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Z serdecznymi pozdrowieniami,

JesteÊmy w Unii
Jak Paƒstwo zdà˝yli si´ ju˝ zorientowaç, nadal trwajà zawirowania wokó∏ sprz´tu sto-

mijnego. Najpierw, od 1 stycznia br., zmieni∏y si´ zasady jego refundacji i dystrybucji.
Wielu producentów, wykorzystujàc t´ sytuacj´, podnios∏o ceny swoich produktów. Cz´Êç
z Paƒstwa odczuwa to boleÊnie – mo˝ecie kupiç mniej sprz´tu w ramach obowiàzujà-
cych limitów. Firma ConvaTec zrobi∏a wszystko, by pacjenci unikn´li drastycznych pod-
wy˝ek, utrzymujàc takie same ceny, jak w ubieg∏ym roku.

Nast´pnie, od 1 maja, w zwiàzku z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej, zosta∏
wprowadzony 7 proc. podatek VAT. Niestety, Ministerstwo Zdrowia nie zwi´kszy∏o jed-
noczeÊnie limitów na Êrodki zaopatrzenia medycznego, otrzymujà wi´c Paƒstwo mniej
sprz´tu stomijnego. Przyk∏adowe wyliczenia iloÊci sprz´tu dost´pnego w ramach limi-
tu znajdujà si´ na str. 7. naszego magazynu. 

W lipcowym numerze zamieÊciliÊmy równie˝ trzecià i ostatnià cz´Êç artyku∏u dotyczà-
cego piel´gnacji urostomii. StaraliÊmy si´, by znaleêli Paƒstwo w nim odpowiedê na nur-
tujàce Was pytania. Je˝eli tak nie jest – piszcie, a my do tematu znów powrócimy.

Zapraszamy te˝ do lektury „Kàcika medycznego”, w którym ostatnio du˝o miejsca po-
Êwi´ciliÊmy chorobie nadciÊnieniowej – jednemu z najcz´stszych schorzeƒ cywiliza-
cyjnych. Tym razem m.in. o prawid∏owej diecie. To temat tak wa˝ny, ˝e powrócimy do
niego w nast´pnych numerach – rozpoczynamy bowiem cykl rozmów z dietetykiem. Pani
doktor Ma∏gorzata Koz∏owska-Wojciechowska z Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w War-
szawie dok∏adnie wyjaÊni zasady prawid∏owego od˝ywiania si´ pacjentów ze stomià –
jakich produktów powinni oni unikaç, a jakie sà w ich przypadku zalecane. 

Po raz kolejny zach´camy wszystkich Czytelników do uczestnictwa w programie „Spo-
tkajmy si´”. Cieszy si´ on tak du˝à Paƒstwa sympatià, ˝e ju˝ dziÊ zapowiadamy konty-
nuacj´ spotkaƒ w przysz∏ym roku. Zapraszamy! 



Akcja „Poznajmy si´...“

Szanowni Paƒstwo!
Tym wszystkim, którzy nie znajà i nigdy nie

stosowali sprz´tu stomijnego ConvaTec,
proponujemy udzia∏ w naszej sta∏ej akcji
– „Poznajmy si´”.

Chcemy umo˝liwiç Paƒstwu wypróbowanie
sprz´tu ConvaTec i sprawdzenie, jak dzia∏ajà
nasze systemy stomijne: sprz´t dwucz´Êcio-
wy (Combihesive 2 S), sprz´t jednocz´Êcio-
wy (Esteem) oraz sprz´t synergiczny (Esteem
synergy). Wierzymy, ̋ e w ten sposób b´dzie-
my mogli u∏atwiç Paƒstwu wypróbowanie
i wybranie dla siebie jak najlepszego rodzaju
sprz´tu stomijnego.

Akcja jest kierowana do osób, które nie sto-
sujà sprz´tu ConvaTec i nie majà mo˝liwoÊci
jego wypróbowania w sklepach medycznych. 

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem
próbek sprz´tu ConvaTec zapraszamy do kon-
taktu pod bezp∏atnym numerem infolinii: 

Doniesienia

„„NNaasszzaa  TTrroosskkaa””
Bezp∏atny magazyn dla pacjentów ze stomià 
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Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
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Klub piel´gniarek stomijnych

W kwietniu 2004 r. przy Polskim Stowarzysze-
niu Piel´gniarek Onkologicznych powsta∏ Klub
Piel´gniarek Stomijnych. Jednym z celów Klubu
jest edukacja Êrodowiska piel´gniarskiego w za-
kresie opieki nad pacjentami ze stomià. Jego za-
∏o˝ycielkà jest pani Danuta Kruk z Centrum Onko-
logii w Warszawie (Centrum Onkologii – Instytut,
Klinika Górnego Odcinka Uk∏adu Pokarmowego,
ul. Roentgena 5, tel.: (0-22) 546 22 45).

W zwiàzku z przystàpieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej, od 1 maja 2004 r. obowiàzuje 7% po-
datek VAT na sprz´t stomijny.

JednoczeÊnie limity na sprz´t stomijny,
pomimo staraƒ Pol-Ilko, nie uleg∏y zmianie. Dla-
tego iloÊç przys∏ugujàcego w ramach refundacji,
bezp∏atnego sprz´tu jest realnie pomniejszona
o wielkoÊç wprowadzonego podatku. Teraz
pacjenci otrzymujà przewa˝nie o 3 do 5 worków
stomijnych miesi´cznie mniej. O wysokoÊci
limitów decyduje Ministerstwo Zdrowia.

W nast´pnym numerze „Naszej Troski” rozpo-
czynamy cykl artyku∏ów poÊwi´conych prawi-
d∏owemu ˝ywieniu pacjentów ze stomià. Ich
autorkà jest dr n. med. Ma∏gorzata Koz∏owska-
-Wojciechowska z Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia
w Warszawie.

ConvaTec jest piewszà firmà, która od jesieni
2004 r. organizowaç b´dzie w Polsce specjali-
styczne kursy szkoleniowe – „Opieka nad pacjen-
tami ze stomià”– przeznaczone dla piel´gniarek
stomijnych. 

Program ramowy kursu zosta∏ stworzony przez
Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych przy wspó∏udziale znanych
specjalistów.

Mazowiecki Oddzia∏ Pol-Ilko serdecznie zapra-
sza wszystkich pacjentów ze stomià z wojewódz-
twa mazowieckiego do aktywnej wspó∏pracy.
Kontakt: Dorota Kaniewska, tel.: (22) 646 27 05.

Wszystko o prawid∏owej diecie

Od jesieni w magazynie „Nasza Troska” zo-
stanie utworzony nowy dzia∏ – „Porady praw-
ne”. Zapraszamy Paƒstwa do przysy∏ania listów
z pytaniami, na które odpowiada∏ b´dzie nasz
prawnik.

Mazowiecki Oddzia∏ Pol-Ilko

Polskie Towarzystwo Opieki nad Pacjentami ze
Stomià Pol-Ilko zorganizowa∏o ogólnopolskie szko-
lenie wolontariuszy. Odby∏o si´ ono w Augustowie,
w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2004 r. Firma
ConvaTec by∏a wspó∏organizatorem i g∏ównym
sponsorem tego szkolenia.

Szkolenie wolontariuszy Pol-Ilko

ConvaTec organizuje szkolenia
dla piel´gniarek stomijnych

Polska w Unii Europejskiej:
7% VAT na sprz´t stomijny

Nowy sprz´t do zaopatrzenia
stomii

0-800 120-093

Informujemy, ˝e w sprzeda˝y dost´pne sà ju˝
nast´pujàce nowoÊci firmy ConvaTec przeznaczone
dla pacjentów ze stomià:
• p∏ytka Convex plastyczna systemu Esteem sy-

nergy, 
• p∏ytka Flexible z warstwà hydrokoloidowà

systemu Esteem synergy,
• system jednocz´Êciowy Esteem URO,
• sprz´t do irygacji (r´kawy oraz worki do irygacji

ze sto˝kiem).
Wkrótce na rynku pojawià si´ równie˝ nowe wor-

ki ileostomijne (otwarte) z zapinkà Invisiclose,
przeznaczone dla pacjentów z przetokà na jelicie
cienkim. Dost´pne b´dà one w dwóch syste-
mach: Esteem (sprz´t jednocz´Êciowy) i Esteem
synergy (sprz´t synergiczny). 

Zmiana miejsca spotkaƒ
w Katowicach (program 
„Spotkajmy si´”)

Porady prawne w magazynie
„Nasza Troska”

Uprzejmie informujemy, ˝e uleg∏o zmianie
miejsce spotkaƒ z pacjentami w Katowicach,
które planowane sà w dniach 15 czerwca i 28
wrzeÊnia. Odbywaç si´ one b´dà nie w Domu Le-
karza, jak dotychczas, ale w Kinie Kosmos, przy
ul. Sokolskiej 66. Zmiana podyktowana jest du-
˝à liczbà uczestników i ograniczonà liczbà
miejsc sali wyk∏adowej Domu Lekarza. Za zmia-
n´ i ewentualne utrudnienia przepraszamy. 

Szczegó∏y dotyczàce dojazdu na spotkanie do
Kina Kosmos dla mieszkaƒców z okolicznych
miejscowoÊci podane b´dà w zaproszeniach.



Pani Doktor, jak wyglàda Pani dzieƒ? 

Rano pracuj́  w przychodni. Gdy po po∏udniu
wracam do domu, rozpoczynam swój codzienny
rytua∏. Odka˝am stolik i jak aptekarka, dok∏adnie,
gram po gramie przygotowuj́  swoje po˝ywienie.
Co dwa miesiàce specjalistyczna firma, na pole-
cenie Pracowni ̊ ywienia Pozajelitowego, przywo-
zi mi 180 kg p∏ynów. Do tego ampu∏ki i s∏oiczki
z ró˝nymi witaminami i mikroelementami oraz
strzykawki. Codziennie, ∏àczàc te wszystkie pó∏-
produkty, przygotowuj́  trzy litry „jedzenia”, któ-
re podaj́  sobie do˝ylnie. Nie mog  ́zrobiç ˝ad-
nego b∏´du, musz´ dok∏adnie wykonaç ka˝dà
czynnoÊç. Gdy wszystko jest gotowe, pod∏àczam
si´ do kroplówki. Codziennie na co najmniej 16
godzin... 

Nie mo˝na sí  wí c spotkaç z Panià na
wieczornej kawie wjakiejÊ poznaƒskiej ka-
fejce? 

Raczej nie. Je˝eli chc  ́sí  spotkaç, np. z rodzi-
nà, to umawiamy sí  na piàtek wieczorem. Wcze-
Êniej przygotowuj́  swój worek i po powrocie go
pod∏àczam. Wtedy jednak po∏ow  ́soboty jestem
pod kroplówkà. 

Mo˝na sí  do tego przyzwyczaiç? 

Do wszystkiego mo˝na sí  przyzwyczaiç. Zupe∏-
nie inaczej patrz  ́na ̋ ycie. Nie przejmuj́  sí  spra-
wami, które kiedyÊ tak bardzo zaprzàta∏y mojà uwa-
g .́ Ju  ̋tak nie goní , rozglàdam sí  wokó∏. Âwiat
jest naprawd  ́ pí kny! ˚yj́  normalnie, pracuj́ ,
staram sí  mi∏o sp´dzaç czas. Drobiazgi przesta-
∏y byç wa˝ne. Nawet ta kroplówka. Choç oczywi-
Êcie przez nià nie mog  ́ np. odwiedziç siostry
w Anglii, a to moje wielkie marzenie. Gdybym
chcia∏a wyjechaç na tydzieƒ, musia∏abym wziàç
ze sobà a  ̋21 litrów p∏ynów. 

A gdyby nie pod∏àcza∏a sí  Pani codzien-
nie do kroplówki? 

Pierwszego i drugiego dnia nic by sí  zapewne
nie sta∏o. Potem zacz ∏́abym poma∏u s∏abnàç
i czuç sí  coraz gorzej – przede wszystkim z po-
wodu niewydolnoÊci nerek. Sà one bowiem od-

˝ywiane tylko dzí ki kroplówkom. Nawet gdybym
pi∏a kilka litrów p∏ynów dziennie, na nic by sí  to
nie zda∏o. To, co jem, s∏u˝y tylko zaspokojeniu sy-
toÊci dla ̋ o∏àdka. Organizm nie otrzymuje potrzeb-
nych sk∏adników. Cokolwiek zjem, od razu znaj-
duje sí  to w moim worku ileostomijnym. 

Dlaczego musi byç Pani od˝ywiana poza-
jelitowo? 

Ka˝dy zdrowy cz∏owiek ma oko∏o siedmiu me-
trów jelit, a ja... tylko 70 centymetrów. Reszt́  trze-
ba by∏o wyciàç z powodu nowotworu. WczeÊniej
mia∏am operacj́  tarczycy ioperacj́  kobiecà. Wy-
dawa∏o mi sí , ̋ e wszystko najgorsze ju  ̋za mnà.
Po jakimÊ czasie znowu zacz ∏́am odczuwaç do-
legliwoÊci jamy brzusznej. OczywiÊcie zrobi∏am
wszystkie potrzebne badania, m.in. kolonoskopí .
Nic nie wykaza∏y. Uspokoi∏am sí  wí c, a do bó-
lu poma∏u sí  przyzwyczai∏am. 

Pani, lekarz, ignorowa∏a takie dolegli-
woÊci?

Kolonoskopí  zrobi∏am nawet drugi raz, ale
znów nie wykaza∏a nic z∏ego. Potem jednak do∏à-
czy∏y sí  inne objawy. Wyraênie czu∏am, ˝e coÊ
jest nie tak. To by∏ bardzo stresujàcy okres, du˝o
zmienia∏o sí  w s∏u˝bie zdrowia, organizowa∏am
z kole˝ankami przychodní , sporo pracowa∏am.
Poniewa  ̋ przypuszcza∏am, ˝e dzieje sí  coÊ
niedobrego, obieca∏am sobie, ̋ e po wakacjach ju˝
na pewno zrobí  z tym porzàdek. 

Po wakacjach? Pani Doktor! 

Co to by∏y za wakacje. Najwspanialsze. By∏am
urodziny ws∏onecznej Normandii. Zwiedzi∏am naj-
bardziej urokliwe jej zakàtki. Po powrocie znowu zro-

bi∏am kolonoskopí , apo trzech dniach le˝a∏am ju˝
na stole operacyjnym. Wycí to mi nowotwór. Do-
brze sí  czu∏am, planowa∏am szybko wróciç do pra-
cy. Jednak po badaniach histopatologicznych po-
branych tkanek zdecydowano, ̋ e musź  poddaç sí
chemioterapii. Bardzo sí  ba∏am, wiedzia∏am, jak
strasznie ludzie to przechodzà. 

Czy podczas tej operacji wy∏oniono Pani
stomí ? 

Nie, dopiero podczas nast́ pnej. Przed ostatnià
serià chemii dosta∏am potwornych bólów brzucha.
MyÊla∏am, ˝e nie prze˝yj́ . Okaza∏o sí , ˝e dosz∏o
do zakrzepicy t́ tnic od˝ywiajàcych jelita idu˝a ich
cz´Êç obumar∏a. Mia∏am kolejnà operacj́ , po któ-
rej pozosta∏o mi tylko 70 centymetrów jelita cien-
kiego i worek na brzuchu. By∏o ze mnà bardzo êle.
S∏ysza∏am: „Ona tego nie prze˝yje”. Nigdy nie
mo˝na tak mówiç. Nie mo˝na ludziom odbieraç
nadziei! Ja jestem ˝ywym dowodem na to, ˝e
wszystko mo˝e sí  zdarzyç. Pacjent musi czuç, ̋ e
lekarze ipieĺ gniarki robià wszystko, by mu pomóc.
Mam bardzo niemi∏e doÊwiadczenia z pobytu
w szpitalach. Czu∏am si´ jak niepotrzebny
„przedmiot”. Piel´gniarki z obrzydzeniem pod-
chodzi∏y, by opró˝niç mój worek stomijny. Pa-
cjenta z nowotworem traktuje si´ koszmarnie
– jak si´ uda, to prze˝yje; je˝eli nie – trudno.
I tak jest spisany na straty.

Ze szpitala w Poznaniu przewieziono Pa-
nià do Warszawy... 

Tak. By∏am tak s∏aba, ̋ e nie mog∏am ruszyç ŕ -
kà. Mia∏am zaka˝enie krwi i ró˝nego rodzaju grzy-
bice. Wyglàda∏am jak kloszard. W koƒcu jednak
doprowadzono mnie do porzàdku. Ustalono mi
równie  ̋w∏aÊciwà diet́  i nauczono samodzielnie
przygotowywaç po˝ywienie. 

Czy rodzina wspiera∏a Panià podczas
choroby?

Najwí kszà podporà by∏ mój mà .̋ Powtarza∏:
„Nie wa˝ne, ile masz cewników i worków. Najwa˝-
niejsze, ̋ e ̋ yjesz”. Mà  ̋bardziej martwi sí  o mo-
je zdrowie ni̋  ja sama. A ja ciesz  ́sí  ̋ yciem, ka˝-
dà jego chwilà. 
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El˝bietà Meissner, lekarzem internistà

Nie mo˝na nikomu zabieraç nadziei 

Rozmowa z...

Dorota Anna Bronisz

Dr El˝bieta Meissner w swoim gabinecie
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W poni˝szym artykule opisane zosta∏y naj-
cz´stsze powik∏ania, z jakimi mo˝e si´ zetknàç
pacjent z wy∏onionà urostomià. Cz´Êç powi-
k∏aƒ urostomii jest zbli˝ona do powik∏aƒ 
kolo- i ileostomii, ale niektóre sà charaktery-
styczne tylko dla przetok moczowo-skórnych.

Po operacji wy∏onienia urostomii mo˝e dojÊç
do ró˝nych powik∏aƒ pooperacyjnych. Dzielimy
je na wczesne ipóêne. Wczesne powik∏ania  wy-
st´pujà na ogó∏ podczas pobytu pacjenta
w szpitalu, póêne  – w kilka tygodni, miesi´cy
lub lat od wyjÊcia ze szpitala. 

Wczesne powik∏ania  urostomii:
Obrz´k stomii – wyst´puje w pierwszych

dniach po zabiegu operacyjnym. Przewa˝nie
ust´puje samoistnie i rzadko wymaga leczenia.
Konieczna jest jedynie kontrola, czy nie docho-
dzi do zaburzeƒ ukrwienia i martwicy wy∏onio-
nego jelita. Mi´dzy innymi z tego powodu
w pierwszych dniach po operacji zaleca si´
stosowanie przezroczystych worków urostomij-
nych, umo˝liwiajàcych bezpoÊrednià obserwa-
cj´ stomii.

Krwawienie ze stomii – b∏ona Êluzowa je-
lita jest bogato unaczyniona. Czasami zdarza si´,
˝e podczas zmiany sprz´tu dochodzi do niewiel-
kich krwawieƒ – jest to objaw normalny. Do po-
wa˝niejszych krwawieƒ dochodzi rzadko. Je˝eli
wystàpià, mogà byç zatrzymane przez ucisk lub
za∏o˝enie szwu hemostatycznego.

Przetoka jelitowa – mo˝e powstawaç
w miejscu zespolenia jelita cienkiego po po-
braniu jego cz´Êci do wykonania urostomii

(na zdj. 1. miejsce powstawania przetoki je-
litowej zaznaczono zielonym kó∏kiem). 

Przetoka moczowa – mo˝e powstawaç
w miejscu zespolenia moczowodów z fragmen-
tem jelita cienkiego. Do wycieku moczu
najcz´Êciej dochodzi poza p´tlà jelitowà,
dlatego przed usuni´ciem cewników za∏o˝o-
nych po zabiegu wy∏onienia stomii, wykonuje
si´ urografi´, aby wykryç tà nieprawid∏owoÊç
(na zdj. 1. miejsce powstawania przetok mo-
czowych zaznaczono niebieskimi kó∏kami).

Martwica stomii – jest nast´pstwem nie-
dokrwienia p´tli jelitowej (Zdj. 2.). Niedo-
krwienie mo˝e dotyczyç b∏ony Êluzowej lub
ca∏ej Êciany jelita. Niedokrwienie i pojawia-
jàca si´ w jego wyniku martwica sà najcz´-
Êciej wynikiem b∏´du w technice operacyjnej
lub zakrzepicy naczyƒ jelita. Martwica stomii
wymaga ponownej interwencji chirurgicznej.

Niedro˝noÊç mechaniczna jelit – pole-
ga na zatkaniu Êwiat∏a jelita w nast´pstwie
ucisku na jelito z zewnàtrz, np. przez guz no-
wotworowy. Do zw´˝enia Êwiat∏a jelita mogà
si´ tak˝e przyczyniç zrosty otrzewnowe poza-
palne lub powsta∏e w nast´pstwie przebytych
operacji.

Niedro˝noÊç pora˝enna – to upoÊle-
dzenie czynnoÊci perystaltycznej, czyli stan,
w którym chory nie mo˝e oddaç stolca ani
gazów, pomimo ˝e nie ma mechanicznej
przeszkody w Êwietle jelita. Ten typ niedro˝-
noÊci jest reakcjà jelit na proces chorobowy
w jamie otrzewnej lub przestrzeni poza-
otrzewnowej. W okresie pooperacyjnym, po

zabiegu w jamie brzusznej, przejÊciowe po-
ra˝enie czynnoÊci motorycznej jelit jest zja-
wiskiem prawid∏owym i zazwyczaj ust´puje
w ciàgu 3-4 dni po zabiegu. Je˝eli niedro˝-
noÊç pora˝enna utrzymuje si´ d∏u˝ej, Êwiad-
czyç to mo˝e o wystàpieniu powik∏ania po
wykonanej operacji, np. mog∏o dojÊç do ro-
zejÊcia si´ szwu jelitowego. D∏ugotrwale
utrzymujàca si´ niedro˝noÊç pora˝enna mo-
˝e Êwiadczyç tak˝e o rozlanym zapaleniu
otrzewnej, powsta∏ym w wyniku stanu zapal-
nego któregoÊ z narzàdów, lub o perforacji
Êciany przewodu pokarmowego. 

Póêne powik∏ania  urostomii:
Przepuklina oko∏ostomijna – wy∏onie-

nie stomii wià˝e si´ z ubytkiem powi´zi, co
predysponuje do powstawania przepukliny.
Profilaktyka przepukliny polega na unikaniu
stanów, które mogà doprowadziç do wzmo-
˝onego ciÊnienia w jamie brzusznej (zapar-
cia, przewlek∏y kaszel, wzd´cia). Dlatego
pacjent powinien unikaç zbyt intensywnej
i forsownej pracy fizycznej i dêwigania ci´˝-
kich przedmiotów. T∏ocznia brzuszna jest
bowiem wtedy nadmiernie obcià˝ona. Pa-
cjenci mogà tak˝e stosowaç specjalne pasy
przepuklinowe, dostosowane do indywidual-
nych potrzeb chorego. Do powstania prze-
pukliny ∏atwiej dochodzi w przypadku
oty∏oÊci. Gdy przepuklina uniemo˝liwia pra-
wid∏owe zaopatrzenie przetoki, nale˝y rozwa-
˝yç zabieg operacyjny (Zdj. 3.).

Piel´gnacja stomii

Urostomia – przetoka
moczowo-skórna (cz´Êç III)

Barbara Jasik
piel´gniarka, Katedra i Klinika Urologii AM  Szpitala im. Dzieciàtka Jezus w Warszawie

Zdj. 2. Martwica stomii.

Zdj. 3. Przepuklina oko∏ostomijna.

Zdj. 1. Na schemacie niebieskim kolorem zaznaczono
miejsca, gdzie najcz´Êciej dochodzi do powstania
przetok moczowych. Na zielono zaznaczono miejsce,
gdzie mo˝e dojÊç do powstania przetoki jelitowej.



Zw´˝enie pierÊcienia skórnego wokó∏
stomii – najcz´Êciej jest wynikiem zaka˝eƒ
i d∏ugotrwa∏ych stanów zapalnych (Zdj. 4.).
Zw´˝enie pierÊcienia skórnego mo˝e unie-
mo˝liwiç swobodny wyp∏yw moczu ze stomii.
Mo˝e wtedy dojÊç do nadmiernego rozszerze-
nia p´tli jelitowej i zastoju moczu w górnych
drogach moczowych. Pacjenci muszà pami´-
taç o koniecznoÊci okresowej kontroli szero-
koÊci otworu stomijnego (przynajmniej raz
w miesiàcu). Kontrola taka jest bardzo prosta.
Nale˝y wprowadziç palec w ja∏owej r´kawicz-
ce do otworu przetoki. Wczesne rozpoznanie
zw´˝enia mo˝e zapobiec post´pujàcemu
uszkodzeniu nerek.

Wypadanie stomii –  powik∏anie to wy-
st´puje stosunkowo rzadko. Wypadanie uro-
stomi mo˝e wymagaç interwencji chirur-
gicznej.

Kamienie nerkowe – mogà pojawiç si´
u wi´kszoÊci chorych, jako nast´pstwo za-
burzeƒ metabolicznych, które wyst´pujà po
wbudowaniu w drogi moczowe pacjenta
fragmentu jelita cienkiego. Obejmujà one
zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
i kwasowo-zasadowej. Prowadzi to do osteo-
porozy i powstawania kamicy. Pacjenci mu-

szà pami´taç o przyjmowaniu odpowiedniej
iloÊci p∏ynów, aby obj´toÊç wydzielanego
moczu by∏a prawid∏owa oraz by zapobiec
tworzeniu si´ kamieni. U takich pacjentów
dochodzi tak˝e do demineralizacji koÊçca.
Nale˝y wtedy przyjmowaç preparaty wapnia
oraz witamin´ D3. 

Zw´˝enie miejsca zespolenia moczowo-
dów z p´tlà jelitowà – mo˝e byç wynikiem
przewlek∏ej infekcji bakteryjnej dróg moczo-
wych lub niedokrwienia moczowodów. Dla-
tego te˝ pacjenci powinni pami´taç o okre-

sowej kontroli lekarskiej w poradni urolo-
gicznej, w celu oceny czynnoÊci górnych
dróg moczowych oraz kontroli poziomu
mocznika i kreatyniny we krwi. Pacjenci po-
winni si´ tak˝e poddawaç okresowemu ba-
daniu USG lub urografii. Pozwoli to oceniç,
czy nie nast´puje zw´˝enie miejsca zespo-
lenia moczowodów z p´tlà jelitowà lub in-
ne nieprawid∏owoÊci.

Zmiany zapalne skóry – mogà byç spo-
wodowane niew∏aÊciwà piel´gnacjà urostomii,
niew∏aÊciwym stosowaniem sprz´tu stomijne-
go lub alergià na sk∏adniki sprz´tu stomijnego.
Nale˝à do najcz´stszych powik∏aƒ urostomii i
wymagajà specjalnego post´powania oraz
szczególnej uwagi (Zdj. 5.).

Je˝eli pacjent stosuje do zaopatrzenia
urostomii sprz´t jednocz´Êciowy, to pierw-
szym krokiem powinna byç jego zmiana na
sprz´t dwucz´Êciowy, w którym p∏ytka jest
wykonana z materia∏u Stomahesive. Materia∏
Stomahesive posiada bowiem w∏aÊciwoÊci
gojàce i ochronne. P∏ytk´ sprz´tu dwucz´-
Êciowego zmienia si´ co kilka dni, a nie co-
dziennie, tak jak w sprz´cie jednocz´Êcio-
wym, co umo˝liwia szybsze wygojenie
uszkodzonej skóry.

Kocham 
aktywne 
˝ycie

Dzi´ki 
Esteem URO 

nadal 
je prowadz´

Uwzgl´dniamy Twoje potrzeby

Esteem URO – nowy 
jednocz´Êciowy system 
do zaopatrzenia urostomii

komfort
bezpieczeƒstwo

dyskrecjaBezp∏atna  infolinia 
0-800 120-093

Zdj. 4. Zw´˝enie pierÊcienia skórnego wokó∏ urostomii.
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Bardzo wa˝ne jest równie˝ prawid∏owe
docinanie otworu w p∏ytce – jego Êrednica
powinna byç o  1-2 mm wi´ksza ni˝ Êrednica
stomii. Wyci´cie zbyt du˝ego otworu powoduje
podciekanie moczu pod p∏ytk´ i jej odklejanie
si´ oraz prowadzi do podra˝nienia skóry.

Podczas zmiany sprz´tu stomijnego nale˝y
zwracaç szczególnà uwag´ na dok∏adne
oczyszczanie skóry wokó∏ stomii, którà
powinno si´ myç ciep∏à wodà z myd∏em lub
gazikami Convacare.

Chorobowo zmienione miejsce nale˝y nast́ p-
nie posmarowaç pastà gojàcà Stomahesive 
(Zdj. 6.) i pozostawiç jà na skórze na oko∏o pó∏
godziny.

Ze wzgl´du na t∏ustà konsystencj´ pasty, nie
mo˝na jej jednak stosowaç pod sprz´t stomijny.
Past´ nale˝y dok∏adnie zmyç po ok. 30 min
najlepiej za pomocà ciep∏ej wody i gazików
ConvaCare. Nast´pnie nale˝y przykleiç p∏ytk´
systemu dwucz´Êciowego wykonanà z materia-
∏u Stomahesive (np. Combihesive 2S). Aby
mocz nie wyp∏ywa∏ na skóŕ  podczas zabiegów
piel´gnacyjnych, nale˝y ujÊcie stomii przykryç
gazikiem. 

Bardzo przydatna w leczeniu zmian zapal-
nych skóry wokó∏ urostomii jest tak˝e pasta
uszczelniajàco-gojaca Stomahesive (60 g).

Pasta ta, podobnie jak p∏ytki w systemie
dwucz´Êciowym oraz przylepce w samoprzy-
lepnych workach jednocz´Êciowych ConvaTec,
wykonana jest z materia∏u Stomahesive. Ewen-
tualne uczucie pieczenia, wyst´pujàce po wy-
ciÊni´ciu pasty na podra˝nionà skór´, jest zja-
wiskiem naturalnym. Wynika ono z zawartoÊci
alkoholu etylowego w paÊcie, który nadaje jej
mi´kkà konsystencj´. Po kilku minutach uczu-
cie pieczenia mija, a pasta przyjmuje sta∏à kon-
systencj´.

Pasta uszczelniajàco-gojàca (Stoma-
hesive) wyrównuje dodatkowo blizny i fa∏dy
na skórze oraz zwi´ksza si∏´ przylegania
sprz´tu stomijnego. Wa˝ny jest sposób na-
k∏adania tej pasty. Wyciskamy jà z tubki wo-
kó∏ przetoki (Zdj. 7.), a póêniej, palcem
zwil˝onym wodà, ugniatamy na zmienionej
zapalnie skórze lub wyrównujemy nierówno-
Êci (Zdj. 8.). Nale˝y odczekaç 1-2 minuty,
a˝ pasta stwardnieje, a nast´pnie przykleiç
na nià p∏ytk´. Zaraz po tym przyklejamy wo-
rek jednocz´Êciowy.

Aby z∏agodziç uczucie pieczenia skóry
podczas nak∏adania pasty, mo˝na jà przed-
tem posypaç cienkà warstwà pudru gojàce-
go Stomahesive, który równie˝ stosuje si´ na
uszkodzonà skór´ (Zdj. 9.). Nadmiar pudru

po chwili usuwamy i dopiero wówczas
nak∏adamy past´ uszczelniajàco-gojàcà.
Puder nie powinien byç u˝ywany bez-
poÊrednio (bez pasty) pod sprz´t stomijny,
poniewa˝ mo˝e to zmniejszyç jego przy-
czepnoÊç.

Zmiany alergiczne skóry sà spowodowa-
ne stosowaniem niew∏aÊciwego sprz´tu
stomijnego. Wynikajà one z miejscowej
alergii na któryÊ ze sk∏adników przylepca
lub p∏ytki. Powstajà wtedy zmiany, cz´sto
opisywane przez pacjentów jako odparze-
nia, które wyst´pujà pod ca∏à powierzchnià
p∏ytki lub przylepca, i nie sà zwiàzane
z dzia∏aniem moczu wyp∏ywajàcego ze sto-
mii na skór´ brzucha (Zdj. 10.). W przypad-
ku wystàpienia alergii na stosowany sprz´t
stomijny, nale˝y niezw∏ocznie wymieniç go
na inny, najlepiej wykonany z materia∏u
Stomahesive.

Stosowanie w codziennym ˝yciu wysokiej
jakoÊci sprz´tu oraz w∏aÊciwa piel´gnacja
urostomii i rehabilitacja pacjentów umo˝li-
wiajà zmniejszenie cz´stoÊci wyst´powania
powik∏aƒ przetok moczowo-skórnych. Pod-
noszà równie˝ znacznie komfort ˝ycia pa-
cjentów ze stomià.

Zdj. 5. Zmiany zapalne skóry wokó∏ stomii.

Zdj. 7. Pasta uszczelniajàco-gojàca Stomahesive (60 g).

Zdj. 10. Zmiany zapalne na skórze wokó∏ stomii spowo-
dowane alergià na sk∏adniki sprz´tu stomijnego.

Zdj. 8. Nak∏adamy past´ palcem zwil˝onym wodà.

Zdj. 9. Puder Stomahesive.

Zdj. 6. Pasta gojàca Stomahesive (30 g).



W ostatnich miesiàcach otrzymaliÊmy wiele listów oraz
telefonów, w których pytajà Paƒstwo m.in. o to, czy zmie-
ni∏y sí  miesí czne limity na sprz t́ stomijny przys∏ugu-
jàce pacjentom ze stomià? Nie, miesí czne limity na
sprz t́ stomijny nie zmieni∏y sí . 

Pytajà Paƒstwo, dlaczego w takim razie, skoro limity sà
takie same jak w ubieg∏ym roku, w wielu przypadkach
otrzymujecie mniej worków? 

Sprz´tu jest mniej przede wszystkim dlatego, ̋ e wie-
lu producentów w styczniu br. znacznie podnios∏o ce-
ny na swoje produkty. Dodatkowo, od 1 maja 2004 r.,
w zwiàzku z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej,
obowiàzuje 7% podatek VAT na sprz´t stomijny. 

Obok przedstawiamy przyk∏adowe porównanie liczby
worków, które otrzymujà pacjenci z kolostomià – u˝yt-
kownicy ró˝nych systemów stomijnych (sprz t́ jedno-
i dwucz´Êciowy). 

Mamy nadziej́ , ̋ e obrazowe wyjaÊnienia oraz porów-
nania pomogà rozwiaç Paƒstwa wàtpliwoÊci oraz u∏atwià
wybór sprz t́u stomijnego gwarantujàcego pewnoÊç icià-
g∏oÊç ca∏omiesí cznego zaopatrzenia. 

42
worki

37
worków

34
worki

33
worki

Stomadress Plus
(ConvaTec)

mc2000
(Coloplast)

Esteem 
(ConvaTec)

Alterna
(Coloplast)

Kolostomia, sprz´t jednocz´Êciowy
Przyk∏adowe porównanie liczby worków, które pacjent otrzymuje miesi´cznie  w ramach obowiàzujàcego limitu

NowoÊci ConvaTec

Ile sprz´tu stomijnego
w ramach limitów?

Marcin Andryszczak
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

lub lub lub

31
worków

25
worków

Combihesive 2S 
(ConvaTec)

Alterna 
(Coloplast)

Kolostomia, sprz´t dwucz´Êciowy
Przyk∏adowe porównanie liczby worków, które pacjent otrzymuje miesi´cznie w ramach obowiàzujàcego limitu 

(przy zakupie 8 p∏ytek podstawowych)

26
worków

mc2002 
(Coloplast)

lub lub

8 p∏ytek
podstawowych

Sprz´t jednocz´Êciowy (cena za 1 szt.)

Worek zamkni´ty Stomadress Plus (ConvaTec) 6,60 z∏ 7,06 z∏
Worek zamkni´ty mc2000 (Coloplast) 7,44 z∏ 7,96 z∏
Worek zamkni´ty Esteem (ConvaTec) 8,20 z∏ 8,77 z∏
Worek zamkni´ty Alterna (Coloplast) 8,38 z∏ 8,97 z∏

Sprz´t dwucz´Êciowy (cena za 1 szt.)

P∏ytka podstawowa Stomahesive (ConvaTec) 17,90 z∏ 19,15 z∏
P∏ytka podstawowa mc2002 (Coloplast) 19,81 z∏ 21,20 z∏
P∏ytka Alterna (Coloplast) 19,25 z∏ 20,60 z∏
Worek zamkni´ty Combihesive 2S (ConvaTec) 4,40 z∏ 4,71 z∏

Worek zamkni´ty mc2002 (Coloplast) 4,66 z∏ 4,99 z∏

Worek zamkni´ty Alterna (Coloplast) 5,05 z∏ 5,40 z∏

Przyk∏adowe ceny sprz´tu stomijnego*

* Ceny pochodzà z oficjalnych cenników firm Coloplast i ConvaTec
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Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç kolejne, bezp∏atne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie
prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami oraz odes∏anie go na adres:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸
POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

Nr domu: Nr lok.:

TAK, PROSZ¢ O BEZP¸ATNE PRZESY¸ANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Nr 3, 2004 (14)

Tych z Paƒstwa, którzy nie sà jeszcze naszymi prenumeratorami, a chcieliby systematycznie otrzymywaç kolejne numery „Naszej Troski”,
prosimy o czytelne wype∏nienie zamieszczonego poni˝ej kuponu i odes∏anie go na nasz adres: 

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Tym z Paƒstwa, którzy ju˝ wczeÊniej odes∏ali do nas wype∏niony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymujà kwartalnik pocztà do domu,
˝yczymy mi∏ej lektury i prosimy o nieprzesy∏anie kolejnych kuponów. �

�

� zapewniajà skutecznà
i wygodnà piel´gnacj´ stomii
oraz skóry wokó∏ niej

� skutecznie usuwajà wszystkie
zanieczyszczenia i pozosta∏oÊci
przylepca lub p∏ytki

� u∏atwiajà przyklejanie
sprz´tu stomijnego

� zapewniajà higien´
w ka˝dej sytuacji

Gaziki ConvaCare®

do zmywania skóry
wokó∏ stomii

Gaziki ConvaCare
dost´pne sà

w ramach limitów 
na sprz´t stomijny
ustalonych przez

Ministerstwo Zdrowia

Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120-093



Ju˝ prawie zakoƒczyliÊmy drugi cykl naszych
spotkaƒ w ramach programu „Spotkajmy si´”.
Po raz kolejny przekonaliÊmy si´, jak bardzo sà
one potrzebne. Mimo ˝e na spotkania wynaj-
mujemy najwi´ksze sale, cz´sto zdarza si´, ˝e
brakuje miejsc. Na przyk∏ad w marcu z trudem
pomieÊciliÊmy si´ w katowickim Domu Leka-
rza, a kolejka do warszawskiego Kina Wis∏a
mia∏a prawie sto metrów d∏ugoÊci.

Przychodzà Paƒstwo po informacje, po-
moc, rad´, sprz´t stomijny albo po prostu
na spotkanie. Zauwa˝yliÊmy, ˝e wiele osób
zawiera nowe znajomoÊci. – Kilka lat zna∏am
z widzenia panià Hani´, mija∏yÊmy si´ na uli-
cy, w sklepie, na bazarku, bo mieszkamy na
tym samym osiedlu w ¸odzi. Gdy jà tutaj zo-
baczy∏am, uÊmiechn´∏yÊmy si´ do siebie
i razem usiad∏yÊmy. Ju˝ si´ umówi∏yÊmy na
wspólne spacery. Obie jesteÊmy wdowami,
to b´dziemy sobie pomagaç – zapewnia pa-
ni Janina, trzymajàc pod r´k´ nowà znajo-
mà. Obie serdecznie si´ Êmiejà. – Nie by-
∏am na pierwszym spotkaniu w ¸odzi i bar-
dzo ˝a∏uj´. Teraz jednak ju˝ nie opuszcz´
˝adnego. Zarówno piel´gniarka, jak i pan
doktor opowiadali o k∏opotach, jakie si´ cza-
sem zdarzajà ze stomià. Mam przepuklin´.
Ba∏am si´, ˝e b´dzie coraz gorzej. Lekarz
powiedzia∏ mi, co mam robiç – nie kryje za-
dowolenia pani Hanna. 

„Powik∏ania stomii – jak ich unikaç i co
robiç w przypadku, gdy wystàpià?” to w∏a-
Ênie temat drugiego cyklu spotkaƒ. Jak wy-
nika ze statystyk, u wi´kszoÊci osób ze
stomià wyst´pujà jakieÊ powik∏ania. Sà to
wi´c sprawy, którymi szczególnie si´ Paƒ-
stwo interesujà.

Podczas wyk∏adów omawia si´, jak radziç
sobie w przypadku podra˝nieƒ skóry, wypa-

dania stomii, jej zw´˝enia lub
martwicy, co to jest przepukli-
na oko∏ostomijna, na ile po-
wa˝ne jest jej uwi´êni´cie. 
– Zawsze powtarzam pacjen-
tom, by dok∏adnie oglàdali
swojà stomi´. Obserwowali, czy
nie zachodzà jakieÊ niepokojà-
ce zmiany. Nie mo˝na ich za-

niedbywaç.
A pacjenci cz´-
sto to robià.
Zg∏aszajà si´ do
poradni, gdy
jest ju˝ za póê-
no i konieczna
jest interwencja chirurgiczna
– podkreÊla Zofia SoÊniak,
piel´gniarka stomijna z po-
radni w Opolu. 

Staramy si´, by nasze spo-
tkania by∏y jak najbardziej
atrakcyjne. Dlatego za ka˝-
dym razem wyÊwietlamy fil-

my na temat piel´gnacji stomii. Lekarze
i piel´gniarki ilustrujà swoje wyk∏ady zdj´-
ciami i rysunkami, by ich treÊç by∏a jak naj-
bardziej zrozumia∏a. Podczas ka˝dego spo-
tkania jest te˝ czas na Paƒstwa pytania.

Sà Paƒstwo tak mi∏ymi goÊçmi, ˝e witamy
Was zawsze drobnym upominkiem. Mamy
nadziej´, ˝e te drobiazgi b´dà Wam przypo-
minaç nasze spotkania i nie zapomnicie
o nast´pnych.

W czasie przerwy zawsze zapraszamy
Paƒstwa na pocz´stunek. To Êwietna okazja,
by spotkaç si´ z lekarzem, piel´gniarkà,
pracownikami Dzia∏u Pomocy ConvaTec.
– Pacjenci majà mnóstwo pytaƒ, na które
staramy si´ odpo-
wiadaç. Proszà te˝
o próbki sprz´tu
stomijnego. Wielu
z nich chce przete-
stowaç kilka sztuk
nowych worków,
przed podj´ciem
decyzji o ich za-
kupie – opowia-
da Ewa Drewnik
z Dzia∏u Pomocy
ConvaTec. 

Jak ju˝ Paƒ-
stwo wiedzà, ak-

cja „Spotkajmy si´” jest organizowana
wspólnie z Polskim Towarzystwem Opieki
nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko. Na ka˝-
dym ze spotkaƒ witajà Paƒstwa równie˝ je-
go przedstawiciele. Macie mo˝liwoÊç, by
dowiedzieç si´ od nich o najbli˝szym ze-
braniu oddzia∏u regionalnego lub zapisaç
si´ do Pol-Ilko. – Wiele osób podchodzi∏o
do nas i dziwi∏o si´, ˝e dzia∏a taka organiza-
cja jak Pol-Ilko. By∏am bardzo zaskoczona
i jednoczeÊnie rozczarowana, ˝e pacjenci
nie sà informowani o istnieniu stowarzysze-
nia, które zrzesza takie osoby jak my. Na
szcz´Êcie dzi´ki spotkaniom mogliÊmy si´
przedstawiç i zaprosiç do wspó∏pracy. Na ostat-
nim spotkaniu zapisa∏o si´ do stowarzyszenia
kilkunastu nowych cz∏onków – mówi Janina Or-
∏owska, przewodniczàca podkarpackiego od-
dzia∏u Pol-Ilko.

Cieszymy si´, ˝e w spotkaniach uczestni-
czy bardzo du˝o pacjentów z ma∏ych miej-
scowoÊci. Transport, który zorganizowaliÊmy,
zazwyczaj dzia∏a bez zarzutu. Specjalne auto-
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Spotkania z pacjentami...

Na spotkaniach mo˝na zapisaç sí  do stowarzyszenia pacjentów ze stomià Pol-Ilko.

Wszystkie wystàpienia ilustrowane sà kolorowymi slajdami, zdj´ciami i rysunkami.

Ka˝dy pacjent przed spotkaniem otrzymuje upominek.



busy dowo˝à pacjentów czasem z bardzo od-
leg∏ych miejsc. – Mieszkam a˝ sto kilometrów
za Wroc∏awiem. Stomi´ mam ju˝ dziewi´ç lat, nie
jest dla mnie problemem.  Mam jednak cukrzy-
c´ i k∏opoty z nogami. Sam nie móg∏bym przyje-
chaç na spotkanie. Jecha∏bym pó∏ dnia. Dzi´ki
Wam jestem. W dodatku na loterii wygra∏em czaj-
nik elektryczny. A to si´ ˝ona ucieszy. Nigdy nic
w ˝yciu nie wygra∏em. Tutaj mia∏em po raz pierw-
szy szcz´Êcie. Dzi´kuj´, ̋ e pami´tacie o takich jak
my – pan Henryk d∏ugo  Êciska∏ nam d∏oƒ.

Dla takich s∏ów
warto robiç to,
czego si´ podj´-
liÊmy. Zapad∏a
ju˝ decyzja, ˝e
program „Spo-
tkajmy si´” b´-
dziemy wspólnie
z Pol-Ilko konty-
nuowaç równie˝
w przysz∏ym roku.

Ju˝ teraz przy-
gotowujemy si´
do jesiennego  cy-
klu spotkaƒ, na
które  serdecznie
zapraszamy. Tak jak
dotychczas, wszy-

scy Paƒstwo otrzymajà zaproszenia pocztà.
Zapewne i tym razem temat spotkaƒ

bardzo wszystkich zainteresuje – „Czy ze
stomià mo˝na normalnie ˝yç?”. Paƒstwo
ju˝ dawno znajà odpowiedê na to pytanie
– jesteÊcie wspania∏ym dowodem na to,
˝e mo˝na. Na spotkaniach znajdziecie
z pewnoÊcià odpowiedzi na wiele innych
pytaƒ. Dlatego tà relacj´ koƒczymy proÊ-
bà – „Spotkajmy si´” znowu po waka-
cjach! 

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Nr domu: Nr lok.:

� TAK, PROSZ¢ O BEZP¸ATNE PRZESY¸ANIE
MI ZAPROSZE¡ NA SPOTKANIA
DLA PACJENTÓW ZE STOMIÑ W RAMACH
PROGRAMU „SPOTKAJMY SI¢”

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç zaproszenia na spotkania dla pacjentów ze stomià w ramach programu „SPOTKAJMY SI¢”, 
prosimy o czytelne wype∏nienie poni˝szego kuponu i odes∏anie go na adres:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 

Uwaga! Ci z Paƒstwa, którzy sà prenumeratorami „Naszej Troski” lub cz∏onkami programu Z∏ota Karta ConvaTec, b´dà otrzymywaç
takie zaproszenia i nie muszà wype∏niaç poni˝szego kuponu.�

W wielu miastach sale wype∏nione sà po brzegi.

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸
POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

W trakcie przerwy zapraszamy wszystkich na pocz´stunek.

Na spotkaniach mówimy du˝o o nowym sprz´cie stomijnym,
mo˝na te˝ otrzymaç jego próbki.



UWAGA! Zmiana miejsca

spotkaƒ w Katowicach!
UWAGA! Zmiana miejsca

spotkaƒ w Katowicach!

Kina Kosmos

ul. Sokolska 66

Informujemy, ˝e dotychczasowe miejsce 

spotkaƒ z pacjentami w Domu Lekarza

zosta∏o przeniesione do

Kino Kosmos      ul. Sokolska 66
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Zgodnie z obietnicà z∏o˝onà Paƒstwu w po-
przedniej cz´Êci „Kàcika medycznego”, przed-
stawiamy dzisiaj podstawowe zasady prawid∏o-
wej diety oraz bezpiecznej aktywnoÊci fizycznej,
zalecane w profilaktyce i leczeniu choroby nad-
ciÊnieniowej. 

Post´powanie niefarmakologiczne
Prawid∏owa dieta oraz systematyczny wysi∏ek

fizyczny to elementy sk∏adowe stylu ˝ycia, od
których w du˝ej mierze zale˝y nasze zdrowie, sa-
mopoczucie i kondycja. Zmiana stylu ˝ycia jest
zalecana w profilaktyce i leczeniu wszystkich
chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego, jako tzw.
post´powanie niefarmakologiczne. Obejmuje
ono obni˝enie masy cia∏a, odpowiednià diet´,
systematyczny wysi∏ek fizyczny, ograniczenie
spo˝ycia alkoholu, rzucenie palenia tytoniu oraz
w∏aÊciwy wypoczynek. 

W chorobie nadciÊnieniowej post´powanie
niefarmakologiczne jest szczególnie wa˝ne. Mo-
˝e przynieÊç efekty porównywalne ze stosowa-
niem leków i pozwoliç na ich odstawienie lub
znaczne zmniejszenie stosowanych dawek. Ma
to du˝e znaczenie, poniewa˝ praktycznie wszyst-
kie leki stosowane w leczeniu nadciÊnienia t´t-
niczego nara˝ajà pacjenta na dzia∏ania niepo˝à-
dane i wykazujà liczne efekty uboczne. 

Korzystny efekt modyfikacji stylu ̋ ycia jest nie-
zale˝ny od czasu trwania i zaawansowania choro-
by. Dlatego zmian´ takà zaleca si´ wszystkim
chorym z nadciÊnieniem t´tniczym. Szczególnie
wtedy, gdy towarzyszà mu zaburzenia metabolicz-
ne, takie jak oty∏oÊç, mia˝d˝yca lub cukrzyca.

Post´powanie niefarmakologiczne, poza efek-
tem hipotensyjnym (obni˝ajàcym ciÊnienie krwi),
wywiera tak˝e korzystny wp∏yw na inne czynniki
ryzyka wspó∏istniejàce z nadciÊnieniem t´tni-
czym. Wrezultacie, modyfikujàc swoje nawyki ̋ y-
wieniowe oraz rozpoczynajàc systematyczny wy-
si∏ek fizyczny, uzyskaç mo˝emy znaczne
zmniejszenie ryzyka wystàpienia groênych epizo-
dów sercowo-naczyniowych, takich jak zawa∏ ser-
ca, niewydolnoÊç krà˝enia i udar mózgu. 

Prawid∏owa dieta 
Jednym z najwa˝niejszych elementów post´-

powania niefarmakologicznego w chorobie nad-
ciÊnieniowej jest wprowadzenie w∏aÊciwej diety
i konsekwentne jej przestrzeganie. Podstawowe

znaczenie ma tutaj nie tylko kalorycznoÊç pokar-
mów, ale równie˝ ich rodzaj i sk∏ad. W szczegól-
noÊci dotyczy to zawartych w nich t∏uszczów. Na-
le˝y je ograniczaç oraz staraç si´ spo˝ywaç
wy∏àcznie t∏uszcze pochodzenia roÊlinnego (np.
oliwa z oliwek), które sà korzystniejsze od t∏usz-
czów pochodzenia zwierz´cego. 

Warto wyraênie podkreÊliç, ˝e diet´ powinni
stosowaç wszyscy pacjenci z nadciÊnieniem t´t-
niczym – nie tylko osoby z nadwagà, ale równie˝
te, których masa cia∏a jest prawid∏owa. 

Amerykaƒscy dietetycy opracowali specjal-
nà diet´, uznawanà za optymalnà dla osób
z nadciÊnieniem t´tniczym, tzw. diet´ DASH
(ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension
– dietetyczne metody zwalczania nadciÊnienia).
Jest ona bardzo podobna do tzw. diety Êród-
ziemnomorskiej, która równie˝ odgrywa pozy-
tywnà rol´ w zapobieganiu i leczeniu chorób
uk∏adu sercowo-naczyniowego.

Podstawowymi sk∏adnikami w∏aÊciwej diety
u osób z nadciÊnieniem t´tniczym powinny
byç: owoce (najlepiej dojrza∏e), surowe lub go-
towane warzywa (sa∏ata, marchew, kalafior, bu-
raki, ziemniaki, szpinak), niskot∏uszczowe pro-

dukty mleczne (odt∏uszczone mleko, chudy
bia∏y ser, kefir), produkty zbo˝owe (pe∏noziar-
niste pieczywo, p∏atki, kasza, ry˝, makaron), ry-
by (wszystkie – z wyjàtkiem w´dzonych), drób
(kurczaki, indyki), chude czerwone mi´so (cie-
l´cina, wieprzowina) oraz produkty o niskiej za-
wartoÊci t∏uszczów zwierz´cych. 

Dla osób z nadciÊnieniem przeciwwskazane
sà: t∏uszcze pochodzenia zwierz´cego (np. sma-
lec, boczek, bekon), pe∏ne mleko, bia∏e t∏uste
sery, sery ̋ ó∏te, mas∏o, Êmietan´, ̋ ó∏tka jaj, fryt-
ki, placki ziemniaczane, t∏uste czerwone mi´so
(wo∏owina, golonka), s∏odycze, czekolad´, cia-
sta, d˝emy, majonez, sól oraz cukier. Nale˝y je
ograniczaç.

Jak w ka˝dej diecie, w diecie nadciÊnieniow-
ców podstawowà zasadà jest spo˝ywanie urozma-
iconych posi∏ków. Tylko wtedy bowiem jesteÊmy
w stanie zapewniç organizmowi odpowiednie za-
opatrzenie we wszystkie potrzebne sk∏adniki od-
˝ywcze i uniknàç niedoborów pokarmowych.

W zestawianiu produktów spo˝ywczych w do-
brze zbilansowanà diet´ pomocne sà zalecenia
˝ywieniowe przedstawiane zwyczajowo w posta-
ci tzw. „piramidy ̋ ywienia”. U podstawy pirami-
dy w diecie DASH znajdujà si´ owoce i warzy-
wa. Przesuwajàc si´ bli˝ej wierzcho∏ka piramidy,

Kàcik medyczny

Post́ powanie niefarmakologiczne

Zmiana stylu ˝ycia (czyli tzw. post´po-
wanie niefarmakologiczne) jest zaleca-
na zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu
choroby nadciÊnieniowej:
• w profilaktyce – zmniejsza ryzyko wy-

stàpienia choroby,
• w leczeniu – mo˝e przynieÊç efekty

porównywalne ze stosowaniem le-
ków; pozwala na ich odstawienie lub
zmniejszenie dawek. 

Zmiana nawyków ˝ywieniowych oraz
rozpocz´cie systematycznej aktywnoÊci
fizycznej przez osob´ chorà na nadci-
Ênienie t´tnicze ma na celu g∏ównie ob-
ni˝enie ciÊnienia t´tniczego oraz zapo-
bieganie powik∏aniom choroby nadci-
Ênieniowej, takim jak: choroba niedo-
krwienna serca, zawa∏ serca, niewydol-
noÊç krà˝enia, szybsza mia˝d˝yca oraz
udar mózgu. 

Dieta stosowana w chorobie
nadciÊnieniowej pozwala na: 

• Skutecznà kontrol´ ciÊnienia t´tniczego
• Zmniejszenie iloÊci powik∏aƒ nadci-

Ênienia
• Zmniejszenie iloÊci stosowanych le-

ków lub ich dawek
• Wyrównanie ewentualnych zaburzeƒ go-

spodarki t∏uszczowej i w´glowodanowej
• Lepszà kontrol´ chorób wspó∏towarzy-

szàcych (mia˝d˝yca, cukrzyca, choro-
ba wieƒcowa etc.) 

• Normalizacj´ masy cia∏a
• Lepsze samopoczucie
Diet´ powinni stosowaç wszyscy pacjen-
ci z nadciÊnieniem t´tniczym – nie tylko
osoby z nadwagà, ale równie˝ te, których
masa cia∏a jest prawid∏owa. 

NadciÊnienie t´tnicze (cz. III)

lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ
Dzia∏ Pomocy ConvaTec
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zobaczymy, ˝e cz´stotliwoÊç spo˝ycia okreÊlo-
nych grup produktów powinna si´ zmniejszaç
(patrz rysunek obok). 

Produkty z dwóch najni˝szych grup w pirami-
dzie przedstawionej obok (owoce, warzywa i na-
bia∏ niskot∏uszczowy) majà w diecie nadciÊnie-
niowców najwi´ksze znaczenie – powinny byç
spo˝ywane podczas ka˝dego lub prawie ka˝dego
posi∏ku. Mi´so (ryby i drób), które znajduje si´ na
szczycie piramidy, powinno byç spo˝ywane
rzadziej – raz dziennie.

Bardzo wa˝ny, oprócz w∏aÊciwego doboru
produktów w diecie, jest równie˝ sposób, w ja-
ki przygotowujemy posi∏ki. Nale˝y unikaç sma-
˝enia mi´sa – znacznie lepsze jest jego goto-
wanie, duszenie lub pieczenie w folii. Nie
powinno si´ soliç potraw, bowiem iloÊç spo˝y-

wanej soli w chorobie nadciÊnieniowej musi
byç bezwzgl´dnie ograniczona. Sól mo˝na za-
stàpiç smacznymi mieszankami zio∏owymi. Nie
nale˝y równie˝ stosowaç nadmiaru przypraw –
szczególnie ostrych, które zwi´kszajà ∏aknienie.
Z diety powinno si´ równie˝ wyeliminowaç po-
trawy ci´˝ko strawne. 

Posi∏ki nale˝y spo˝ywaç w spokoju i powoli,
dok∏adnie gryzàc i mieszajàc ze Êlinà kolejne k´-
sy. Trzeba pami´taç o wizycie u stomatologa, je-
˝eli mamy powa˝ne braki w uz´bieniu. Mogà
one mieç bowiem du˝e znaczenie w procesie
poprawy trawienia êle rozdrobnionego pokarmu.
Jedzenie w poÊpiechu jest niezdrowe. Obcià˝a
˝o∏àdek i powoduje, ˝e zjadamy o wiele wi´cej,
ni˝ potrzebuje tego nasz organizm. 

Lepiej jest spo˝ywaç 5-6 mniejszych posi∏-
ków dziennie ni˝ 2-3 du˝e. Trzeba równie˝ pa-
mi´taç o piciu odpowiedniej iloÊci p∏ynów –
ok. 8 szklanek dziennie. Je˝eli mamy takà mo˝-
liwoÊç, najlepiej spo˝ywaç posi∏ki w domu.

Bezwzgl´dnie natomiast nale˝y unikaç tzw.
fast-foodów (hamburgery, pizza, gotowe dania
z mro˝onek). Warto równie˝ zrezygnowaç
z u˝ywek – w szczególnoÊci z papierosów,
mocnych alkoholi i nadmiaru kawy. 

Korzystny efekt prawid∏owej diety w nadci-
Ênieniu t´tniczym wynika nie tylko z tego, ile
jemy, ale g∏ównie z tego, co jemy. Celem w∏a-
Êciwego ̋ ywienia jest bowiem dostarczenie or-
ganizmowi niezb´dnych sk∏adników pokarmo-
wych oraz eliminowanie tych, które mogà byç
szkodliwe (np. t∏uszcze zwierz´ce). 

Dodatkowà zaletà diety nadciÊnieniowców
jest równie˝ niskokalorycznoÊç, co osobom
z nadwagà umo˝liwia pozbycie si´ zb´dnych ki-
logramów. Wykorzystujàc t´ diet´ do walki ze
zb´dnymi kilogramami, trzeba jà tylko nieco zmo-
dyfikowaç, zmniejszajàc porcje lub zast´pujàc
niektóre produkty mniej kalorycznymi odpowied-
nikami (np. woda mineralna zamiast soku owo-
cowego).

Nale˝y podkreÊliç, ˝e u osób ze stomià cz´Êç
produktów zalecanych nadciÊnieniowcom mo˝e
byç êle tolerowana. Dlatego zmiana diety powinna
byç stopniowa. Nale˝y przy tym bacznie obserwo-
waç swój organizm i cykl wypró˝nieƒ.

Normalizacja masy cia∏a
Cz´Êç osób z nadciÊnieniem ma nadwag´,

która powa˝nie utrudnia jego leczenie. Szczegól-
nie du˝e zagro˝enie dla uk∏adu sercowo-naczy-
niowego stanowi tzw. oty∏oÊç brzuszna. Towarzy-
szà jej cz´sto zaburzenia gospodarki t∏uszczowej
i w´glowodanowej.

Normalizacja masy cia∏a u osób z nadwagà
jest standardowà metodà post´powania w le-
czeniu nadciÊnienia t´tniczego. Nawet umiar-
kowane zmniejszenie masy cia∏a wywiera bo-
wiem korzystny wp∏yw na towarzyszàce
nadciÊnieniu zaburzenia metaboliczne i zmniej-
sza ryzyko powik∏aƒ sercowo-naczyniowych.
Wykazano równie˝, ˝e stosowanie diety nisko-
kalorycznej u osób oty∏ych z chorobà nadci-
Ênieniowà powoduje obni˝enie ciÊnienia krwi

Dieta osób z nadciÊnieniem t́ tniczym po-
winna przede wszystkim ograniczaç spo˝y-
cie t∏uszczów pochodzenia zwierz´cego
oraz cukrów, a zwí kszaç spo˝ycie owo-
ców, warzyw, produktów zbo˝owych i bia-
∏ego mí sa. Nale˝y spo˝ywaç urozmaicone
posi∏ki oraz eliminowaç potrawy cí ˝ko
strawne, nadmiar soli, ostre przyprawy
i u˝ywki (papierosy, mocny alkohol). 
Zalecenia dla osób z nadciÊnieniem t́ tni-
czym zilustrowane „piramidà ˝ywieniowà”
dotyczà równie  ̋ iloÊci wody dostarczanej
wpostaci p∏ynów – powinno to byç 8szkla-
nek dziennie. Nale˝y ograniczaç spo˝ycie
kawy i napojów gazowanych, a tak˝e wybie-
raç wod  ́mineralnà  i soki owocowe. 

Czy masz nadwag´? 

Do okreÊlenia tego, czy Twoja waga jest
prawid∏owa, najlepiej pos∏u˝yç si´ tzw.
wskaênikiem BMI (ang. Body Mass In-
dex). Oblicza si´ go, dzielàc mas´ cia∏a
(w kilogramach) przez wzrost (w me-
trach) podniesiony do kwadratu: 

Prawid∏owa wartoÊç wskaênika BMI po-
winna wynosiç 18,5-25,0. Gdy jest
mniejsza od 18,5, mówimy o niedowa-
dze. Gdy przekracza 25 – mamy do czy-
nienia z nadwagà. WartoÊç wskaênika
BMI wi´ksza od 30 Êwiadczy o oty∏oÊci. 
Przyk∏ad: Je˝eli ci´˝ar Twojego cia∏a
wynosi 60 kg, a wzrost 172 cm, to Twój
BMI = 20,28 (BMI = 62 kg : 1,722 m=
62 kg : 2,9584 m = 20,28)

masa cia∏a (kg) 
BMI =  

wzrost2 (m)

Piramida ˝ywienia dla osób z nadciÊnieniem (dieta DASH)

mi´so, ryby, drób

roÊliny stràczkowe,
orzechy, nasiona

produkty zbo˝owe

Produkty z dwóch najni˝szych grup majà
najwi´ksze znaczenie w diecie nadciÊnieniowców

nabia∏
niskot∏uszczowy

owoce,
warzywa
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i wp∏ywa korzystnie na czynnoÊç Êródb∏onka
naczyniowego. 

U osób oty∏ych (BMI>30) redukcja masy
cia∏a daje mo˝liwoÊç obni˝enia ciÊnienia t´t-
niczego krwi nawet o 5-20 mm Hg na ka˝de 10
kg utraconej masy cia∏a. 

Jednà z najlepszych metod skutecznego
„schudni´cia” jest niskokaloryczna dieta o ÊciÊle
okreÊlonym sk∏adzie, po∏àczona ze zwi´kszonà
aktywnoÊcià ruchowà (spacery, jazda na rowerze,
p∏ywanie). Podstawowe znaczenie majà tutaj: 

• kalorycznoÊç stosowanej diety: je˝eli chce
si´ schudnàç, trzeba dostarczaç organi-
zmowi mniej kalorii, ni˝ potrzebuje, 

• sk∏ad diety: powinno ograniczyç si´ iloÊç
spo˝ywanych t∏uszczów i cukrów oraz piç
du˝o p∏ynów,

• ruch: regularna aktywnoÊç fizyczna u∏atwia
szybki spadek masy cia∏a, poniewa˝ zwi´k-
sza zu˝ycie energii oraz przyspiesza tempo
podstawowej przemiany materii. 

Regularna aktywnoÊç fizyczna 
Systematyczny wysi∏ek fizyczny wywiera

bardzo korzystny wp∏yw na leczenie choroby
nadciÊnieniowej. Dzi´ki codziennej aktywnoÊci
fizycznej ciÊnienie mo˝na obni˝yç w ∏agodnej
chorobie do normalnego poziomu bez stoso-
wania leków. Przy nadciÊnieniu ci´˝kim odpo-
wiednio dobrane çwiczenia fizyczne sà nieod-
∏àcznà – obok leków i diety – cz´Êcià
prawid∏owej terapii. Uprawiane regularnie po-
zwalajà skutecznie obni˝yç zarówno ciÊnienie
skurczowe, jak i rozkurczowe krwi.

Najlepszà formà aktywnoÊci fizycznej dla osób
z nadciÊnieniem t´tniczym sà tzw. çwiczenia ae-
robowe (dotleniajàce). Nale˝à do nich szybki spa-
cer, marsz, bieganie i jazda na rowerze. Wpraw-
dzie podczas wykonywania tych çwiczeƒ dochodzi
do przejÊciowego wzrostu ciÊnienia krwi, ale nie
jest on du˝y i nie utrzymuje si´ d∏ugo. Wysi∏ek izo-
metryczny (np. çwiczenia na si∏owni) jest przeciw-
wskazany, poniewa˝ powoduje d∏ugotrwa∏y wzrost
ciÊnienia t´tniczego. 

WydolnoÊç organizmu u chorego na nadci-
Ênienie t´tnicze jest du˝o ni˝sza ni˝ wydolnoÊç
zdrowego cz∏owieka. Dlatego najwa˝niejszà za-
sadà dotyczàcà çwiczeƒ fizycznych w nadci-
Ênieniu t´tniczym jest to, aby wysi∏ek by∏
umiarkowany. Chodzi o to, by dodatkowo nie nad-
wyŕ ˝aç niezbyt sprawnego, obcià˝onego choro-
bà nadciÊnieniowà uk∏adu krà˝enia. Wysi∏ek fi-
zyczny powinien byç ka˝dorazowo odpowiednio
dobrany do wieku chorego, jego kondycji i wy-
dolnoÊci.

Najbezpieczniejszym sposobem aktywnoÊci
fizycznej w leczeniu nadciÊnienia jest spacer.
Nie ka˝dy jednak spacer ma dzia∏anie terapeu-

tyczne. Aby tak by∏o, musi si´ wiàzaç z umiar-
kowanym wysi∏kiem (t´tno podczas spaceru
powinno osiàgnàç ok. 50-70% maksymalnej
wartoÊci t´tna wysi∏kowego – patrz ramka na
dole strony). Zalecana cz´stotliwoÊç spacerów
wynosi 4-6 tygodniowo po minimum 30 min. 

Dla osób prowadzàcych siedzàcy tryb ˝ycia
lub majàcych nadwag´ nawet krótki spacer mo-
˝e stanowiç powa˝ne wyzwanie. Dlatego nie na-
le˝y od razu wyruszaç w d∏ugie trasy. Na poczà-
tek najlepiej zaczàç od 2-3 spacerów
tygodniowo po 5-10 min. W razie wystàpienia
w czasie marszu jakichkolwiek niepokojàcych
dolegliwoÊci (np. ból lub pieczenie za most-
kiem), nale˝y go przerwaç i niezw∏ocznie skon-
sultowaç si´ z lekarzem. 

Regularne, aerobowe çwiczenia fizyczne do-
stosowane do mo˝liwoÊci pacjenta powinny
stanowiç sta∏y element terapii u osób z nadci-
Ênieniem t´tniczym, szczególnie jeÊli schorze-

niu towarzyszy nadwaga lub inne czynniki ryzy-
ka sercowo-naczyniowego. 

Osoby po zawale mi´Ênia sercowego lub cier-
piàce na choroby serca, np. chorob´ wieƒcowà,
powinny bezwarunkowo przed rozpocz´ciem pro-
gramu çwiczeƒ fizycznych skonsultowaç si´ z le-
karzem prowadzàcym, najlepiej kardiologiem.
W takim przypadku to lekarz powinien zadecydo-
waç, czy mo˝emy rozpoczàç çwiczenia i jaka po-
winna byç ich cz´stotliwoÊç i d∏ugoÊç. Je˝eli
w przesz∏oÊci mieliÊmy dolegliwoÊci wieƒcowe
lub podejrzewamy u siebie jakieÊ przeciwwska-
zania do aktywnoÊci ruchowej, powinniÊmy w ce-
lu rozwiania naszych wàtpliwoÊci skonsultowaç
si´ z lekarzem . Byç mo˝e zleci on nam wykona-
nie próby wysi∏kowej, która zdecyduje, w jakim
zakresie mo˝emy rozpoczàç aktywnoÊç fizycznà.

Bardziej wymagajàce rodzaje çwiczeƒ aero-
bowych (biegi, jazda na rowerze, p∏ywanie)
przeznaczone sà dla osób sprawniejszych i bar-
dziej wytrenowanych. 

Inne çwiczenia fizyczne – np. gimnastyka –
mogà przynieÊç korzystne rezultaty, je˝eli wyko-
nywane sà systematycznie (przynajmniej 2-3 ra-
zy w tygodniu), ka˝dorazowo przez minimum 20
minut. Mo˝na je dowolnie wyd∏u˝aç, oczywiÊcie
w miaŕ  indywidualnych mo˝liwoÊci. 

èle zaplanowany wysi∏ek fizyczny, podobnie
jak zbyt intensywny trening, mo˝e przynieÊç sku-
tek odwrotny do zamierzonego. Osoby cierpià-
ce na chorob´ nadciÊnieniowà nie powinny wy-
konywaç intensywnego wysi∏ku izometrycznego.

Niekorzystne formy aktywnoÊci dla osób
z nadciÊnieniem obejmujà: çwiczenia si∏owe,
zapasy, boks, wioÊlarstwo, narciarstwo, inten-
sywnà wspinaczk´. Sporty górskie, ze wzgl´du
na panujàce w górach warunki (rozrzedzone po-
wietrze, niskie temperatury zimà), równie˝ po-
wodujà wzrost ciÊnienia krwi. 

Poprzez aktywnoÊç fizycznà mo˝na obni˝yç
swoje ciÊnienie nawet o 5-10 mm Hg. Po to
jednak, aby korzystny efekt çwiczeƒ utrzymy-
wa∏ si´ d∏ugotrwale, çwiczenia nale˝y wykony-
waç systematycznie. 

Systematyczny wysi∏ek
fizyczny w chorobie
nadciÊnieniowej: 

• Umo˝liwia skuteczne pozbycie si´
nadwagi – przyspiesza metabolizm
i przemian´ materii

• Wzmacnia mi´sieƒ sercowy – serce
mo˝e wydajniej pompowaç krew do
wszystkich narzàdów organizmu

• Zwalnia prac´ spoczynkowà serca –
wolniejsza akcja serca oznacza ni˝sze
ciÊnienie krwi

• Obni˝a ciÊnienie krwi – poprzez po-
praw´ elastycznoÊci naczyƒ krwiono-
Ênych, która powoduje, ̋ e krew ∏atwiej
si´ przez nie przemieszcza

• Wp∏ywa korzystnie na gospodark´
t∏uszczowà i zwi´ksza tolerancj´ w´-
glowodanowà 

• Zmniejsza negatywne skutki stresu

Jak çwiczyç bezpiecznie? 

Najwa˝niejszà zasadà przy çwiczeniach fizycznych w nadciÊnieniu t´tniczym jest to, aby by∏y
one jednoczeÊnie skuteczne i bezpieczne. Eksperci zajmujàcy si´ nadciÊnieniem  zalecajà, aby
t´tno podczas wysi∏ku fizycznego wynosi∏o 50-70% maksymalnej wartoÊci t´tna wysi∏kowego
odpowiedniej dla wieku pacjenta. Wtedy wysi∏ek jest najskuteczniejszy i zarazem bezpieczny.
Maksymalne t´tno wysi∏kowe mo˝na wyliczyç wg nast´pujàcego wzoru: 

Maksymalne t´tno wysi∏kowe = 220 – wiek (w latach)
Przyk∏ad: Je˝eli masz 60 lat, to Twoje maksymalne t´tno wysi∏kowe wynosi 160 (220 – 60
= 160), a 70% tej wartoÊci to 112. Oznacza to, ˝e Êredni wysi∏ek dla osoby w wieku 60 lat
to taki spacer lub marsz, podczas których t´tno wynosi ok. 112.



Mamy nadziej´, ˝e dotar∏y ju˝ do Was nasze upominki z okazji Waszego Âwi´ta, i ˝e sprawiliÊmy Wam tym przyjemnoÊç.
Chcemy zapewniç, ˝e myÊlimy o Was – naszych najm∏odszych pacjentach ze stomià. Wbrew pozorom jest Was doÊç du˝a
grupa – kilkaset osób w Polsce. ChcielibyÊmy dok∏adniej Was poznaç, Wasze marzenia i plany na przysz∏oÊç. Dlatego i w tym
roku, podobnie jak w poprzednim, og∏aszamy 

konkurs plastyczny z nagrodami
na temat:

„Kim chc´ zostaç, jak b´d´ du˝y?”

.

Mo˝ecie rysowaç, szkicowaç, malowaç, wykorzystaç plastelin´, gips lub modelin´. Mo˝e to byç te˝ np. wycinanka lub
wyklejanka - co tylko sobie wymyÊlicie. 

Swoje prace czytelnie podpiszcie, do∏àczcie wype∏niony kupon znajdujàcy si´ na dole strony i przyÊlijcie do nas z dopiskiem
na kopercie „Konkurs plastyczny”. Na Wasze listy czekamy do 31 lipca 2004 r. Dla autorów 10 najciekawszych prac
ufundowaliÊmy wspania∏e nagrody!!!

Wyniki konkursu zaprezentujemy w kolejnym, paêdziernikowym wydaniu „Naszej Troski”

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸ POMOCY
CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje na temat nowych produktów, informacje
na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz
statystycznych firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

Imi´: Nazwisko:

Ulica: Nr domu: Nr lok.:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Telefon z numerem kierunkowym:

Data: Czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka:

Wiek: Data wy∏onienia stomii (m-c, rok):

Rodzaj stomii:   kolostomia � ileostomia � urostomia � Typ stomii:    sta∏a � czasowa �          

Prosz´ napisaç w kilku zdaniach, jak dziecko radzi sobie ze stomià:

Konkurs plastyczny
Prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami, podpisanie oraz odes∏anie wraz z pracà plastycznà na adres:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
Uwaga: poni˝ej nale˝y wpisaç dane dziecka bioràcego udzia∏ w konkursie.

„Kim chc´ zostaç, jak b´d´ du˝y?”

�

Drogie Dzieci!
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! 

˚yczymy Wam samych s∏onecznych dni, pe∏nych
uÊmiechów i radoÊci. Samych piàtek,

mnóstwa s∏odyczy, ˝yczliwych kolegów i kole˝anek. 
AbyÊcie jak najd∏u˝ej pozosta∏y dzieçmi,

poniewa˝ wtedy psoty i figle uchodziç Wam b´dà bezkarnie.
Âciskamy Was, Kochane Dzieci, bardzo serdecznie!

nagrody!!!
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Jak ju˝ pisali-
Êmy w poprzednim nu-
merze „Naszej Troski”, pro-
gram „Z∏ota Karta ConvaTec” zosta∏
od kwietnia 2004 r. udost´pniony  wszystkim
pacjentom ze stomià, którzy korzystajà ze
sprz´tu firmy ConvaTec. 

Najbardziej docenianà przez Paƒstwa korzy-
Êcià p∏ynàcà z uczestnictwa w programie jest
mo˝liwoÊç bezp∏atnego wyjazdu na  turnusy sa-
natoryjne. 

Cz´sto sygnalizujà Paƒstwo, ̋ e dost́ p pacjen-
tów ze stomià do sanatoriów jest bardzo utrud-
niony. Lekarze nie chcà wydawaç skierowaƒ,

asanatoria bojà sí  Paƒstwa przyjmowaç. Wyjazd
prywatny wià˝e si´ natomiast z bardzo du˝ymi
kosztami. Cz´sto jedynà szansà na skorzystanie
z sanatorium jest wi´c dla Paƒstwa wylosowanie
bezp∏atnego turnusu w ramach programu „Z∏ota
Karta ConvaTec”. Dlatego, rozszerzajàc formu∏´

programu i zapraszajàc do nie-
go równie˝ „starych” u˝ytkow-
ników sprz´tu ConvaTec, po-
stanowiliÊmy te˝ znacznie
zwi´kszyç liczb´ turnusów
sanatoryjnych. Turnusy b´-
dziemy teraz organizowaç co
miesiàc, a nie jak poprzed-
nio – co kwarta∏. 

Dla Paƒstwa wygody zapro-
siliÊmy równie  ̋do wspó∏pra-
cy wí cej sanatoriów. Do-
tychczas wyje˝d˝aliÊcie
tylko do Ustki iKo∏obrzegu.
Teraz, aby u∏atwiç Paƒstwu

dojazd z ró˝nych stron kraju,
b´dziemy sí  spotykaç jeszcze

w Làdku Zdroju, Ciechocinku
i Bochni. 
Ka˝de z tych sanatoriów oferuje

inne warunki klimatyczne i inne zabiegi rehabilita-
cyjne. Chcemy, aby mieli Paƒstwo nie tylko ∏atwiej-
szy dojazd, ale tak˝e mo l̋iwoÊç skorzystania z wa-
lorów wypoczynkowych, jakie oferujà ró˝ne
miejscowoÊci uzdrowiskowe w Polsce.

Jak dotychczas, turnusy sanatoryjne sà ca∏-
kowicie bezp∏atne. Oferujemy Paƒstwu pobyt
w pokojach dwuosobowych z ∏azienkà i ca∏o-
dzienne wy˝ywienie. Dodatkowo, mogà Paƒstwo
skorzystaç z dwóch zabiegów rehabilitacyjnych
dziennie. Zwracamy te˝ koszty dojazdu do sa-
natorium.

Do opieki nad uczestnikami zaprosiliÊmy
wysoko wykwalifikowane piel´gniarki stomijne
z ca∏ego kraju. Podczas trwania ka˝dego turnu-
su b´dà s∏u˝yç Paƒstwu pomocà – codziennie
organizujàc spotkania, konsultacje, a tak˝e wraz
z lekarzami pomagajàc w doborze najbardziej
odpowiednich dla Paƒstwa zabiegów rehabilita-
cyjnych. Ponadto, przygotowaliÊmy dla Paƒstwa
program edukacyjny, który b´dzie prowadzony
przez piel´gniarki. Przypomnimy w nim zasady
prawid∏owej piel´gnacji stomii, pomo˝emy do-
braç najlepszy sprz´t, a tak˝e doradzimy, co ro-
biç, gdy wystàpià powik∏ania. 

Zaprezentujemy równie˝ nowy sprz´t stomij-
ny, który b´dzie mo˝na wypróbowaç pod okiem
piel´gniarki. 

Na ka˝dy turnus zapraszamy te˝ wolontariu-
szy z Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chory-

mi ze Stomià Pol-Ilko. Sà to osoby, które same
majà wy∏onionà stomi´ i zdecydowa∏y si´ po-
Êwi´ciç swój czas innym. Wolontariusze, dzi´ki
w∏asnym doÊwiadczeniom, pomogà Paƒstwu
zaakceptowaç stomi´ i nauczyç si´ z nià
normalnie ˝yç. 

Kolejnà propozycjà programu „Z∏ota Karta
ConvaTec” jest mo˝liwoÊç bezp∏atnego
skorzystania z telefonu zaufania. Nasz
konsultant psycholog od lat pracuje z pa-
cjentami ze stomià, zna Paƒstwa bolàczki
i wie, z jakimi problemami borykacie si´ na
co dzieƒ. Numer bezp∏atnego telefonu do psy-
chologa jest udost´pniany przez pracowników
z Dzia∏u Pomocy ConvaTec wszystkim ucze-
stnikom programu. Aby go otrzymaç, nale˝y
zadzwoniç pod numer naszej bezp∏atnej infolinii
(0-800 120 093). 

Poniewa˝ program ten jest teraz bardzo du-
˝ym przedsi´wzi´ciem, jedna z piel´gniarek,
Barbara Szulecka z Dzia∏u Pomocy ConvaTec,
zosta∏a jego koordynatorkà.  

Mamy nadziej´, ˝e zmiany w programie
„Z∏ota Karta ConvaTec” spe∏nià Paƒstwa ocze-
kiwania.

Serdecznie zapraszamy do udzia∏u w naszym
programie. 

Szczegó∏y programu Z∏ota Karta ConvaTec znajdujà si´ w
broszurze, którà otrzymuje ka˝dy jego uczestnik.

Uczestnicy majowego turnusu w Ustce.

Program Z∏ota Karta ConvaTec

Barbara Szulecka 
piel´gniarka dyplomowana

Dzia∏ Pomocy ConvaTec

Z∏ota Karta ConvaTec

UstkaUstka

Làdek ZdrójLàdek Zdrój

BochniaBochnia

Ko∏obrzegKo∏obrzeg

CiechocinekCiechocinek



Je˝eli chce Pan/Pani byç cz∏onkiem programu „Z∏ota Karta ConvaTec”, uprzejmie prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami oraz odes∏anie
go na adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Nr domu: Nr lok.:

TAK, CHC¢ BYå CZ¸ONKIEM PROGRAMU „Z¸OTA KARTA CONVATEC”

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

�

Nr 3, 2004 (14)

Tych z Paƒstwa, którzy sà u˝ytkownikami sprz´tu stomijnego ConvaTec i chcieliby byç uczestnikami programu „Z∏ota Karta ConvaTec”, prosimy
o czytelne wype∏nienie zamieszczonego poni˝ej kuponu i odes∏anie go na nasz adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec),
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. �

Prosz´ podaç nazw´ i adres sklepu, gdzie zaopatruje si´ Pan/Pani w sprz´t stomijny:

Z¸OTA KARTA CONVATEC

Rodzaj sprz´tu stomijnego: ❑ jednocz´Êciowy      ❑ dwucz´Êciowy

Marka u˝ywanego sprz´tu (np. Combihesive 2S, Esteem, Esteem synergy, Stomadress, Alterna):

prosz´  wpisaç mark´ u˝ywanego sprz´tu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Producent u˝ywanego sprz´tu stomijnego:

❑ ConvaTec           ❑ Coloplast

❑ Dansac              ❑ BBraun            ❑ inny

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸
POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

� tworzà ochronnà,
zabezpieczajàcà warstw´
na skórze wokó∏ stomii

� zwi´kszajà przyleganie 
i szczelnoÊç sprz´tu 
stomijnego 

� u∏atwiajà gojenie
zmian skórnych

� gwarantujà pewnoÊç i poczucie
bezpieczeƒstwa pacjenta

Gaziki ConvaCare®

z p∏ynem ochraniajàcym
Gaziki ConvaCare

dost´pne sà
w ramach limitów 

na sprz´t stomijny
ustalonych przez

Ministerstwo Zdrowia

Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120-093
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Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze
Stomià Pol-Ilko od wielu lat przygotowuje wolon-
tariuszy do pracy z pacjentami ze stomià. Wolon-
tariusz jest wiarygodny, gdy przekonuje chorego,
˝e ze stomià mo˝na ̋ yç, bo sam jest cz∏owiekiem,
który ma przetok .́ Dzí ki swojemu doÊwiadcze-
niu mo˝e pomóc osobie po operacji przyzwycza-
iç sí  do nowej sytuacji i zaakceptowaç jà. Dora-
dziç, gdy wyst́ pujà jakieÊ problemy.

Firma ConvaTec od samego poczàtku promuje
wolontariat. Dlatego wspieraliÊmy te˝ ogólnopol-
skie szkolenie wolontariuszy zorganizowane przez
bia∏ostocki oddzia∏ Pol-Ilko. Odby∏o si´ ono
w Augustowie, w dniach 31 maja-2 czerwca.
Trzydniowy program wype∏ni∏y wyk∏ady lekarzy,
piel´gniarek i psychologa. W szkoleniu uczest-
niczy∏o ok. 80 osób z ca∏ego kraju. 

– To pierwsze szkolenie z cyklu, który planu-
jemy wspó∏organizowaç w przysz∏oÊci – mówi
lek. med.  Przemys∏aw Styczeƒ, dyrektor Dzia∏u
Pomocy ConvaTec.

Jak wa˝ne w opiece nad pacjentami ze sto-
mià sà poradnie stomijne, nie trzeba nikogo
przekonywaç. To w∏aÊnie tam chorzy otrzymujà
pomoc od specjalistów – lekarzy, piel´gniarek
i psychologów – którzy pomagajà im wróciç do
normalnej aktywnoÊci, pracy zawodowej, ˝ycia
towarzyskiego. 

Dotychczas poradnie w Polsce funkcjonowa-
∏y nie gorzej od podobnych oÊrodków na Êwie-
cie. Niestety, wskutek reorganizacji w s∏u˝bie
zdrowia od kilku lat kolejnym poradniom syste-
matycznie odmawiano podpisania kontraktów.
W tym roku nie zawarto ju˝ ˝adnego. Narodowy
Fundusz Zdrowia uzna∏, ˝e ich zadania mogà
przejàç inne poradnie specjalistyczne – chirur-
gii ogólnej, gastroenterologiczne, proktologicz-
ne, onkologiczne. Tak te˝ si´ sta∏o. Nazwa „Po-
radnia stomijna” znikn´∏a w ca∏ym kraju. 

Poradnia stomijna w Poznaniu by∏a pierwszà,
która powsta∏a w Polsce. Dzia∏a, a raczej dzia∏a∏a,

od 1981 r. W swoich rejestrach ma ponad 2 tys.
pacjentów. Mieli oni dotychczas do dyspozycji
oddzielne gabinety, dwóch lekarzy, dwie pieĺ -
gniarki oraz psychologa i byli otoczeni opiekà
przed- i pooperacyjnà. Poradnia ta jako jedyna
w kraju przyjmowa∏a pacjentów codziennie. DziÊ
jest poradnià proktologicznà. – Cofamy si´ w za-
kresie opieki stomijnej, choç byliÊmy w czo∏ów-
ce europejskiej. Jednà decyzjà administracyjnà
zlikwidowano dorobek 23 lat pracy poradni.
Stracà na tym oczywiÊcie pacjenci, poniewa˝
b´dà mieli utrudniony dost´p do specjalistów.
Kontrakty i procedury przys∏oni∏y dobro pacjen-
ta. A powinien on mieç w ka˝dej chwili dost´p
do poradni bez ˝adnych skierowaƒ – t∏umaczy
dr hab. med. Piotr Krokowicz, kierownik poradni. 

Nie dzia∏a równie  ̋ Poradnia dla Chorych ze Sto-
mià przy II Katedrze iKlinice Chirurgii AM we Wro-
c∏awiu. Po 19 latach dzia∏alnoÊci zmieni∏a nie tyl-
ko nazw  ́ – na poradní  proktologicznà – ale

równie  ̋ miejsce. Teraz jej siedziba mieÊci sí
w nowym kompleksie Akademii Medycznej przy
ul Borowskiej 213. – Taka sytuacja nie tylko
utrudnia ˝ycie pacjentom, ale i nam prac´.
Obecnie jest taki system finansowania, ˝e za
ka˝dà procedur´ medycznà sà punkty. A takie
zabiegi w stosunku do pacjenta stomijnego, jak
badanie przetoki, zmiana opatrunku, zmiana
sprz´tu, nie istniejà w katalogu procedur w∏a-
Êciwych dla poradni proktologicznej. Jak wi´c
te porady stomijne b´dziemy klasyfikowaç?
– pyta dr Jerzy Medyƒski, kierownik poradni.

Przypominamy, ̋ e ka˝dy pacjent, który potrze-
buje konsultacji stomijnej, musi mieç skierowa-
nie od lekarza pierwszej pomocy. Lekarz ten mu-
si zaznaczyç, do jakiej placówki kieruje chorego
– czy do proktologicznej, czy onkologicznej, czy
gastroenterologicznej. Muszà sí  Paƒstwo wí c
zorientowaç, jakà nazw  ́nosi obecnie Wasza daw-
na poradnia stomijna... 

Informacje

Augustowskie
spotkanie
wolontariuszy

Sklepy Medica Humana

Poradnie stomijne „bez nazwy”

W kwietniu zaprosiliÊmy Paƒstwa do od-
wiedzenia czterech sklepów Medica Huma-
na – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu
i Wroc∏awiu. 

Bardzo dzi´kujemy tym, którzy przyszli do
nas 8 maja. Chcemy, aby sklepy Medica Hu-
mana by∏y nie tylko miejscem, w którym co
kilka miesi´cy odbierajà Paƒstwo sprz´t sto-
mijny. S∏u˝ymy tam te˝ Paƒstwu poradà i po-
mocà. Bardzo wa˝ne jest dla nas to, ̋ eby czu-
li si´ Paƒstwo w nich jak najlepiej, ˝eby
odbiór sprz´tu by∏ jak najmniej k∏opotliwy
i przebiega∏ w mi∏ej atmosferze. W sklepach
zatrudnione sà wysoko wykwalifikowane pie-
l´gniarki, które uczestniczà w wielu szkole-
niach, pog∏´biajà swojà wiedz´, aby jak naj-
lepiej pomagaç Paƒstwu w prawid∏owym
dobraniu sprz´tu. 

W sklepach Medica Humana w ca∏ej Pol-
sce znajdà Paƒstwo pe∏en asortyment sprz´-
tu stomijnego ConvaTec. 

Spotkania podobne do kwietniowych
chcemy zorganizowaç dla Paƒstwa po
wakacjach.

Dbamy o to, aby zawsze spotykali si´
Paƒstwo z mi∏à atmosferà, a co najwa˝niej-
sze – z profesjonalnà i fachowà obs∏ugà.
Ka˝dy z naszych sklepów wyglàda troch´
inaczej, ale wszystkie ∏àczy bardzo zobowià-
zujàcy szyld – „Medica Humana”.



Zapraszamy do lektury „Kàcika matrymonialno-towarzyskiego” – sta∏ej rubryki naszego magazynu. Kàcik ten powsta∏
w odpowiedzi na proÊby Czytelników, którzy w listach do Redakcji wielokrotnie wspominali o samotnoÊci i braku zrozu-

mienia, z którymi zmagajà si´ po operacji wy∏onienia stomii. Mamy nadziej´, ˝e za naszym poÊrednictwem wielu z Paƒ-
stwa znajdzie bratnià dusz´, nawià˝à si´ korespondencyjne przyjaênie i sympatie. Zach´camy do nadsy∏ania listów, w któ-

rych mo˝ecie opowiedzieç, w jaki sposób choroba wp∏yn´∏a na Wasze ˝ycie, a tak˝e opisaç w∏asne pasje i zainteresowania. 
Pami´tajcie, aby w listach zamieszczaç dok∏adny adres, na który nale˝y kierowaç korespondencj´! Listy zamieszczone w „Naszej

Trosce” b´dà podpisane tylko imieniem, co pozwoli Paƒstwu zachowaç anonimowoÊç – adres pozostanie do wiadomoÊci Redakcji, która b´dzie po-
Êredniczyç w przesy∏aniu autorowi odpowiedzi na jego anons. 
Osoby, które zechcà si´ skontaktowaç lub odpisaç na anons umieszczony w „Kàciku matrymonialno-towarzyskim”, powinny kierowaç korespondencj´
na adres Redakcji: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 
Prosimy tak˝e o dopisek na kopercie, do kogo list jest kierowany, oraz zaznaczenie numeru „Naszej Troski”, z którego dana oferta pochodzi,
np.: Pan Jan, „Nasza Troska” styczeƒ 2004.

Droga Redakcjo! 
Od roku 2000 optymistycznie patrz  ́na Êwiat. Cení  bardzo ludzi uczciwych,

prawdomównych, lubiàcych turystyczne wypady, jak i spokój domowego za-
cisza. Jestem szatynkà, mam 165 cm wzrostu, wa˝  ́54 kg i jestem inwalidkà
Igrupy ze schorzeniem urostomijnym. Pragn  ́poznaç Pana opodobnych pro-
blemach i zainteresowaniach. 

Pozdrawiam,
Barbara z woj. lubelskiego

Witam! 
Gdy pierwszy raz dosta∏am „Naszà Trosk´”, bardzo sí  ucieszy∏am, ̋ e sà lu-

dzie, którzy ˝yjà tak jak ja, czyli ze stomià. Potrafià jednak beztrosko cieszyç sí
˝yciem. Ogromnie przypad∏ mi do serca Kàcik matrymonialno-towarzyski,
zw∏aszcza, ̋ e moje serce jest z∏amane. Jestem osobà o weso∏ym usposobie-
niu, mam 44 lata i szukam kogoÊ, kto tak˝e jest samotny. KogoÊ, kto szuka
partnera na spacer czy zabaw .́ Lubí  spokój domowego ogniska, dobry film.
Mieszkam w pí knym mieÊcie, w którym nie brakuje miejsc, by sympatycznie
sp´dziç czas. Nie szukam przygody, lecz sta∏ego zwiàzku. 

Licz  ́na waszà pomoc,
Barbara z Grudziàdza

Moi Drodzy, Kochana Redakcjo!
Pisz´ do Was, poniewa˝ dzi´ki Wam znalaz∏em swoje szcz´Êcie. Dzi´ki

Wam odwa˝y∏em si´ znów mieç plany i marzenia. A to dlatego, ˝e
odpowiedzia∏em na anons pewnej pani zamieszczony w Waszym Kàciku
matrymonialnym. Nie by∏o ∏atwo, mia∏em opory, ale pomyÊla∏em sobie:
„Raz kozie Êmierç”. Napisa∏em wi´c list. Przysz∏a odpowiedê. Ten list
bardzo mnie wzruszy∏. Potem by∏y telefony. Tak dobrze nam si´
rozmawia∏o, ˝e w koƒcu postanowiliÊmy si´ spotkaç. Prze˝ywa∏em to jak
nastolatek. Uwielbiamy razem spacerowaç, rozmawiaç, wymieniaç si´
wra˝eniami z przeczytanych ksià˝ek. JesteÊmy szcz´Êliwi. ˚adne z nas nie
wierzy∏o, ˝e spotka nas coÊ tak wspania∏ego.
Pisz´, by zach´ciç innych stomików, by nie przestali wierzyç w swoje
szcz´Êcie. Ono czasem jest bardzo blisko. Wystarczy wyciàgnàç ŕ k´. 

Pozdrawiam, 
Roman W.

Kàcik matrymonialno-towarzyski

Szanowni Paƒstwo! 
Jestem pod wra˝eniem spotkania w Katowi-

cach w ramach cyklu „Spotkajmy sí ”. Nigdy nie
przypuszcza∏am, ̋ e tyle osób boryka sí  z tymi sa-
mymi problemami, które i mnie spotka∏y. Ja ju˝
pogodzi∏am sí  ze stomià, ale wcià  ̋trudno jest mi
sí  do niej przyzwyczaiç. Mo˝e teraz, gdy zacz´-
∏am stosowaç nowy sprz t́ stomijny Esteem 
synergy, b´d  ́ sí  czu∏a bardziej komfortowo.
Dzí kuj́  serdecznie za to, ˝e myÊlicie o nas i sta-
racie sí  nam pomóc. 

˚ycz  ́wszystkiego najlepszego
J. K.

Droga Redakcjo! 
Pragn  ́ Paƒstwu serdecznie podzí kowaç za

zorganizowanie spotkania w Gorzowie Wlkp., na
którym by∏am z córkà i zí ciem. Z tego spotkania
wynios∏am nies∏ychanie cennà dla mnie informa-
cj́ , ̋ e powinnam sí  zg∏osiç do poradni na lecze-
nie przepukliny pooperacyjnej. Moja córka otrzy-
ma∏a fachowà informacj́  co do dalszego post́ -
powania, by poprawiç mój komfort ˝ycia. Jestem

bardzo wdzí czna za mo l̋iwoÊç rozmowy z auto-
rytetem medycznym, jakim jest niewàtpliwie pan
doc. Krokowicz. WczeÊniej oczywiÊcie zwraca∏am
sí  z tym problemem do lekarzy chirurgów, ale bez
konkretnego rezultatu. Gdy otrzyma∏am zaprosznie
na to spotkanie, nie spodziewa∏am sí , ˝e znajd´
odpowiedê na moje pytania. 

Chcia∏abym podkreÊliç wspania∏à atmosfeŕ ,
jaka panowa∏a podczas spotkania, ˝yczliwoÊç or-
ganizatorów, przewspania∏à kuchní . Mog∏am po-
rozmawiaç z innymi osobami, które sà ju  ̋po le-
czeniu przepukliny. I ja nabra∏am wiary i nadziei, ̋ e
mnie równie  ̋uda sí  pomyÊlnie przez to przejÊç.
Jestem ju  ̋ umówiona na badania w poradni
w Poznaniu. To dzí ki Wam i Waszej pomocy. Bar-
dzo serdecznie za wszystko dzí kuj́ . 

Maria B.

Szanowna Redakcjo! 
Trudno powiedzieç coÊ wí cej ni̋  dzí kuj́ , ale

nie wiem czy samo to s∏owo mo˝e wyraziç mojà
wdzí cznoÊç za spotkania, które organizujecie.
Stomí  mam od dawna, ale ca∏y czas nie mog´

jej zaakceptowaç. Rzadko wychodz  ́ z domu,
mam ma∏o znajomych, nie chc  ́innych obcià˝aç
swoimi problemami. A poza tym zawsze boj́  sí ,
˝e nie zaakceptujà mojego kalectwa, ˝e b´dà sí
po cichu Êmiaç. Na pierwsze spotkanie sz∏am
z du˝ym niepokojem i troch  ́niech t́nie. Mog´
powiedzieç, ̋ e zmusi∏a mnie do tego rodzina. My-
Êla∏am, ˝e wiem wszystko na temat pieĺ gnacji
stomii, a jednak to, co mówili lekarz i pieĺ gniarka,
w du˝ej mierze by∏o nowe, albo mo˝e zapomnia-
ne, bo o tych rzeczach mówi sí  tylko na poczàt-
ku – potem ka˝dy sobie musi jakoÊ radziç. Z re-
gu∏y boj́  sí , ˝e gdzieÊ zostan  ́rozpoznana jako
osoba ze stomià, a na spotkaniu we Wroc∏awiu
okaza∏o sí , ˝e moja sàsiadka te  ̋ma stomí . Te-
raz spotykamy sí  czasem na herbatce i ju  ̋nie
boj́  sí  wychodziç z domu. Na drugie spotkanie
przysz∏yÊmy razem. 

Drodzy Paƒstwo, 
Serdecznie dzí kujemy za wszystkie mi∏e

listy, które przysz∏y do naszej Redakcji i za-
praszamy na kolejne spotkanie. 

Listy od Czytelników
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Informacje

Sklepy medyczne oferujàce sprz´t stomijny ConvaTec

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

G∏ogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. KoÊciuszki 15a
tel.: (76) 835 01 02

Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel.: (75) 764 61 55

Legnica 59-200
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66

Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35
tel.: (76) 854 21 13

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

Lwówek Âlàski 59-600 
Sklep Medyczny MIR-MED
Teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel.: (75) 782 57 22

Wa∏brzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Limanowskiego 3
tel.: (74) 842 33 63

Wroc∏aw 50-034
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Ba∏uckiego 4
tel.: (71) 343 83 29

Wroc∏aw 50-136
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
pl. 1 Maja 8
Szpital Wojewódzki
budynek przychodni, pok. 305
tel.: (71) 341 00 00, w. 580

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

Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny Medica Humana
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel.: (52) 375 21 00

Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (52) 344 09 90

Bydgoszcz 85-950
Sklep Medyczny
ul. S∏owackiego 1
tel.: (52) 322 01 13

Toruƒ 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17
pok. 3 (parter)
tel.: (56) 611 99 40

W∏oc∏awek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81

Bia∏a Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Brzeska 32
tel.: (83) 342 62 30

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

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

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

Pu∏awy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Pi∏sudskiego 25
tel.: (81) 887 70 42

W∏odawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel.: (82) 572 53 79

ZamoÊç 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Gen. Bo∏tucia 26
tel.: (84) 639 08 79

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

¸ódê 90-427
Niepubliczny ZOZ PRIMUS
Al. KoÊciuszki 48
tel.: (42) 636 98 11, 636 98 12

Radomsko 97-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel.:(44) 685 23 92

Bochnia 32-700 
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Âwi´tokrzyska 3
(14) 611 50 95

Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. KoÊciuszki 68
tel. (14) 686 27 20; (14) 6621237

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

Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9d
tel.: (48) 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 9/11
tel.: (12) 422 99 00, w. 239

Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Osiedle S∏oneczne 8
tel.: (12) 643 65 70

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

Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Pràdnicka 35/37

Kraków 31-548
Sklep Medyczny ORTO
Al. Pokoju 3
tel.: (12) 412 48 93,

Kraków 30-638
Sklep Medyczny ORTO
ul. Teligi 8
tel.: (12) 658 76 37

Kraków 31-826 
Sklep Medyczny MARMED

os. Z∏ota Jesieƒ 1
(12) 646 87 41

Kraków 31-261
Sklep Medyczny ORTO
ul. Rusznikarska 14a/XXII
tel.: (12) 634 40 23

Limanowa 34-600
Sklep Medyczny MEGA-MED
ul. Pi∏sudskiego 62
tel.: (18) 337 20 25

MyÊlenice 32-400
Sklep Medyczny
ul. Kazimierza Wielkiego 7
tel.: (12) 274 07 00

Nowy Sàcz 33-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. D∏ugosza 31
tel.: (18) 443 87 77

Nowy Targ 34-400
Sklep Medyczny
ul. D∏uga 116
tel.: (18) 264 64 98

Olkusz 32-300
Sklep Medyczny MEDIX
ul. Szpitalna 5
tel.: (32) 641 35 95

Tarnów 33-100
Niepubliczny ZOZ MARMED
Al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel.: (14) 627 82 35

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okr´˝na 4a
tel.: (14) 626 98 86

Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel.: (23) 268 91 51

Ostro∏´ka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Artyleryjska 120
tel.: 0 505 122 627

P∏ock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
tel.: (24) 269 72 87

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

Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a
tel.: (22) 890 03 01
medica.humana@bms.com

Opole 45-368
Sklep Medyczny REHA-MED
ul. Ozimska 53
tel.: (77) 441 11 12

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

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

Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 14 40

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

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

Bia∏ystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
MEDICA HUMANA
ul. Radzymiƒska 2
tel.: (85) 651 11 44

¸om˝a 18-400
Sklep Medyczny
DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2
tel.: (89) 216 59 47

Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX 
ul. LeÊna 10
tel.: (52) 395 67 41

Gdaƒsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. D´binki 7
tel.: (58) 344 38 94

Gdynia 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165
tel.: (58) 622 12 19

S∏upsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel.: (59) 842 27 28

S∏upsk 76-200
Sklep Medyczny
POD S¸OWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel.: (59) 840 05 76

Bielsko-Bia∏a 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. M∏yƒska 20
tel.: (33) 812 31 79

Bielsko-Bia∏a 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel.: (33) 816 40 61, w. 208

Cz´stochowa 42-200
Sklep Medyczny ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel.: (34) 324 73 01

Cz´stochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel.: (34) 325 53 35

Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel.: (32) 231 93 14

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

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

Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4
tel.: (32) 414 90 26

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

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

ÊZawiercie 42-400
Sklep Medyczny MEDYK

ul. Gen. Sikorskiego 22
tel.: (32) 670 60 00

˚ory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne PrzedmieÊcie 5
tel.: (32) 435 14 39

Kielce 25-310 
Sklep Medyczny ALFAMED
ul. KoÊciuszki 8
(41) 343 47 80

Kielce 25-734 
Sklep Medyczny MARMED
ul. Artwiƒskiego 1
(41) 367 15 40 

Kielce 25-019
Sklep Medyczny MAX-MEDICAL
ul. Karczówkowska 8

Ostrowiec Swi´t. 27-400 
Sklep Medyczny RE-MED
ul. Piaski 11
(41) 247 70 05
Skar˝ysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny MARMED
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96

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

Elblàg 82-300
Zaopatrzenie Ortopedyczne
ul. Komeƒskiego 42
tel.: (55) 233 58 49

E∏k 19-300
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Kajki 12
tel.: (87) 610 64 18

E∏k 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3
tel.: (87) 621 16 51

Olsztyn 10-587 
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. KoÊciuszki 84d 
tel.: (89) 535 89 07

Olsztyn 10-357
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 37
Szpital MSWiA – Poliklinika
tel.: (89) 535 89 07

Pi∏a 64-920
Sklep Medyczny LUBA
ul. Batalionów Ch∏opskich 9
tel.: (67) 213 20 21

Poznaƒ 60-371
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Mi´dzychodzka 10/39
tel.: (61) 867 96 50

Rawicz 63-900
Sklep medyczny ALTEA
ul. Grunwaldzka 44
tel.: (65) 546 10 17

Ko∏obrzeg 78-010
Punkt Sprzeda˝y K-ORT
ul. ¸opuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43

Koszalin 75-414
Zak∏ad Sprz´tu Ortopedycznego
K-ORT Sp. z o.o.
ul. LeÊna 1
tel.: (94) 345 65 50, w. 365

Szczecin 70-592
Sklep Medyczny JOLA-MED
ul. Harcerzy 3/5
tel.: (91) 452 83 13

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Wielkopolskie

Województwo Warmiƒsko-Mazurskie

Województwo Âwi´tokrzyskie

Województwo Âlàskie

Województwo Pomorskie

Województwo Podlaskie

Województwo Podkarpackie

Województwo Opolskie

Województwo Mazowieckie

Województwo Ma∏opolskie

Województwo ¸ódzkie

Województwo Lubuskie

Województwo Lubelskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo DolnoÊlàskie
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Województwo DolnoÊlàskie
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 213,
50-556 Wroc∏aw
kierownik poradni: dr Jerzy Medyƒski
tel.: (71) 376 30 62

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

Poradnia dla Chorych ze Stomià
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Ogiƒskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27

Województwo 
Kujawsko-Pomorskie
Poradnia Stomijna
ul. Koszaliƒska 7,
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szcz´sny
tel.: (52) 375 87 25

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

Przyszpitalna Poradnia Stomijna
Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu
ul. Batorego 17 – 19, 87-100 Toruƒ
tel. (56) 610 02 03, 610 02 59
dr n. med. Z. Michniewicz
piel. stomijna Hanna ¸àczna

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

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

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

Województwo Ma∏opolskie
Poradnia Chirurgii Proktologicznej 
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza 
ul. Pràdnicka 35-37, 31-202 Kraków 
Kier. poradni: dr Adam Korczyƒski 
tel.: (12) 416 22 66

CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeƒ Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
tel.: (12) 424 80 66

Województwo Mazowieckie
Szpital Bielaƒski – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Ceg∏owska 80, 01-809 Warszawa
kierownik  poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 864 20 00

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony,
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 P∏ock
kierownik poradni: dr Mariusz Obr´bski
tel.: (24) 268 64 76

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

Województwo Podlaskie
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Bia∏ystok
kierownik  poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 74 68 573

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

Województwo Pomorskie
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (58) 699 83 45

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

Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
tel.: (32) 36 82 733

Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dàbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16

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

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

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

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

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

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

Wojewódzki Szpital Zespolony 
Poradnia dla Chorych ze Stomià
ul. Kardyna∏a S. Wyszyƒskiego 1,
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jaros∏aw D∏ugosz
tel.: (62) 245 44 89

Województwo Zachodniopomorskie
Poradnia Stomijna
109 Szpital Wojskowy 
ul. Piotra Skargi 34/35, 71-422 Szczecin
tel. (91) 445 55 05

Adresy poradni stomijnych

Stowarzyszenia stomijne

Zarzàd G∏ówny Pol-Ilko:
Prezydium: Alina Matysiak – przewodniczàca (61-641 Poznaƒ, Osiedle Kosmonautów 23/33); Jerzy Kasprzak
– wiceprzewodniczàcy (Czarnków); Anna Hebdowska – sekretarz (¸ódê); Wojciech Ratajczak
– skarbnik (Oborniki); Cz∏onkowie: Stanis∏aw Majewski (¸´czna); Wies∏awa Piaszczyk (¸ódê); Dionizy
Chodorowski (Konin); Ryszard Jankowski (Moƒki); Jan Kalinowski (Ró˝anystok)

Oddzia∏y regionalne Pol-Ilko: 
1. BIA Y̧STOK – Zdzis∏aw Masiak, 15-274 Bia∏ystok, ul.Waszyngtona 15 A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ – dr Danuta Karwacka, 85-183 Bydgoszcz, ul. Wieniawskiego 3, tel.: (52) 371 11 66 
3. GORZÓW – Miros∏awa P´kosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00 
4. KATOWICE – Bo˝ena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 508 08 25 26, (32) 645 83 45 
5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137/3, tel.: (41) 331 87 06 
6. KONIN – Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. W∏adys∏awa Jagie∏∏y 13, tel.: (63) 245 05 65 
7. KRAKÓW – Leszek Tylko, 30-020 Kraków, ul. Wójtowska 9/33, tel.: (12) 633 33 85 
8. LIPNO – Wanda Ciepliƒska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/7, tel.: (54) 280 53 96 
9. LUBIN – Bogdan Szko∏a, 59-300 Lubin, ul. Sportowa 32/6, tel.: (76) 749 73 49 

10. LUBLIN – Stanis∏aw Majewski, 21-017 ¸´czna, ul. Obroƒców Pokoju 11/39
11. ¸ÓDè – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 
12. OLSZTYN – Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08
13. P¸OCK – Lechos∏aw Or∏owski, 87-800 W∏oc∏awek, ul. Ho˝a 1 m 54, tel.: (54) 236 10 12
14. POZNA¡ – Zdzis∏aw Matuszak, 60-658 Poznaƒ, ul. Bonin 12/8, tel.: (61) 823 34 05
15. RZESZÓW – Janina Or∏owska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 862 95 97 
16. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin-Dàbie, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 11 55
17. TARNOBRZEG – Jerzy Mazurek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dàbrowskiej 7/59, tel.: (15) 822 71 96
18. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 137/141 m 38, tel.: (22) 646 27 05
19. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

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

Kluby ludzi ze stomià

Stomia w Internecie

www.convatec.pl
Profesjonalny serwis internetowy w j´zyku polskim
poÊwi´cony stomii. Przeznaczony dla osób ze
stomià, lekarzy i piel´gniarek. Zawiera obszerne
informacje dotyczàce piel´gnacji i zaopatrzenia
ró˝nych rodzajów przetok. Cz´Êç serwisu dotyczy
leczenia odle˝yn i przewlek∏ych owrzodzeƒ  podudzi.
polilko.w.interia.pl
Strona g∏ówna Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomià POL-ILKO. Zawiera praktyczne
wskazówki dotyczàce zasad piel´gnacji stomii.

www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszajàca najwa˝niejsze
problemy z nià zwiàzane.
www.ostomyinternational.org
Angloj´zyczna strona g∏ówna International Ostomy
Association (IOA). Informacje o stowarzyszeniu.
Praktyczne rady. Materia∏y edukacyjne. Ciekawe
odnoÊniki do innych stron poÊwi´conych proble-
matyce piel´gnacji stomii.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poÊwi´cona kolostomii.

Limity na sprz´t stomijny

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 (Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003 r.)
wprowadzi∏o jednolite miesi´czne limity cen na sprz´t stomijny:

• kolostomia: 300 z∏ • ileostomia: 400 z∏ • urostomia: 480 z∏

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Anna Bo˝ek, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2/84, tel.: (58) 624 21 39, Telefon zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45
DolnoÊlàskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wroc∏aw, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià „˚ycie”
Rozalia Bàba, 58-100 Âwidnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0 693 069 430

1. LEGNICA – Zygmunt Machowski, 59-220 Legnica, ul. Niedzia∏kowskiego 5/1, tel.: (76) 854 75 93
2. NOWY SÑCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93 
3. PI¸A – Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a, ul. Jagielloƒska 11, tel.: (67) 214 16 54 
4. TARNÓW – Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
5. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Szpital Bielaƒski, wejÊcie g∏ówne – sala 28, 01-809 Warszawa,

ul. Ceg∏owska 80 (spotkania w ka˝dà ostatnià Êrod´ miesiàca, w godz. 13.00-16.00)



Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120-093
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

� Wykonana z materia∏u Stomahesive®,

który posiada w∏aÊciwoÊci gojàce

� S∏u˝y do wype∏niania i uszczelniania

nierównoÊci skórnych wokó∏ stomii

(fa∏dy, blizny)

� Stosowana pod p∏ytk´ zwi´ksza

jej przyleganie do skóry i przed∏u˝a

czas noszenia

� Zabezpiecza przed przedostaniem

si´ treÊci jelitowej pod p∏ytk´

� Chroni i leczy skór´ wokó∏ stomii

� ¸atwa i wygodna w u˝yciu

� Polecana do stosowania we wszystkich

rodzajach przetok

� Wykonana z materia∏u Stomahesive®, który posiada w∏aÊciwoÊci gojàce

� Stosowana jest na zmienionà chorobowo skór´ w okolicy przetoki

� Przeznaczona jest g∏ównie do piel´gnacji kolostomii

� ¸atwa i wygodna w u˝yciu

� Ma t∏ustà konsystencj´ i dlatego wymaga dok∏adnego usuni´cia przed za∏o˝eniem

sprz´tu stomijnego (najlepiej ciep∏à wodà i gazikiem ochronnym ConvaCare)

Pasta Stomahesive uszczelniajàco-gojàca

Pasta Stomahesive gojàca

Oba rodzaje

past dost´pne sà

w ramach limitów

na sprz´t stomijny

ustalonych przez

Ministerstwo

Zdrowia


