnieniu lekarskim (patrz ramka)
i czy w ogóle zwolnienie mu się należało (ZUS
przeprowadza wiele takich kontroli).

Zwolnienie nie zawsze chroni

Jeżeli na zwolnieniu lekarskim widnieje zastrzeżenie „musi leżeć”, powinniśmy w tym czasie
przebywać w domu. Choć kontrola może być
przeprowadzona także u osoby, która zgodnie
z orzeczeniem lekarza może chodzić. Jeśli kontroler zobaczy, że np. remontujemy dach, uzna,
że niewłaściwie wykorzystujemy zwolnienie. Kiedy nas nie zastanie pod wskazanym adresem,
rozpocznie postępowanie wyjaśniające.
Z powyższego wynika, że wbrew obiegowej
opinii, zwolnienie nie zawsze i nie na zawsze chroni nas jako pracowników przed rozwiązaniem
umowy o pracę. Co więcej, nasza „aktywność”
na zwolnieniu może spowodować, że z jednej
strony zostaniemy zwolnieni z pracy dyscyplinarnie (co zostanie uwidocznione w naszym
świadectwie pracy), z drugiej – będziemy zobowiązani do zwrotu już otrzymanych kwot
zasiłku chorobowego.

Listy od Czytelników
dr n. med. Wojciech Szczęsny

kierownik Przyklinicznej Poradni Gastroenterologicznej
Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Na listy odpowiada

dr n. med. Wojciech Szczęsny
Skąd pasma śluzu w moczu?
Moja mama ma urostomię. Niedawno powiedziała
mi, że w jej moczu pojawiły się wyraźne pasma
śluzu. Skąd one się wzięły? Czy to oznacza jakieś powikłanie?
Karol z Jasła
Żeby zrozumieć, co dzieje się w organizmie urostomika, musimy przypomnieć, że odpływ moczu po zabiegu wyłonienia urostomii nie odbywa się
tylko poprzez drogi moczowe. Urostomia jest wytwarzana z fragmentu jelita
cienkiego, który fizjologicznie wytwarza śluz, tak więc jego resztki w moczu
nie są powodem do niepokoju.
Nie podał Pan, kiedy mama miała operację, ale jako lekarz z obserwacji wiem,
że pasma śluzu pojawiać się mogą nawet do roku po operacji. Widoczne są
bardziej u chorych ze zbiornikiem jelitowym niż po odprowadzeniu sposobem
Brickera. Opisywane pasma śluzu mogą się pojawiać także wtedy, gdy chory
przyjmuje mało płynów, szczególnie podczas upałów.
Wraz z upływem czasu błona śluzowa pod wpływem moczu zmienia nieco
swoją budowę i wydzielanie śluzu ulega zmniejszeniu.
Co robić? Przede wszystkim zalecam picie sporej ilości płynów, bowiem
większa ilość moczu powoduje wypłukiwanie śluzu. Lekarz może przepisać
też leki rozkładające śluz, tzw. mukolityki (np. ACC).

Jak powinnam się odżywiać?
Przed zabiegiem wyłonienia stomii nie miałam
żadnych problemów z odżywianiem – mogłam jeść
wszystko. Od kiedy mam wyłonioną kolostomię, boleśnie odczuwam, że pewne pokarmy mi nie służą. Skąd ta zmiana i czy istnieją
jakieś ogólne zasady, jak powinnam się teraz odżywiać?
Helena z Poznania
Wyłonienie stomii powoduje czasem zaburzenia w trawieniu i przyswajaniu
pokarmów, o których pisze Pani w liście. We wczesnym okresie pooperacyjnym mogą pojawiać się biegunki związane ze skróceniem jelita grubego, które
jest odpowiedzialne za zagęszczanie stolca. Każda interwencja chirurgiczna
w obrębie jamy brzusznej (a więc i wyłonienie stomii), może powodować
pewne perturbacje, np. zrosty jelitowe, te zaś wtórnie dają uczucie wzdęcia
czy pobolewania w obrębie jamy brzusznej.
Nie pisze Pani, z jakiego powodu była wyłoniona stomia. Czy był to nowotwór, choroby zapalne czy uraz? Czasami leki przeciwnowotworowe czy
przeciwzapalne powodują niestrawność. Także w sytuacji, kiedy nadal rozwija się nowotwór, może dochodzić do zaburzeń trawienia. Podejrzewam,
że chodzi głównie o pokarmy ciężkostrawne, tłuste lub smażone. Nie pisze
Pani, czy są to bóle, czy też zaburzenia wypróżnienia.
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Przy braku tych danych trudno jest udzielić szczegółowej porady. Kolostomia
nie powinna powodować dużych zmian w trawieniu. Jednak nawet u ludzi
bez stomii pewne pokarmy wywołują wzdęcia czy niestrawność. Przyczyn jest
wiele, często nie sposób ich ustalić (alergia, zaburzenia enzymatyczne itp.).
Co można poradzić? Jedną z metod leczenia jest dieta eliminacyjna. Polega ona na unikaniu potraw, które nam szkodzą, oraz tych, które powodują
wzdęcia (np. rośliny strączkowe, wody gazowane, słodkie napoje).
Zdarza się, że po pewnym czasie problemy z trawieniem u osób ze stomią
znikają samoistnie.Warto jednak upewnić się, czy bóle nie pochodzą z żołądka
(choroba wrzodowa) lub pęcherzyka żółciowego (konieczne jest wykonanie
USG). Jeśli sytuacja będzie się pogarszać – musi Pani odwiedzić lekarza.

Jakiego sprzętu mam używać?
Trzy miesiące temu wyłoniono u mnie stomię
na jelicie cienkim. Od czasu operacji przytyłam
aż 8 kilogramów, a moja stomia z normalnej stała się wklęsła.
Używany dotychczas sprzęt stomijny nie spełnia już dobrze swojej
funkcji. Jakiego powinnam używać w tej chwili?
Bogusława z Opola
Ileostomia, jak wiadomo, powinna być wyłoniona tak, aby wystawała
1,5–2 cm ponad skórę . Służy to właściwemu osłonięciu skóry przez sprzęt
stomijny. Treść wypływająca z ileostomii jest bogata w enzymy trawienne
i może powodować podrażnienia. Zawsze też jest płynna, stąd woreczki ileostomijne mają specjalny odpływ na swym dolnym końcu.Tak więc właściwe
wykonanie ileostomii i późniejszy dobór sprzętu są kluczowe dla dalszych
losów stomika. Pogrubienie tkanki tłuszczowej jest oczywistym znakiem
poprawy odżywiania po ciężkiej chorobie. Może jednak sprawiać problemy,
jakie wystąpiły u Pani, czyli prawdopodobnie – zaciekanie treści jelitowej pod
płytkę i/lub odklejanie się sprzętu.
Żeby odpowiedzieć dokładnie na Pani pytanie, należałoby zobaczyć, jak
wygląda stomia. Z listu wydaje się jednak, że ma Pani ileostomię końcową
ostateczną. Wskazuje na to okres, jaki minął od zabiegu. Niekiedy wyłania
się czasową ileostomię boczną (pętlową) dla okresowego zabezpieczenia
zbiornika jelitowego (pouch) lub zespolenia. Są one jednak likwidowane raczej przed upływem trzech miesięcy od operacji.
Na pewno nie powinna Pani stosować sztywnej płytki, gdyż pod nią najłatwiej
zacieka kał. Znacznie lepsza będzie płytka fizelinowa typu Flexible. Na rynku
dostępne są także specjalne płytki do stomii wklęsłej (typu Convex), które
być może znajdą zastosowanie w Pani przypadku. Może sprawdzi się także
worek jednoczęściowy ileostomijny otwarty.Warto też spróbować zastosować
w celu dodatkowego uszczelnienia pastę uszczelniająco-gojącą.
Jeśli żadna z tych metod nie pomoże, niezbędne będzie skonsultowanie
się z chirurgiem i omówienie dalszego postępowania. Niewykluczone, że konieczna może się okazać korekta chirurgiczna stomii.

Szanowna Redakcjo!

Na początku chciałabym szczególne
podziękować za wznowienie magazynu „Nasza Troska”, który dla mnie jest
oknem na świat. Z pewnością dołączy do
mnie wiele osób, które z utęsknieniem
czekały na kolejne jego wydanie. W imieniu wszystkich prenumeratorów bardzo
dziękuję.
Tą drogą chciałabym się podzielić swoją historią. Jestem nauczycielką. Przed
operacją cały wolny czas poświęcałam
uczniom, pomagając im w przygotowaniach do matury, nadrabianiu zaległości.
Kiedy dowiedziałam się, że będę miała
wykonaną operację, która może zakończyć się wyłonieniem stomii, nie zdawałam sobie sprawy, ani czym jest ta stomia,
ani czy poradzę sobie z jej pielęgnacją.
Zadawałam sobie wiele pytań i nie znajdywałam na nie odpowiedzi. Bałam się,
ale podjęłam wyzwanie. Operacja skończyła się wyłonieniem stomii. Początki były bardzo ciężkie – zarówno nauka
zakładania woreczka, jak i odpowiedniej
pielęgnacji skóry. W tych momentach myślałam o uczniach, którzy też musieli się
uczyć nowych dla siebie rzeczy.

Droga Redakcjo!

Jestem stomikiem od 17 września 2009
roku. Mam wyłonioną stomię na stałe
z powodu nowotworu odbytnicy. Podczas
pobytu w szpitalu wpadł mi do ręki Wasz
kwartalnik ze stycznia 2006 roku. Przeczytałem go od deski do deski. Teraz mogę
powiedzieć: to gazeta, której szukałem!
Natomiast na dzień dzisiejszy moja
sytuacja wygląda następująco – co dwa

W szpitalu wypróbowałam sprzęt różnych firm. Kierowałam się tym, aby był
wygodny tak w zakładaniu, jak i noszeniu. Ostatecznie wybrałam jednoczęściowe worki typu Esteem.
Oczywiście, miałam na początku problemy podczas noszenia sprzętu. Czasami
niezbyt dokładnie go przykleiłam i odklejał mi się np. podczas wizyty u lekarza.
Starałam się, na zasadzie prób i błędów,
eliminować potknięcia. Z biegiem dni
i tygodni odczuwałam jednak potrzebę
zmiany używanego sprzętu stomijnego
na inny.
Zadzwoniłam na Państwa infolinię
w celu wypytania o inny rodzaj sprzętu.
Pani z Działu Pomocy dopasowała mi
nowe płytki i worki. To był strzał w dziesiątkę! Używam aktualnie płytek plastycznych Stomahesive i woreczków zamkniętych. Znów mogę cieszyć się z pracy,
a uczniowie nie pozwalają mi zapomnieć,
jak bardzo jestem im potrzebna.
Zachęcam inne osoby ze stomią, aby
opisywały swoje porażki i sukcesy, bo wydaje mi się, że właśnie takie listy pomagają w podnoszeniu się z choroby.
Maria z Wrocławia

tygodnie mam chemię w szpitalu w Łodzi.
Jednocześnie przechodzę kwalifikację odnośnie do radioterapii.
Bardzo proszę o przesłanie na mój
adres kwartalników „Naszej Troski”
za rok 2009 oraz nadsyłanie nowych numerów Waszego pisma. Będę ogromnie
wdzięczny.
Pozdrawiam i proszę – tak trzymajcie!
Bogdan Będerz

Droga Redakcjo!

dział rozrywki? Mam na myśli jakąś krzyżówkę czy łamigłówkę, która pozwoliłaby
się „rozerwać” po miłej i ciekawej lekturze.
Pragnę dodać, że i bez tego działu z zaciekawieniem czytam to pismo. Za pośrednictwem tego listu chcę podziękować także
redaktorowi naczelnemu za trafność i celowość poruszanych tematów w magazynie.
Z poważaniem,
Elżbieta Witkowska

Droga Redakcjo „Naszej Troski”!

my i gratulujemy oraz życzymy wszystkiego najlepszego.
W imieniu naszych członków,
Helena Pawlak
Prezes Stowarzyszenia

Jest mi niezmiernie miło, że Państwo
nadal drukujecie porady dla nas – stomików. Dzięki zamieszczonym tekstom wiemy, jak starać się żyć ze stomią – bez obaw,
nie unikając ludzi, po prostu – normalnie
funkcjonując, rozwijając się i akceptując
zmiany.
Państwa magazyn jest ciekawą lekturą,
ale czy mógłby się w niej również znaleźć

Jako członkowie Łódzkiego Stowarzyszenia Stomijnego serdecznie dziękujemy
za powrót naszej ulubionej gazety. Bardzo nam jej brakowało. Redakcji dziękuje-
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Bardzo dziękuję za powrót magazynu
„Nasza Troska”. Czytam go po kilka razy
i zawsze czekam na kolejny numer.
Jestem samotna, nie mam z kim
rozmawiać na temat problemów ze
stomią. W tym piśmie znajduję dużo
pożytecznych rad. Mam też nadzieję,
że będzie też mniej problemów
z zaopatrzeniem w sprzęt stomijny.
Teresa Tatarowicz

Szanowna Redakcjo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w następującej sprawie. Przez
kilka lat byłem odbiorcą i czytelnikiem
„Naszej Troski”. Od 10 lat jestem stomikiem z definitywną kolostomią. Poza
tym jestem osobą niepełnosprawną,
poruszającą się o kulach. Porady i felietony Waszego pisma czytałem z dużym
zainteresowaniem. Były mi bardzo pomocne. Nieznane mi są powody nieotrzymywania przez cały ubiegły i obecny rok kwartalnika. Chciałbym wiedzieć,
dlaczego tak się stało? Co takiego spowodowało, że zostałem pozbawiony tak
pomocnego mi pisma?
Leon Mueller

Od redakcji:
Serdecznie dziękujemy za Wszystkie listy,
jakie nadeszły ostatnio do redakcji „Naszej
Troski”. Jak już wyjaśnialiśmy, nasza nieobecność związana była z podjętą próbą wydawania międzynarodowego magazynu dla
osób ze stomią „ConTact”. Jednak doświadczenie pokazało, że Państwo niezmiennie
tęsknią za sprawdzonymi rubrykami i ulubionymi autorami „Naszej Troski”. Stąd nasz
powrót i jednocześnie niezmierna radość, że
docenili Państwo naszą pracę. Dalecy jednak
jesteśmy od samozachwytu, wiemy, że aby
sprostać Państwa oczekiwaniom, musimy się
bardzo starać. Stąd ogromna uwaga, z jaką
śledzimy napływającą do redakcji korespondencję. Dzięki uwagom zawartym w listach
możemy poznać potrzeby Czytelników, ich
zainteresowania, ale też zmartwienia i problemy. Poprzez publikowane przez nas artykuły będziemy starać się pomóc w ich rozwiązywaniu, a przede wszystkim pokazywać, jak funkcjonować po zabiegu wyłonienia stomii. Pani Elżbiecie dziękujemy za propozycję utworzenia nowego działu, a Panu
Leonowi obiecujemy, że od teraz będzie
otrzymywał „Naszą Troskę” systematycznie.

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
Jawor 59-400
Sklep Medyczny EMAG
ul. Staszica 12
tel. (76) 870 71 06
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

Wrocław 53-413
Sklep Medyczny REMEDIUM
pl. Hirszfelda 16/17
tel. (71) 333 25 45

Krasnystaw 22-300
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Kościuszki 3
tel. (82) 576 70 73

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

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

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

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

Łódź 93-126
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
Cross Medica 2
ul. Przybyszewskiego 99
tel. (42) 646 87 35

Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny LIFE+
ul. Kazimierza Wielkiego 4
tel. (18) 443 47 18

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
ul. Romanowskiej 2
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

Lubań 59-800
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Wąska 2a
tel. (75) 721 40 48

Tuchola 89-500
Sklep Medyczny
AKSEL-MED
ul. Nowodworskiego 3e
tel. (52) 334 53 00

Lubin 59-300
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel. (76) 724 96 16

Więcbork 89-410
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Mickiewicza 26
tel. (52) 389 62 56

Lwówek Śląski 59-600
Sklep Medyczny MIR-MED
(teren przychodni),
ul. Morcinka 7
tel. (75) 782 57 22

Włocławek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Kilińskiego 7
tel. (54) 231 19 81

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

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

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
Tomaszów Lubelski 22-600
Sklep Medyczny
MEDICUS
ul. Lwowska 24
tel. (84) 664 20 47
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
(hol główny)
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. 509 104 108
Łódź 90-612
Sklep Medyczny
MEDPRIM
ul. Gdańska 57a
tel. (42) 630 84 09
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Łódź 93-173
Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Lecznicza 6
tel. (42) 682 57 61,
682 66 35
Radomsko 97-500
Niepubliczny Zakład
Zaopatrzenia Ortopedycznego
i Medycznego „Medyk”
ul. Reymonta 62
tel. (44) 685 23 92
Wieluń 98-300
Sklep Medyczny CORDIS
oś. Stare Sady 14c/1
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 67
tel. (14) 686 27 20
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
Kraków 30-034
Sklep Medyczny FARMED
pl. gen. Sikorskiego 13
tel. (12) 422 87 00
Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/1
tel. (12) 422 99 00 wew. 239

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
Sucha Beskidzka 34-200
Sklep Medyczny EURO-MED
ul. Szpitalna 22
tel. (33) 872 32 33
Tarnów 33-100
Sklep Medyczny 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. (33) 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

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

Płock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
Zakład Usprawniania
Leczniczego gab. 3
ul. Medyczna 19
tel. (24) 364 62 87

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

Radom 26-604
ZTM STYMAT
ul. Giserska 4
tel. (48) 365 11 88

SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC
Warszawa 00-864
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a
tel. (22) 890 03 01
Warszawa 03-462
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
Cross Medica 2
ul. Jagiellońska 50
tel. (22) 670 17 00, 670 04 10
Woj. opolskie

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

Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. ks. Bielawskiego 18
tel. (13) 434 31 57
Jasło 38-200
Niepubliczny ZOZ LIFE+
ul. 3 Maja 24a
tel. (13) 448 23 75
Rzeszów 35-040
Sklep medyczny LIFE+
MEDICA HUMANA
ul. Dąbrowskiego 85
tel. (17) 854 07 45
Woj. podlaskie

Białystok 15-227
ul. Podleśna 12/1
tel. (85) 652 46 66
Białystok 15-297
Sklep Specjalistycznego
Zaopatrzenia Medycznego
MEDICA HUMANA
ul. Żelazna 9, lok. 11
tel. (85) 746 15 60

Woj. pomorskie

Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Leśna 10
tel. (52) 395 67 41
Gdańsk 80-850
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Rajska 14a-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
Kwidzyn 82-500
Sklep Medyczny
ul. Braterstwa Narodów 40
tel. (55) 246 80 47
Malbork 82-200
NZOZ CHIR-MED
ul. M. Konopnickiej 6
tel. (55) 273 26 38
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel. (59) 842 27 28
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Kopernika 28
tel. (58) 841 34 27
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny POD SŁOWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel. (59) 840 05 76
Starogard Gdański 83-200
NZOZ CHIR-MED
ul. ks. Kellera 17c
tel. (58) 563 30 72
Wejherowo 84-200
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. 10 lutego 1
tel. (58) 677 55 56
Woj. śląskie

Grajewo 19-200
Sklep Medyczny BAMET
ul. Wojska Polskiego 33
tel. kom. 607 346 509

Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20
tel. (33) 812 31 79

Łomża 18-404
Sklep Medyczny MEDIC s.c.
ul. Hipokratesa 2
tel. (86) 218 49 94

Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel. (33) 816 40 61 wew. 208

Cieszyn 43-400
Sklep Medyczny DAGMED
ul. Bobrecka 30a
tel. (33) 851 46 65

Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny
ZIOŁO-LEK, ul. Kubsza 10
tel. (32) 456 07 53

Częstochowa 42-200
Sklep Medyczny ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel. (34) 324 73 01

Zabrze 41-800
Sklep Medyczny AB MEDICA
ul. 3 Maja 47
tel. (32) 273 05 05

Częstochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel. (34) 325 53 35

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

Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32
tel. (32) 764 17 20
bezpł. infolinia: 800 169 009

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

Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski
(Szpital Miejski)
ul. Szpitalna 13
tel. (32) 261 79 11
bezpł. infolinia: 800 169 009
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego 1
tel. (32) 231 93 14
Jaworzno 43-609
Sklep Medyczny ABE
ul. Farna 12
tel. (32) 616 34 54
Katowice 40-008
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
tel. (32) 256 82 35,
259 85 31
Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel. (32) 253 54 56

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

Elbląg 82-300
Zaopatrzenie Ortopedyczne
ul. Komeńskiego 42
tel. (55) 233 58 49

Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51
tel. (32) 417 84 85

Ełk 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3, lok. 1
tel. (87) 621 16 51

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

Olsztyn 10-587
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. Kościuszki 84d
tel. (89) 527 41 10
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Jarocin 63-200
Sklep Medyczny ŚWIAT ORI
ul. Wrocławska 34
tel. (62) 505 22 89
Kalisz 62-800
Pielęgniarska Opieka
Długoterminowa HANNA
ul. Graniczna 2a
tel. (62) 767 23 52
Konin 62-510
Sklep medyczny AS-MED
al. 1 Maja 16a
tel. (63) 241 00 39
Leszno 64-100
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Jackowskiego 9
tel. (65) 526 84 13
tel. kom. 663 700 815
Ostrów Wielkopolski 63-400
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy HANNA
ul. Konopnickiej 41a
tel. (62) 591 33 11
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

Woj. warmińsko-mazurskie

Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4
tel. (32) 414 90 27

Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny
ZIOŁO-LEK (Szpital Miejski nr 1)
ul. 26 marca 51
tel. (32) 455 68 50

Woj. wielkopolskie

Ostróda 14-100
Sklep Medyczny BLADORTOL
ul. Czarnieckiego 19 lok. A
tel. (89) 642 14 05

Białogard 78-200
Sklep Medyczny WAMED
ul. Pomorska 2/7
tel. (94) 312 34 32
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 0

Informacje
ADRESY PORADNI STOMIJNYCH
Woj. 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
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny, Poradnia stomijna
ul. Kamińskiego 73,
51-124 Wrocław
I piętro, pokój nr 1 (w II i IV
wtorek miesiąca w godz.
15.00–18.00)
kierownik poradni: dr Marek Rząca
tel. (78) 182 73 28
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, (76) 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,
(75) 754 21 27
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
Specjalistyczny Szpital
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4,
58-309 Wałbrzych
kierownik poradni:
dr n. med. Paweł Pyka
tel. (74) 648 97 40
Woj. 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
Woj. lubelskie

Poradnia Stomijno-Proktologiczna
z pracownią endoskopową
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. dr. K. Jaczewskiego 7,
20-090 Lublin, tel. (81) 747 75 11
Woj. lubuskie

Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 733 17 32
Woj. 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
Pielęgniarski Punkt Konsultacyjny
dla osób ze stomią
Dorota Jesionka-Kukla
– pielęgniarka stomijna
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. kom. 889 402 924

Pielęgniarski Punkt Konsultacyjny
dla Osób ze Stomią
mgr piel. Teresa Sztyler – certyfikowana pielęgniarka stomijna
Centrum Medyczne Eskulap
ul. Marii Dąbrowskiej 24,
os. Zielone, 33-100 Tarnów
tel. (14) 642 00 43
Woj. mazowieckie

Szpital Bielański – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
rej. tel. (22) 569 04 70
SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
kierownik poradni:
dr Mariusz Obrębski
tel. (24) 364 62 84
Woj. 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, (77) 441 60 72
Woj. podlaskie

Poradnia Stomijna przy
Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym
ul. Skłodowskiej-Curie 26,
15-950 Białystok
kierownik poradni:
dr n. med. Jacek Lewandowski
tel. (85) 748 83 82

Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15a,
15-274 Białystok
kierownik poradni:
dr Fabian Kamiński
tel. (85) 746 85 73

• wypełnia nierówności na skórze wokół stomii
• uszczelnia przestrzeń pomiędzy płytką stomijną a stomią
• przedłuża czas noszenia sprzętu

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50, fax (22) 579 66 44
Bezpłatna linia informacyjna: 800 120 093
®

oznacza zastrzeżony znak towarowy ConvaTec Inc.

© 2010 ConvaTec Inc.
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Świętokrzyskie Centrum Onkologii
w Kielcach, Poradnia Stomijna
ul. Artwińskiego 3,
25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel. (41) 367 41 65

Woj. podkarpackie

Pielęgniarski Punkt
Konsultacyjny dla Osób ze Stomią
Sklep Medyczny Medica Humana
ul. Dąbrowskiego 85
35-040 Rzeszów
tel. (17) 854 07 45
Woj. pomorskie

Szpital Morski im. PCK Gdynia
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
tel. (58) 699 83 45
(czynne w środy od 12.00 do 16.00)
Pielęgniarski Punkt Konsultacyjny
dla Osób ze Stomią
piel. Andrzej Piotrowski
Szpital Specjalistyczny
ul. Leśna 10, 89-600 Hojnice
tel. kom. 606 462 654
Woj. śląskie

Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
pl. Medyków 1,
41-200 Sosnowiec
kierownik poradni: prof. dr hab.
med. Jacek Starzewski
tel. (32) 36 82 733
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 816 40 61

Pasta Stomahesive® uszczelniająco-gojąca
• posiada właściwości gojące

Woj. świętokrzyskie

Woj. warmińsko-mazurskie

Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37,
10-342 Olsztyn
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
tel. (89) 539 85 20
Woj. 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 Jacek Lis
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

Stomia w internecie

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

• kolostomia: 300 zł • ileostomia: 400 zł • urostomia: 480 zł
Sprzęt stomijny jest refundowany w 100% dla wszystkich osób ze stomią
w ramach powyższych limitów miesięcznych.

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
Zarząd Główny:
Andrzej Piwowarski (Kraków) – prezes, Dorota Kaniewska (Warszawa) – wiceprezes, Jolanta Matalewska
(Szczecin) – sekretarz, Ryszard Lisek (Katowice) – skarbnik, Stanisław Bogdan (Białystok) – członek zarządu.
Siedziba:
Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-Ilko, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań.
Adres do korespondencji:
Andrzej Piwowarski, ul. 1 Maja 16, 32-440 Sułkowice, tel. kom. 660 479 242, e-mail: polilko@polilko.pl
Strona internetowa:
www.polilko.pl
Oddziały regionalne (adresy do korespondencji):
1. BIAŁYSTOK – Danuta Skutnik, ul. Świętojańska 22/1 (Centrum Współpracy),
15-950 Białystok, tel. (85) 745 06 53, tel. kom. 604 967 220, e-mail: bialystok@polilko.pl
2. BYDGOSZCZ – Jan Łosiakowski, ul. Leszczyńskiego 111/34, 85-137 Bydgoszcz, tel. (52) 379 18 81,
tel. kom. 601 540 776 , e-mail: bydgoszcz@polilko.pl
3. GORZÓW WIELKOPOLSKI – Mirosława Pękosz, ul. Widok 24/51, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. (95) 725 80 00, e-mail: gorzow@polilko.pl
4. KATOWICE – Ewa Maria Sawicka, ul. Żwirki i Wigury 27/14, 40-063 Katowice, tel. kom. 502 077 519,
e-mail: katowice@polilko.pl
5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 137/3, 25-433 Kielce, tel. (41) 331 87 06,
tel. kom. 505 691 606, e-mail: kielce@polilko.pl
6. KONIN – Dionizy Chodorowski, ul. Władysława Jagiełły 13, 62-510 Konin, tel. (63) 245 05 65,
e-mail: konin@polilko.pl
7. KOSZALIN – Kwiryn Buzalski, ul. M. Karłowicza 46b/1, 75-563 Koszalin, tel. kom. 693 581 103,
e-mail: koszalin@polilko.pl
8. KRAKÓW – Grażyna Włodarczyk, ul. Stachiewicza 17/102, 31-303 Kraków, tel. kom. 502 338 436,
spotkania: Pensjonat przy Błoniach, ul. Emaus 28b, 30-213 Kraków, e-mail: krakow@polilko.pl
9. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/VI, tel. kom. 501 59 39 45
e-mail: lublin@polilko.pl
10. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, ul. Limanowskiego 19b/9, 10-342 Olsztyn, tel. (89) 526 94 08,
e-mail: olsztyn@polilko.pl
11. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – Zofia Skrok, ul. Polna 37/72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. kom. 502 576 025, e-mail: ostrowiec@polilko.pl
12. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel. (24) 268 56 86,
e-mail: plock@polilko.pl
13. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, Poznań, os. Lecha 18 m. 30, tel. (61) 877 77 36, e-mail: poznan@polilko.pl
14. RZESZÓW – Krzysztof Bryndza, 38-540 Zagórz, ul. Poraż 111/2, tel. kom. 512 823 367,
e-mail: rzeszow@polilko.pl, kbryn@o2.pl
15. SZCZECIN – Jolanta Matalewska, ul. Chodkiewicza 1/15, 70-344 Szczecin, tel. kom. 667 309 712,
e-mail: szczecin@polilko.pl
16. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, ul. Sandomierska 85, 39-432 Gorzyce, tel. (15) 836 25 91,
e-mail: tarnobrzeg@polilko.pl
17. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, al. Niepodległości 137/141 m. 38, 02-570 Warszawa,
tel. (22) 646 27 05, tel. kom. 691 739 924, spotkania: Ośrodek „Nowolipie", ul. Nowolipie 25b,
Warszawa, e-mail: warszawa@polilko.pl
18. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, ul. Kaliska 83a/13, 87-800 Włocławek, tel. (54) 234 56 51,
tel. kom. 601 897 009, e-mail: wloclawek@polilko.pl
19. WROCŁAW – Jan Drajczyk, ul. Komorowska 12/5, 54-436 Wrocław, tel. (71) 788 14 22,
tel. kom. 604 848 433, e-mail: wroclaw@polilko.pl
20. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, ul. Zielonogórska 61, 67-100 Nowa Sól, tel. (68) 387 52 39,
e-mail: zielonagora@polilko.pl
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www.convatec.pl
Profesjonalny serwis internetowy firmy ConvaTec
poświęcony stomii. Przeznaczony dla osób
ze stomią, lekarzy i pielęgniarek. Część serwisu
dotyczy także leczenia przewlekłych ran.
www.polilko.pl
Strona Polskiego Towarzystwa Stomijnego
Pol-Ilko.
www.stomia.info.pl
Prywatna, bardzo bogata w treści, strona
poświęcona stomii.
www.stomicy.org
Strona stowarzyszenia „Śląscy Stomicy”.
stomiaswidnica.ukryta.pl
Strona stowarzyszenia „Życie” ze Świdnicy.
www.ostomyinternational.org
Anglojęzyczna strona główna International
Ostomy Association (IOA).
www.ostomy.fsnet.co.uk
Anglojęzyczna strona poświęcona głównie
kolostomii.

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Henryk Maciążek, 80-460 Gdańsk,
ul. Pilotów 5a/8, tel. kom. 880 919 579
tel. zaufania (58) 553 05 45 (Maria Koss)
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wrocław,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, tel. (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią
„Życie”
Rozalia Bąba, 58-100 Świdnica,
ul. Franciszkańska 7, tel. kom. 889 568 327
Łódzkie Stowarzyszenie Stomijne
Helena Pawlak, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska
191/195, tel. kom. 698 806 737

Kluby osób ze stomią
1. NOWY SĄCZ – Józef Myrlak,
ul. Nawojowska 21/5, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (18) 443 57 93. Spotkania w każdą trzecią
środę miesiąca w godzinach 12.00–14.00; ul. Batorego 77 w Nowym Sączu.
2. PIŁA – Ewa Sowińska, ul. Jagiellońska 11,
64-920 Piła, tel. (67) 214 16 54.
3. TARNÓW – Danuta Sajdak,
ul. Starodąbrowska 12 (budynek na rogu
skrzyżowania ul. Starodąbrowskiej
i ul. Słonecznej), 33-100 Tarnów.
Spotkania w każdy drugi czwartek miesiąca
w godzinach 12.00–15.00.
Adres korespondencyjny: Danuta Sajdak,
ul. M. Dąbrowskiej, 33-100 Tarnów, tel. 501 207 246.
3. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Ośrodek
„Nowolipie“, ul. Nowolipie 25b, 01-011 Warszawa.
Spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca,
w godz. 13.00–15.00 w ośrodku „Nowolipie".

Bezpïatna linia informacyjna dla osób ze stomiÈ

Wykwaliğkowane pielÚgniarki stomijne
czekajÈ na Pañstwa telefony!
ConvaTec Polska Sp. z. o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50, fax (22) 579 66 44

