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W kwietniu byłem w Stanach Zjednoczonych. Powód? W centralnej siedzibie 

ConvaTec, w Skillman koło Nowego Jorku, odbywało się kilkudniowe spotkanie po-

nad stu pięćdziesięciu przedstawicieli naszej firmy z całego świata. Stomia Amery-

kanina, Japończyka czy Polaka wygląda tak samo, ale problemy i specyfika życia

osób ze stomią w różnych krajach są inne. Dyskutowaliśmy o tym, zastanawiając

się, jak najlepiej możemy pomóc naszym pacjentom. Wymieniliśmy dużo doświad-

czeń, przedstawiliśmy swoje pomysły i skonfrontowaliśmy je z pomysłami naszych

kolegów z innych krajów.

Okazuje się, że część programów skierowanych do pacjentów ze stomią – takich

jak np. program Złota Karta ConvaTec i program wyprawek dla nowo operowa-

nych pacjentów – jest wspólna. Część jednak – odrębna, ponieważ ma na celu jak

najlepsze sprostanie specyficznym oczekiwaniom stomików z danego kraju.

Programy pomocy osobom ze stomią tworzone przez

pracowników poszczególnych krajów stanęły w Skil-

lman do konkursu. I okazało się, że polski pro-

gram „Spotkajmy się” – będący wspólną inicja-

tywą firmy ConvaTec i Pol-Ilko – został oce-

niony jako najlepszy! Zdobyliśmy pierwszą

nagrodę!

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasza

praca oraz wysiłek zostały docenione rów-

nież na takim forum. Za pośrednictwem

„Naszej Troski” dziękujemy i gratulujemy

wszystkim, którzy są zaangażowani w pro-

gram, a w szczególności władzom Pol-Ilko, pie-

lęgniarkom i lekarzom, pracownikom ConvaTec

oraz oczywiście Państwu – uczestnikom spotkań.
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Wszystkim uczestnikom pro-
gramu Złota Karta ConvaTec
przypominamy, że już w lipcu
rozpoczyna się wymiana kart
członkowskich. Wymiana nie
dotyczy tych osób, które swo-
ją kartę otrzymały w kwietniu
tego roku lub później. 

Nowe karty będą różniły
się od starych wyglądem
(patrz obok) oraz obecnością

kodu paskowego na rewersie. Kod ten, podob-
nie jak numer karty, zawierać będzie dane jej właściciela. Ma to pomóc w szyb-
kiej i sprawnej identyfikacji uczestników programu. 

Nowy produkt ConvaTec - nożyczki stomijne 

Zmiana adresów sklepów stomijnych

Nowe sklepy stomijne 

W sierpniu wszyscy uczestnicy programu Złota Karta 

ConvaTec otrzymają od nas cenny upominek – nową książkę

poświęconą pielęgnacji stomii autorstwa prof. Stanisława 

Dąbrowieckiego i dr. Wojciecha Szczęsnego.

Od czerwca, we wszystkich sklepach medycznych

prowadzących sprzedaż sprzętu stomijnego ConvaTec,

dostępny jest nowy produkt naszej firmy: nożyczki stomijne.

Otrzymać je można bezpłatnie, w ramach limitów na sprzęt stomijny.

Szczegółowe informacje na temat nożyczek prezentujemy na stronie 24.

Telefoniczny dyżur seksuologa 
Od kwietnia br., w każdą środę w godz. 17.00-21.00 pod specjalnym
bezpłatnym numerem telefonu dyżuruje seksuolog, który udziela
porad pacjentom ze stomią. Z pytaniami dotyczącymi życia
intymnego mogą się zwracać do niego wszyscy uczestnicy programu 
Złota Karta ConvaTec. Numer telefonu można otrzymać, dzwoniąc
do pracowników Działu Pomocy ConvaTec.

Już wkrótce wymiana Złotych Kart

Nowy poradnik dla osób ze stomią
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Informujemy, że zmianie uległ adres sklepu medycznego „Cezal” SA Wrocław 

w województwie dolnośląskim. Poniżej podajemy jego nowy, aktualny adres:

Sklep Medyczny „Cezal” SA Wrocław
ul. Sienkiewicza 42/44, 50-335 Wrocław, tel. (0-71) 322 53 30

Informujemy, ze powstały trzy nowe sklepy medyczne oferujące sprzęt stomijny.

Poniżej podajemy ich adresy:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Medyczny „Medyk"
ul. Broniewskiego 24, 58-400 Kamienna Góra, tel. (0-75) 744 61 10

Sklep Medyczny „Medyk"
ul. II Armii Wojska Polskiego 5c, 59-920 Bogatynia, tel. 0 609 474 779, 0 601 170 179

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep Medyczny „Marmed"
ul. 11 listopada 78, 28-200 Staszów, tel. (0-15) 864 13 24 
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Firma ConvaTec, we współpracy

z Centrum Kształcenia Kadr Medycz-

nych „InPlus” – w trosce o dobro osób

ze stomią i zapewnienie im fachowej

opieki medycznej – podjęła się organi-

zacji specjalistycznych kursów dla pie-

lęgniarek stomijnych. Według prawa

obowiązującego w Polsce i Unii Euro-

pejskiej dokumenty uzyskane po za-

kończeniu kursu są niezbędne, by móc

opiekować się stomikami. Z perspekty-

wy pacjenta posiadanie przez pielę-

gniarkę odpowiedniego certyfikatu

jest gwarancją otrzymania fachowej

porady, zgodnej z obowiązującymi

standardami opieki.

Kursy, które rozpoczęły się w stycz-

niu tego roku, obejmują zarówno zaję-

cia teoretyczne, jak i staże w najlep-

szych poradniach stomijnych i oddzia-

łach chirurgicznych na terenie całego

kraju.

13 maja wszystkie pielęgniarki biorące

udział w I edycji kursu zdawały egzamin,

by uzyskać tytuł pielęgniarki stomijnej.

Zdały wszystkie! Po egzaminie, który po-

przedzony był zaliczeniem trzech modu-

łów teoretycznych oraz kilkutygodnio-

wej części praktycznej, uczestniczki

otrzymały oficjalne dokumenty za-

świadczające o nabyciu specjalistycz-

nych kwalifikacji z dziedziny opieki nad

pacjentami ze stomią jelitową.

Gdy kursantki z I edycji kursu zda-

wały egzamin, nowa grupa pielęgnia-

rek biorąca udział w II edycji rozpo-

częła zajęcia teoretyczne. Będą one

zdawały swój egzamin w czerwcu, kie-

dy to kolejna grupa pielęgniarek roz-

pocznie III edycję szkoleń.

Kierownikiem kursu jest dr Maria

Kózka z Instytutu Pielęgniarstwa 

Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-

giellońskiego w Krakowie. Patronat

merytoryczny nad kursami sprawuje

prof. Krzysztof Bielecki z Kliniki Chi-

rurgii Ogólnej Centrum Medycznego

Kształcenia Podyplomowego w War-

szawie.

Program szkoleń, który został opra-

cowany przez renomowany Ośrodek

Kształcenia Kadr Medycznych „In-

Plus”, uzyskał akredytację Centrum

Kształcenia Podyplomowego Pielę-

gniarek i Położnych (organ wykonaw-

czy ministra zdrowia) oraz wpis do re-

jestru organizatorów kształcenia

w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-

łożnych w Warszawie.

W tym roku firma ConvaTec, która

ponosi wszystkie koszty związane

z kształceniem pielęgniarek, ma za-

miar umożliwić uczestnictwo w kur-

sach ponad stu pielęgniarkom z całego

kraju. Kursy te będą kontynuowane

w przyszłym roku.

Specjalistyczne kursy 
dla pielęgniarek stomijnych

Akcja „Poznajmy się...”
wciąż trwa
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Uczestnicy pierwszej i drugiej edycji kursu specjalistycznego „Opieka nad pacjentem ze stomią
jelitową” wraz z wykładowcami oraz organizatorami. Konstancin-Jeziorna, 13 maja 2005 r.

Tym wszystkim, którzy jeszcze nie

znają i nie stosują sprzętu stomijnego

ConvaTec oraz nie mają możliwości je-

go przetestowania w sklepach me-

dycznych, chcemy umożliwić jego po-

znanie, wypróbowanie i sprawdzenie.

W jaki bowiem sposób, jak nie przez

bezpośrednią ocenę jakości i indywidu-

alnej przydatności można wybrać naj-

bardziej odpowiedni dla siebie system

stomijny? 

Dysponujemy następującymi syste-

mami: sprzęt dwuczęściowy (Combi-

hesive 2S), sprzęt jednoczęściowy 

(Esteem) i sprzęt synergiczny (Esteem

synergy). Na pewno znajdzie się wśród

nich taki, który spełni Państwa oczeki-

wania.

Wszystkich zainteresowanych
otrzymaniem bezpłatnych próbek

sprzętu stomijnego ConvaTec
prosimy o telefon 

do Działu Pomocy ConvaTec 
pod bezpłatny numer: 

0-800 120 093
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Rozmowa z...

Sylwia Michałowska: W jakich oko-
licznościach doszło u Pana do wyło-
nienia stomii? 

Zdzisław Masiak: Zacząłem mieć uporczywe

biegunki z domieszką śluzu i krwi. Domowe spo-

soby leczenia zawodziły, a ja próbowałem to ba-

gatelizować. Na szczęście żona niemal podstę-

pem zaprowadziła mnie do lekarza. Pierwszy

specjalista postawił dobrą diagnozę – wrzodzie-

jące zapalenie jelita grubego. Nie potwierdziła te-

go kolonoskopia. Miałem pecha – profesor, któ-

ry powinien robić to badanie, akurat tego dnia

był nieobecny, a jego asystent nie wykrył choro-

by. Kazano mi odstawić leki, które brałem, co nie

wywołało dobrych skutków.

Objawy wciąż się nasilały. Dopiero następne

badanie potwierdziło pierwszą diagnozę. Znajo-

mi namawiali mnie na operację. Pytałem ich, czy

sami by się jej poddali. Nie? No właśnie. Zapropo-

nowano mi odżywianie pozajelitowe. Niestety,

wraz z kaniulą wszczepiono mi gronkowca. Po-

tem pojawiła się sepsa i stoczyłem swoją pierw-

szą walkę o życie. Pamiętam, że odbywały się

wtedy mistrzostwa świata w piłce nożnej i kole-

dzy odwiedzili mnie w szpitalu, mówiąc, że chcą

obejrzeć ze mną mecz. Dopiero, gdy mój stan

zdrowia się poprawił, przyznali, że tak naprawdę

przyszli się wtedy ze mną pożegnać.

S. M.: Kiedy odbyła się operacja? 
Z. M.: Zanim do niej doszło, przeżyłem jesz-

cze kilka pechowych zdarzeń.W szpitalu musia-

łem oddać kał do badania. W toalecie nie było

odpowiedniej muszli klozetowej z półeczką.

W wannie obok pływały brudne baseny.

Przyznam szczerze: nie wiedząc, co robić, sko-

rzystałem z jednego z nich. I dziś wiem, że

w ten sposób nieświadomie wprowadziłem le-

karzy w błąd, wykryto u mnie salmonellę, któ-

rej faktycznie nie miałem. Niby leczono mnie

cały czas, ale właściwie objawy, a nie chorobę

podstawową.

Mój stan pogarszał się w szybkim tempie,

w ciągu pół roku schudłem około 30 kilogra-

mów. Na nodze pojawił mi się bardzo bolesny

rumień guzowaty, miałem ciągłe bóle głowy

i oddawałem prawie 20 stolców na dobę. Za-

bieg plazmoferezy pomógł na krótko. Wie-

działem już, że operacja to moja jedyna szan-

sa. Chociaż czytałem dużo literatury fachowej,

na początku miałem zupełnie mylne wyobra-

żenia o stomii.

S. M.: To znaczy? 
Z. M.: Wyczytałem: „sztuczny odbyt” i wy-

obraziłem sobie, że faktycznie wszyją mi jakąś

dodatkową plastikową rurkę wychodzącą

obok naturalnego odbytu. Wkrótce dowie-

działem się jednak, że lekarze mają zamiar

wyciąć około 30 centymetrów jelita i wyłonić

jego końcówkę na powierzchnię brzucha. Da-

no mi 2 tygodnie na podjęcie decyzji o opera-

cji. Rozpłakałem się przy mojej pani profesor 

i poprosiłem o radę. Powiedziała: „Ma pan

czworo dzieci, jest dla kogo żyć.Trzeba powie-

dzieć: tak!”. Zgodziłem się. Byłem zmęczony,

potrzeba ciągłego wypróżniania nie dawała mi

przespać spokojnie nawet pół godziny. Gdy

zasypiałem przed operacją, myślałem, że będę

mieć stomię tylko przez jakiś czas, po dwóch

latach planowano mi ją zlikwidować.

S. M.: A jak było naprawdę? 
Z. M.: Gorzej niż się spodziewałem. Zaraz po

operacji zadławiłem się nadmiarem śliny. Umarł-

bym, gdyby nie było przy mnie żony. Cały czas,

mimo całego pecha, ktoś nade mną czuwał.

Gdy doszedłem do siebie, ze zdziwieniem

stwierdziłem, że otwór w brzuchu nie jest tam,

gdzie mi go zaznaczano przed operacją. Okaza-

ło się, że trzeba było wyciąć całe jelito grube i ka-

wałek cienkiego. Z ileostomią żyję od 1990 roku.

S. M.: Jakie były pierwsze tygodnie
po operacji? 

Z. M.: Czułem się różnie. Kiedy pierwszy raz

wszedłem sam do wanny, żeby zmienić sprzęt,

rozpłakałem się z bezsilności. Jednocześnie zda-

wałem sobie sprawę, że to właśnie stomia po-

zwala mi żyć, że właśnie moje życie zaczyna

zmieniać się na lepsze. Z dnia na dzień mój stan

się poprawiał. Cieszyłem się, że dostałem kolej-

ną szansę.

Na początku do zmiany w swoim ciele pod-

chodziłem bardzo ostrożnie. Płytki zmieniałem

raz na pięć dni i czwartego dnia nie jadałem ko-

lacji, by zabieg był bardziej higieniczny. Dzięki te-

mu psychicznie czułem się lepiej. Dzisiaj stomia

jest normalną częścią mnie. Nie kryję się z nią.

Na swojej działce chodzę bez koszuli, pływam

w jeziorku. Wszyscy sąsiedzi wiedzą, co mi jest.

Podczas kąpieli przy obcych osobach po prostu

wyżej naciągam spodenki.

Zdzisławem Masiakiem, prezesem białostockiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko

Ktoś nade mną stale czuwał

Rozmawiała Sylwia Michałowska

Zdzisław Masiak jest stomikiem od 15 lat. W jego przepełnionym rodzinnym ciepłem mieszkaniu

rozmawiamy o życiu ze stomią, walce z przeciwnościami losu i pracy w Pol-Ilko. W czasie wywiadu

jemu dwa razy wilgotnieją oczy, mnie raz zbiera się na płacz. Próbujemy to przed sobą ukryć, choć

nie ma się czego wstydzić. Rozmawiamy przecież o balansowaniu na granicy życia i śmierci. Życie

okazuje się silniejsze.

Mój stan pogarszał się
w szybkim tempie. W ciągu

pół roku schudłem 30 kg.



5

S. M.: To jednak nie był koniec Pana
kłopotów ze zdrowiem? 

Z. M.: Niestety, nie. Przez pierwsze lata po

operacji myślałem, że stomię uda się jeszcze za-

mknąć. Okazało się to niemożliwe. Pozostawio-

ny przy odbycie kawałek jelita nie goił się.

W 1995 roku przeszedłem operację usunięcia

końcówki jelita i zwieraczy odbytu. Niejako przy

okazji chciano też skorygować stomię – była

wklęsła, co przysparzało kłopotów z jej pielę-

gnacją. Wtedy nie było jeszcze tak dobrego

sprzętu, sam robiłem sobie specjalne pierścienie

wycinane z szyjek plastikowych butelek, żeby

uszczelnić stomię i przymocować sprzęt. Nieste-

ty, podczas operacji naruszono nerwy odpowie-

dzialne za drogi moczowe. Doszło do neurogen-

nej dysfunkcji pęcherza, w wyniku czego prze-

stałem odczuwać potrzebę oddawania moczu.

W 1996 roku zrobiono

mi trzecią operację, pod-

czas której w cewce mo-

czowej umieszczono

specjalną siatkę mającą

za zadanie rozwieranie

zwieraczy. Noszę cewnik

zewnętrzny, przez który

mocz spływa do pojem-

nika umieszczonego na

nodze.

S. M.: Jak dzisiaj
wygląda pielęgna-
cja stomii? Nie musi
Pan już wycinać
pierścieni z butelek? 

Z. M.: Dopiero pod ko-

niec 1997 roku pojawiły

się na rynku wypukłe

płytki typu Convex dwuczęściowego systemu

Combihesive 2S przeznaczone do zaopatrzenia

wklęsłej stomii. Od tego czasu używam tylko

tych płytek. Wcześniej popełniałem przy pielę-

gnacji dużo błędów. Na przykład do przemywa-

nia używałem benzyny ekstrakcyjnej, tak jak to

robiono w szpitalu. Chodziłem po tę benzynę do

pielęgniarki. Kiedy w końcu odmówiła, użyłem

innego gatunku i poparzyłem sobie skórę.

W ogóle każdy rodzaj benzyny bardzo wysusza

skórę, szybko dochodzi do podrażnień. Zaczą-

łem więc do przemywania używać wody z my-

dłem, potem gazików ConvaCare. Mam rów-

nież maść uszczelniająco-gojącą Stomahesive,

choć dzisiaj, mając dopasowany, wygodny

sprzęt, zużywam jej znacznie mniej niż kiedyś.

Sprzęt zmieniam, stojąc najczęściej w wannie.

Mam w łazience duże lustro, które pozwala mi

dokładnie ocenić stan skóry wokół stomii.

S. M.: Czy wyłonienie stomii bardzo
zmieniło Pana życie zawodowe? 

Z. M.: Na początku, kiedy doktor w szpitalu

mówił mi, że ludzie ze stomią mogą normalnie

pracować, nie wierzyłem mu. „Gadaj, gadaj, ty

tego nie masz i tylko mnie pocieszasz” – myśla-

łem. Wróciłem jednak do pracy, obecnie jestem

kierownikiem produkcji w rodzinnej firmie zaj-

mującej się wytwarzaniem luster. W 1994 roku

byłem w grupie inicjatywnej, która zakładała

regionalny odział Towarzystwa Pol-Ilko. Od

2003 roku jestem jego prezesem. Prowadzę

kronikę naszego oddziału Towarzystwa, od nie-

dawna wydajemy nawet regionalną gazetę

„Stomik Podlaski”. Wspólnie z kolegami działa-

my na rzecz poprawy jakości życia osób ze sto-

mią. Dążymy do tego, by nasi wolontariusze

mogli dotrzeć do każdego, kto czeka na opera-

cję wyłonienia stomii i każdego, kto właśnie ją

przeszedł. Nikt tak dobrze nie zrozumie proble-

mów stomika, nie pomoże na nowo zaadapto-

wać się do środowiska, jak inny stomik. Mogę

więc powiedzieć, że teraz moje życie zawodo-

we jest jeszcze bardziej intensywne niż kiedyś.

S. M.: A życie osobiste? 
Z. M.: Nie zmieniło się bardzo. Mój krąg zna-

jomych tylko się powiększył. Miałem szczęście

poznać wielu wspaniałych ludzi stomików, pielę-

gniarki, lekarzy. Życie rodzinne też nie uległo

zmianie. Mam cudowną żonę, która zaakcepto-

wała zmiany zachodzące w moim ciele, była

przy mnie we wszystkich najgorszych chwilach.

Od czasu operacji urologicznej mam proble-

my w sferze seksualnej. Mimo iż pewien nie-

dosyt pozostaje, nadal cieszymy się sobą.

Wiem, że są osoby ze stomią, dla których ta

sfera życia staje się ogromnym problem. Ja też

tuż po operacji wyłonienia stomii miałem wie-

le obaw przed podjęciem współżycia. Poradzi-

łem sobie jednak z tym. Na wieczór we dwoje

zacząłem używać małych worków typu mini-

cup – jest mniejsze prawdopodobieństwo, że

partnerka niechcący zawadzi o taki sprzęt. Je-

żeli osoba ze stomią ma od lat tego samego,

kochającego partnera, moim zdaniem, nie po-

winna mieć obaw, że nie zostanie zaakcepto-

wana w życiu seksualnym. Powinna zacząć od

pogodzenia się ze sobą

i stomią. Mówiąc dalej

o życiu osobistym – od-

kąd kupiliśmy kawałek

ziemi nad jeziorem, sta-

łem się zapalonym dział-

kowcem. Sam sadzę ro-

śliny, niedawno nabyłem

małą łódź i zamierzam

nauczyć się łowić ryby.

S. M.: Co by Pan
poradził osobom,
które niedawno
przeszły operację
wyłonienia stomii? 

Z. M.: Przede wszyst-

kim trzeba sobie uświa-

domić, że stomia w wie-

lu przypadkach ratuje

życie. Należy też uzbroić się w cierpliwość,

a z czasem łatwiej będzie pokonać każdy kło-

pot. Również bardzo przeżywałem pojawiają-

ce się problemy, np. dwa razy obudziłem się

w zanieczyszczonym łóżku, bo odkleił się

sprzęt. To wszystko z biegiem dni i tygodni

staje się prostsze. I trzeba wierzyć. Wierzyć, że

jest po co żyć, że powrót do normalnego życia

jest możliwy.

Mnie było w miarę łatwo – mam kochającą

rodzinę, czwórkę wspaniałych dzieci. To dla

nich starałem się wrócić do normalnego życia.

Nie można zamykać się w domu. Trzeba wy-

chodzić do ludzi, szukać kontaktu z innymi

stomikami. Razem jest łatwiej, możemy się od

siebie uczyć i wzajemnie wspierać.

Na szczęście to żona niemal podstępem
zaprowadziła mnie do lekarza 
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28 Jakie są najważniejsze 
zalecenia dietetyczne dla

osób ze stomią? 
Zalecenia żywieniowe dla osób z wyło-

nioną stomią są dokładnie takie same jak

dla osób, które jej nie mają. Podstawową

zasadą, obowiązującą wszystkich, jest zdro-

we odżywianie się. Pod tym hasłem rozu-

miemy picie dużej ilości płynów (najlepiej

niesłodzonych i niegazowanych; w ilości

około 2 litrów dziennie), stosowanie uroz-

maiconej diety (bogatej w warzywa, owoce

i ryby), unikanie czerwonego mięsa, tłu-

stych potraw, nadmiaru słodyczy i alkoholu,

przestrzeganie higieny przygotowywania

i spożywania posiłków oraz dbałość o to,

aby spożywane pokarmy były świeże. Je-

dzenie powinno sprawiać przyjemność,

a posiłki nie powinny być nazbyt obfite i je-

dzone w pośpiechu.

Optymalna dieta u osoby ze stomią, to
taka, która pozwala na: 

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia 

Od tego, co jemy i w jaki sposób żyjemy,

zależy w dużej mierze stan naszego zdro-

wia. Organizm niedożywiony lub źle odży-

wiony jest słaby i podatny na wiele cho-

rób. Niektóre z nich, np. otyłość, cukrzyca,

miażdżyca, nowotwory jelita grubego czy

choroba niedokrwienna serca w dużej

mierze wynikają ze złego odżywiania się.

Dlatego dieta po zabiegu wyłonienia sto-

mii jelitowej powinna być przede wszyst-

kim zdrowa i zróżnicowana.

Zachowanie prawidłowej masy ciała 

Nadwaga i otyłość to czynniki ryzyka nad-

ciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i cu-

krzycy. Mimo że choroby te nie wykazują

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (część IV)

Z dr Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie rozmawia dr Przemysław Styczeń 

Poniżej prezentujemy czwartą część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się osób po operacji

wyłonienia stomii. Pytania numerowane są w kolejności ich ukazywania się od początku cyklu.

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.

Po zabiegu wyłonienia stomii powinno się stosować zdrową i urozmaiconą dietę. 
Ma to na celu utrzymanie dobrego stanu zdrowia, zachowanie prawidłowej masy ciała 
oraz uregulowanie cyklu wypróżnień.



związku przyczynowo-skutkowego ze sto-

mią, to przez fakt występowania u ludzi

w podeszłym wieku dotyczą również więk-

szości stomików. Ze względu na ich upo-

wszechnienie oraz możliwe powikłania nale-

ży w szczególności zwrócić uwagę na ich za-

pobieganie i leczenie za pomocą prawidłowej

diety.

Normalizację stolca i uregulowanie cyklu

wypróżnień 

Dobór produktów żywnościowych skła-

dających się na optymalną dietę osoby

z wyłonioną stomią powinien prowadzić

do normalizacji konsystencji i częstości

oddawania stolca tak, by nie występowa-

ły ani biegunki, ani zaparcia. Trzeba pa-

miętać, że u części osób ze stomią jelitową

tolerancja niektórych pokarmów może

być upośledzona. Należy więc bacznie ob-

serwować swój organizm, aby określić,

które produkty mogą być powodem

ewentualnych dolegliwości: wzdęć, kolek,

biegunek i zaparć. Eliminacja z diety tych

produktów, które – na skutek usunięcia

części jelita – są źle trawione jest dobrym

sposobem na uniknięcie tego rodzaju pro-

blemów.

29 Co sprzyja nadwadze 
i otyłości? 

Wśród najważniejszych czynników sprzy-

jających nadwadze można wymienić:

spożywanie pokarmów wysokokalorycz-

nych – tłustych mięs (podroby, wędliny,

golonka, gęsi, kaczki), tłuszczów (masło,

smalec, boczek, bekon, łój), słodyczy

(ciasta, cukierki, pączki, lody, batony,

czekolada, dżemy), potraw smażonych

(frytki, placki ziemniaczane, odsmażane

ziemniaki) oraz alkoholu (piwo, wódka);

nadużywanie tzw. fast-foodów – ham-

burgerów, pizzy, chipsów, gotowych

mrożonych dań, zup w proszku;

siedzący tryb życia;

picie słodzonych napojów – oranżady,

coca-coli, słodzonej kawy lub herbaty;

duże porcje posiłków;

„przekąszanie” pomiędzy daniami;

niewłaściwy styl jedzenia – nieregularny,

zbyt pospieszny i niestaranne przeżuwa-

nie kęsów.

Powinno odstępować się od diety opartej

głównie na produktach pochodzenia zwie-

rzęcego, a jeść znacznie więcej warzyw

i owoców. Obecnie uważa się, że codziennie

powinno się spożywać nie więcej niż 5-10 g

tłuszczów zwierzęcych, gdyż oprócz otyło-

ści, sprzyjają one powstawaniu miażdżycy,

chorób serca oraz rozwojowi wielu nowo-

tworów.

30 Jak walczyć z nadwagą
i otyłością? 

Za najlepszą metodę walki z nadwagą

i otyłością uważa się:

aktywny tryb życia – spacery, prace

w ogródku, gimnastykę, wycieczki rowe-

rowe, pływanie (ruch pomaga spalić

zbędne kalorie);

zwiększenie ilości spożywanego błonnika

(czyli tzw. włókna pokarmowego) 

– szczególnie dużo zawierają go wszyst-

kie warzywa i owoce, otręby pszenne, ka-

sze, brązowy ryż oraz razowy chleb;

(błonnik nie jest trawiony w jelitach i peł-

ni rolę „wypełniacza”, który zwiększa

uczucie sytości po posiłku);

ograniczenie spożycia pokarmów wyso-

kokalorycznych (pokarmy wysokokalo-

ryczne dostarczają wielu kalorii);

ograniczenie spożycia pokarmów po-

chodzenia zwierzęcego (są wysokokalo-

ryczne);

zwiększenie ilości ryb i drobiu w diecie;

(są niskokaloryczne);

unikanie ostrych przypraw i alkoholu

(zwiększają apetyt);

spożywanie kolacji nie później niż na 

2-3 godziny przed snem (aby wszystko

zdążyło się strawić);

unikanie stresu, odpoczynek i wystarcza-

jąca ilość snu (człowiek zmęczony je

znacznie więcej).

Obniżenie masy ciała stanowi nie tylko

doskonałą profilaktykę, ale jest formą lecze-

nia nadciśnienia tętniczego, choroby wień-

cowej oraz cukrzycy. Efekt utraty kilku kilo-

gramów w tych chorobach jest porówny-

walny ze stosowaniem leków i często po-

zwala na ich odstawienie lub znaczne obni-

żenie dawek.

31 Dlaczego warto 
jeść ryby? 

Ryby są przede wszystkim doskonałym źró-

dłem pełnowartościowego i łatwo przyswajal-

nego białka. Poza tym zawierają sporo wap-

nia, fosforu, magnezu, żelaza, potasu oraz wi-

Stomicy powinni odżywiać się tak samo jak osoby zdrowe
Stomia nie jest chorobą i nie wymaga specjalnej diety. Stomicy powinni odżywiać się tak samo jak

osoby zdrowe. Problemem może być u nich jedynie upośledzona tolerancja niektórych pokar-

mów. Rozwiązanie jest proste – ich eliminacja z jadłospisu.

Czy wiesz, że…
dopiero 15-20 minut po posiłku nasz

mózg odbiera sygnał, że jesteśmy naje-

dzeni;

osoby, które jedzą wolno lub robią prze-

rwy w trakcie posiłków, jedzą mniej;

rozpoczęcie posiłku od wypicia szklanki

wody lub herbaty powoduje, że żołądek

zostaje częściowo wypełniony i uczucie

łaknienia obniża się;

uczucie głodu jest często mylone przez

mózg z uczuciem pragnienia; wypicie

szklanki wody zamiast zjedzenia posiłku

często powoduje ustanie „ssania” w żo-

łądku;

plan odchudzania, który nie uwzględnia

codziennej aktywności fizycznej (spa-

cery, gimnastyka) jest najczęściej nie-

skuteczny.

Czy masz nadwagę?
Do określenia, czy Twoja waga jest prawi-

dłowa najlepiej posłużyć się tzw. wskaźni-

kiem BMI (ang. Body Mass Index – czyli

Wskaźnik Masy Ciała). Oblicza się go, po-

sługując się prostym wzorem:

masa ciała (w kilogramach)
BMI = wzrost 2 (w metrach)

Poszczególne wartości wskaźnika BMI

świadczą o:

< 18,5 – niedowadze

18,5-25,00 – prawidłowej wadze

25,00-30,00 – nadwadze

> 30,00 – otyłości

Przykład: Osoba o wzroście 175 cm, ważą-

ca 80 kg ma lekką nadwagę 

(BMI = 80 kg : 1,752 = 80 : 3,0625 = 26,1)

9
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tamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E

i K). Nie zawierają węglowodanów (cukrów),

a tłuszcz stanowi mniej niż 1% ich masy. Do-

starczają znacznie mniej kalorii niż mięso 

– 100 g dorsza ma tylko 70 kalorii, podczas

gdy taka sama ilość szynki zawiera ich pięć ra-

zy więcej.

Ryby morskie zawierają także jod, który

zapobiega chorobom tarczycy, ma działanie

przeciwnowotworowe i wspomagające od-

chudzanie.

32 Dlaczego tłuszcz zawarty
w rybach jest zdrowy? 

Tłuszcz zawarty w rybach jest jedynym

zdrowym tłuszczem zwierzęcym. W przeci-

wieństwie do innych tłuszczów zwierzęcych,

które w swym składzie zawierają kwasy

tłuszczowe nasycone, składa się w dużej

mierze z kwasów tłuszczowych wieloniena-

syconych (tzw. tłuszczów PUFA).

Najcenniejsze z nich to kwasy Omega-3,

które chronią nas przed chorobami serca

i nadciśnieniem tętniczym. Działają przeciw-

zakrzepowo i zapobiegają tworzeniu się za-

torów w tętnicach i żyłach, obniżają ciśnie-

nie krwi, podnoszą poziom dobrego chole-

sterolu (HDL) i eliminują zły (LDL). Mają sil-

ne działanie przeciwmiażdżycowe – prze-

ciwdziałają procesom zapalnym w tętnicach

i nie dopuszczają do ich twardnienia. Wpły-

wają także korzystnie na rytm pracy serca.

Kwasy Omega-3 wpływają także korzyst-

nie na pracę mózgu. Poprawiają jego ukrwie-

nie i usprawniają procesy poznawczo-myśl-

owe. Osoby, które jedzą dużo ryb są spraw-

niejsze umysłowo w starszym wieku i znacz-

nie rzadziej zapadają na chorobę Alzheime-

ra. Dieta bogata w ryby ma także działanie

antydepresyjne.

Badania naukowe wykazały również, że

kwasy Omega-3 obecne w rybach potrafią

hamować wzrost komórek nowotworo-

wych, zatrzymywać ich rozsiew po zabiegu

operacyjnym i być pomocne w rekonwale-

scencji po chemio- i radioterapii.

Szczególnie bogate w kwasy Omega-3 są tłu-

ste morskie ryby – łosoś, makrela, sardynka.

33 Jakie ryby są najzdrowsze?
Świeże, w puszce czy 

może wędzone? 
Najlepsze są ryby świeże. Trzeba jednak

pamiętać, że mięso ryb bardzo szybko się

psuje, a nieświeżym łatwo się zatruć. Nie-

zwykle ważny jest zatem czas i sposób

przechowywania. Świeżą rybę należy trzy-

mać koniecznie w lodówce.

Dłużej mogą poleżeć ryby w zamrażalni-

ku. Zachowują one wszystkie swoje wartości

odżywcze i wyśmienity smak pod warun-

kiem, że właściwie się je rozmraża (czyli po-

woli), a po rozmrożeniu niezwłocznie przy-

rządza.

Konserwy rybne także zachowują więk-

szość wartości odżywczych przypisywanych

rybom. Niestety, przeważnie dodaje się do

nich znaczne ilości soli, konserwantów oraz

tłuszczów.

Ryby wędzone należy jeść z umiarem.

Nie dość, że są ciężkostrawne, to jeszcze

zawierają dużo soli oraz pozostałości dymu

wędzarniczego, który w dużych ilościach

jest szkodliwy, gdyż ma właściwości rako-

twórcze.

34 Jak najlepiej jest przyrzą-
dzać ryby? 

Ryby można gotować na parze, piec, dusić

lub smażyć na patelni bez tłuszczu. Tak przy-

rządzone są lekkostrawne i zachowują

wszystkie składniki odżywcze. Ryby smażo-

ne na tłuszczu lub panierowane są znacznie

bardziej kaloryczne.

Jeżeli już chcemy usmażyć rybę, to najle-

piej robić to na oleju, który jest

odporny na działanie wy-

Wykazano, że jedzenie ryb przynajmniej dwa razy w tygodniu 
powoduje zmniejszenie ryzyka nagłej śmierci z powodu chorób
serca aż o 50%, w porównaniu z osobami, które nie jedzą ryb
w ogóle lub spożywają je sporadycznie. 

sokiej temperatury (np. rzepakowym lub oli-

wie z oliwek). Nigdy nie powinniśmy nato-

miast używać do smażenia smalcu ani ma-

sła. Pamiętajmy również, że nie powinno się

smażyć kilkakrotnie na tym samym tłuszczu.

Ryby najlepiej podawać z ryżem lub ka-

szą oraz zielonymi warzywami (sałata, bro-

kuły, szpinak), które poprawiają wchłania-

nie kwasów Omega-3. Dodatkowo warzy-

wa, podobnie zresztą jak i owoce, są do-

skonałym źródłem błonnika oraz antyoksy-

dantów, czyli przeciwutleniaczy. Są to sub-
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Frykadelki rybne
Składniki na jedną porcję: 

80 g fileta z dorsza łyżeczka

soku cytrynowego pół łyżeczki jo-

dowanej soli łyżeczka musztardy

łyżeczka przecieru pomidorowego

łyżka tartej bułki łyżka chudego

twarożku dwie gałązki koperku 

pół łyżeczki ziaren sezamu pół

łyżeczki białego pieprzu pół małej

cebuli mąka pszenna do panier-

ki łyżeczka oleju sojowego.

Filet z dorsza skropić sokiem z cytry-

ny, posolić, zmielić w maszynce do

mielenia mięsa. Masę rybną połączyć

z musztardą, przecierem pomidoro-

wym, tartą bułką i twarożkiem.

Wszystko razem dokładnie wymie-

szać.

Koperek umyć i posiekać. Sezam

opiec na patelni bez tłuszczu. Razem

z koperkiem, pieprzem i pokrojoną

w drobną kostkę cebulą dodać do

masy rybnej. Jeszcze raz dokładnie

wymieszać. Przykryte włożyć do lo-

dówki na 30 minut. Następnie ufor-

mować zrazy, obtoczyć w mące

i smażyć na gorącym oleju.



stancje, które zwalczają tzw. wolne rodniki

mogące uszkadzać komórki naszego orga-

nizmu i w ten sposób przyczyniać się do

procesów chorobowych.

35 Jaki wpływ na organizm
mają zawarte w rybach

witaminy A, D, E i K? 
Oprócz pełnowartościowego białka i kwa-

sów omega-3 ryby są bogatym źródłem wi-

tamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A,

D, E i K.

Witamina A chroni oczy, wpływa na stan

skóry i wspomaga układ odpornościowy. Jej

niedobór może objawiać się ślepotą zmierz-

chową (tzw. kurzą ślepotą) i zmianami w ro-

gówce. Może też powodować częste infek-

cje oraz suchość i łuszczenie się skóry.

Witamina D zapobiega chorobom układu

kostnego i odwapnieniu kości – jej niedobór

jest przyczyną złamań i krzywicy.

Witamina E zwana jest witaminą młodo-

ści. Opóźnia procesy starzenia się, poprawia

wygląd i stan skóry, chroni przed rozwojem

miażdżycy i przyspiesza regenerację organi-

zmu. Jej brak powoduje utrudnione gojenie

się ran, osłabienie, rozdrażnienie, niedokrwi-

stość oraz zaburzenia przemiany materii.

Witamina K reguluje krzepliwość krwi. Jej

niedobór może objawiać się np. krwawieniami

z nosa. Doskonałym źródłem tej witaminy,

oprócz ryb, są również produkty roślinne.

36 Czy osoby ze stomią mogą
pić tran? 

Oczywiście, że tak. Tran to olej otrzymy-

wany z wątroby ryb dorszowatych. Zaży-

Imię: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Data:

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

(DZIAŁ POMOCY CONVATEC), w celu wysyłania do mnie korespondencji (zawierającej m.in. materiały edukacyjne, zaproszenia na spotkania,

informacje na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesyłania informacji handlowych na adres mojej poczty

elektronicznej, kontaktów telefonicznych, a także dla potrzeb wewnętrznych analiz statystycznych firmy. Jestem świadomy/a dobrowolności podania

danych osobowych, a także przysługującego mi prawa wglądu do nich oraz ich poprawiania.

Nr domu: Nr lok.:

TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU 

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Nr 3, 2005 (18)

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

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Tym z Państwa, którzy już wcześniej odesłali do nas wypełniony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymują kwartalnik pocztą
do domu, życzymy miłej lektury i prosimy o nieprzesyłanie kolejnych kuponów.

Jeżeli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywać bezpłatne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie prosimy 
o czytelne wypełnienie kuponu drukowanymi literami oraz odesłanie go pod adresem:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

wany jako dodatek do diety, w kapsułkach

lub płynie, dostarcza nam nienasyconych

kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz wita-

min A, D, E i K.

Tran wzmacnia kości, poprawia wzrok

i regeneruje organizm. Warto go zażywać,

szczególnie w okresie zimowym oraz wte-

dy, gdy nie mamy dostępu do świeżych

ryb.
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Łosoś na parze
Składniki na 6 porcji:

50 dag fileta z łososia 

2 szklanki esencjonalnego

wywaru z warzyw 2 łyżki

soku z cytryny łyżka oleju 

łyżka przyprawy do ryb 

pieprz rozmaryn.

Rybę podzielić na 4 równe kawałki

i starannie usunąć ości. Skropić sokiem

z cytryny, oprószyć przyprawą do ryb

i pieprzem.W garnku do gotowania na parze

zagotować wywar. Na perforowanej wkładce

ułożyć kawałki łososia i przykryć je folią aluminiową.

Umieścić wkładkę w garnku i przykryć pokrywką. Gotować

3-4 min., po czym odwrócić rybę i gotować jeszcze 5 min. Podawać

z rozmarynem, ziemniakami z wody i surówką z jabłka i pora.
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Seksuolog radzi

Dlaczego z wiekiem tracimy 
zapał do miłości? 

Związek dwojga ludzi ulega nieustan-

nym przeobrażeniom. Wraz z upływem

czasu zmieniają się upodobania i przyzwy-

czajenia partnerów oraz emocjonalne 

i intymne relacje między nimi. Maleje też

poziom naturalnego popędu płciowego.

Z wiekiem ochota na podejmowanie

współżycia, jak też szybkość reakcji na

bodźce seksualne z reguły słabną, a cza-

sem wręcz całkowicie się blokują. Jest to

zjawisko naturalne, dotyczące zarówno

mężczyzn, jak i kobiet.

Potencja jest sprawą bardzo indywidual-

ną. Niektóre osoby w wieku 70-80 lat od-

czuwają ciągle dużą potrzebę zbliżeń i za-

chowują pełną sprawność seksualną. Inne

nie współżyją już w wieku 40 lat. Czasami

nie mogą, a czasem po prostu nie odczu-

wają takiej potrzeby. Zdarza się również, że

spadek aktywności seksualnej partnerów

odbywa się w różnym czasie. Sytuacja, gdy

potrzeby zaczynają się w znaczący sposób

różnić, prowokuje konflikty, a czasem może

prowadzić nawet do rozpadu związku.

Wiek to tylko jeden z czynników mających

wpływ na osłabienie naszej potencji.

Potencję osłabiają także:

choroby – w szczególności cukrzyca,

miażdżyca, choroba nowotworowa, nad-

ciśnienie tętnicze i przewlekłe infekcje,

otyłość,

niektóre leki,

używki – alkohol i papierosy,

złe ogólne samopoczucie i pesymistyczne

nastawienie do życia,

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
specjalista seksuolog

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Wiele osób z wyłonioną stomią żyje w przekonaniu, że udane życie seksualne ma już za sobą.

Tymczasem stomia wcale nie musi oznaczać zakończenia aktywności seksualnej czy rezygnacji

z bliskiego kontaktu z partnerem. Zaprzestanie współżycia po operacji może mieć natomiast 

inne przyczyny, które ze stomią mają niewiele wspólnego.

Panie doktorze,
a co z seksem? (część I)

nie najlepsza jakość związku emocjonal-

nego z partnerem,

nieregularność kontaktów fizycznych.

Prawdziwy problem pojawia się, kiedy kil-

ka czynników zaczyna nakładać się na sie-

bie. Na przykład – naturalny z wiekiem spa-

dek aktywności seksualnej spotęgowany

złym samopoczuciem spowodowanym cho-

robą oraz wpływem przyjmowanych leków.

Jeśli na domiar złego zaczynamy trakto-

wać swój organizm po macoszemu – źle się

odżywiamy, za dużo pracujemy, nie spaceru-

jemy, nie wypoczywamy – to wszystko spra-

wia, że nawet u trzydziestolatka mogą poja-

wić się kłopoty z seksem. Jeśli jeszcze na do-

datek palimy papierosy, a stres rozładowuje-

my za pomocą alkoholu, zagrożenie proble-

mami ze sprawnością seksualną znacznie ro-

śnie. Pamiętajmy: o ile nie mamy większego

wpływu na towarzyszące naszemu wiekowi

dolegliwości, o tyle styl naszego życia zależy

w bardzo dużej mierze od nas samych.

Wina operacji czy psychiki? 
Osoby z wyłonioną stomią przeważnie

uważają, że źródłem ich niepowodzeń seksu-

alnych jest zabieg operacyjny i sam fakt posia-

dania stomii. Tak jest jednak tylko w części

przypadków. 50-letni mężczyzna mający sto-

mię i uskarżający się jednocześnie na proble-

my z erekcją powinien szukać przyczyny swo-

ich kłopotów także w swoim stanie ogólnym

oraz chorobach, na jakie cierpi. Nadciśnienie,

niewydolność krążenia, urazy i zmiany zwy-

rodnieniowe kręgosłupa, cukrzyca, zaburzenia

hormonalne, przerost gruczołu krokowego,

andropauza czy przyjmowanie niektórych le-

ków – mogą także być pierwotną przyczyną

kłopotów z potencją.

Sama operacja wyłonienia stomii, tak jak

każda interwencja chirurgiczna, wiąże się

z koniecznością rekonwalescencji. Choroba

będąca przyczyną pobytu w szpitalu (np.

choroba nowotworowa), osłabienie, ból po-

operacyjny, leki, naturalna przerwa w kon-

taktach seksualnych – to wszystko pogarsza

znacznie jakość życia w ogóle, w tym rów-

nież i jakość życia intymnego.

Nieregularność podejmowanych kontak-

tów seksualnych w okresie rekonwalescen-

cji ma szczególnie znaczenie dla osób

w starszym wieku. Przerwa w życiu intym-

nym, nawet kilkuletnia, dla 30-latka nie po-

woduje na ogół spadku popędu seksualne-

go. Ale jeśli sytuacja taka dotknie 60-letni-

ego mężczyznę, może dojść do całkowitego

zaniku funkcji seksualnych z tzw. nieczyn-

ności.

Gdzie szukać pomocy? 
Gdy po operacji wyłonienia stomii pojawią

się problemy z seksem, nie należy zwlekać

z szukaniem pomocy. W przypadku pro-

blemów na podłożu seksualnym można

zgłosić się do:

chirurga, który nas operował,

seksuologa,

psychologa,

lekarza lub pielęgniarki w poradni sto-

mijnej.

Nie bez znaczenia może być też prywatna

rozmowa z inną osobą mającą wyłonioną

stomię.
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Jeżeli uważamy, że kłopoty po przebytej

operacji wyłonienia stomii trwają mimo

wszystko za długo lub jesteśmy przekonani,

że są spowodowane właśnie przez nią, to

powinniśmy o tym koniecznie porozmawiać

ze specjalistą. Możemy zwrócić się o pomoc

do chirurga, który nas operował, do seksu-

ologa, urologa lub psychologa. Osobą, która

może nam również pomóc, jest wykwalifi-

kowana pielęgniarka stomijna.

A co, jeżeli uszkodzone 
zostały nerwy? 

Twierdzenie, że w trakcie operacji wyło-

nienia stomii zawsze musi dojść do uszko-

dzenia nerwów kontrolujących u mężczyzn

wzwód i wytrysk, nie jest prawdziwe. Tak

może się zdarzyć w przypadku, kiedy opero-

wane zmiany nowotworowe wymagają roz-

ległej interwencji chirurgicznej. W rzeczywi-

stości, jak to pokazują statystyki, takie przy-

padki nie są aż tak częste. A jeśli nawet do

nich dochodzi, to nie przesądzają one, że

powstałe problemy ze wzwodem są trwałe.

Zresztą nawet w sytuacji wystąpienia trwa-

łych trudności z podjęciem aktywności seksu-

alnej w wyniku uszkodzenia nerwów kontrolu-

jących wzwód i wytrysk, pacjent z wyłonioną

stomią ma możliwość skutecznego leczenia.

W takich przypadkach można zastosować

np. iniekcje międzyjamowe. Zabieg polega

na wstrzykiwaniu do penisa środka rozsze-

rzającego naczynia i wywołującego erekcję.

Po raz pierwszy – w celu instruktażowym

– wstrzyknięcie wykonuje się w gabinecie

u lekarza, potem samodzielnie – w razie po-

trzeby – przed stosunkiem.

Innym rozwiązaniem, już chirurgicznym,

jest wszczep prąciowy – który jest rodzajem

implantu – protezy wszczepianej pod skórę.

Zastosowanie każdej z tych metod musi

być skonsultowane z urologiem, tylko bo-

wiem on może wykonać taki zabieg.

W trakcie operacji
stosunkowo rzadko
dochodzi do
uszkodzenia nerwów
kontrolujących
u mężczyzn wzwód
i wytrysk. Najczęściej
zdarza się to w tych
przypadkach, kiedy
operowane zmiany
wymagają bardzo
rozległej
interwencji
chirurgicznej.

Telefoniczne dyżury
seksuologa
Dla wszystkich uczestników programu

Złota Karta ConvaTec udostępniony jest

bezpłatny telefon zaufania, pod którym 

w każdą środę, w godzinach 17.00-21.00,

dyżuruje seksuolog. Jego numer można

otrzymać od pracowników Działu Pomocy

ConvaTec (0-800 120-093).

Zasadnicza trudność w podjęciu współży-

cia po operacji wyłonienia stomii wiąże się

najczęściej z dyskomfortem związanym

z posiadaniem stomii oraz woreczka umoco-

wanego na brzuchu. Woreczek, co prawda,

jest niewidoczny pod ubraniem, lecz – co ja-

sne – jest widoczny, gdy ubrania jesteśmy

pozbawieni. Da się go również wyczuć doty-

kiem. Stąd u stomików pojawia się naturalny

skądinąd strach przed brakiem atrakcyjno-

ści, wzbudzaniem obrzydzenia czy wręcz

odrzuceniem przez partnera.

Stomia i „worek” na brzuchu czynią nas

w naszych własnych oczach osobami mniej

atrakcyjnymi fizycznie i w jakiś sposób nie-

pełnowartościowymi. Stajemy się mniej

pewni siebie, a często nawet sami do siebie

czujemy obrzydzenie. Wydaje nam się, że

nasze otoczenie, nasi znajomi oraz partner

mają podobne odczucia. I nie jest ważne, jak

jest naprawdę. Ważne staje się to, co nam się

wydaje. Brak akceptacji dla własnej cielesno-

ści czyni w takiej sytuacji nasze życie seksu-

alne bardzo utrudnionym, a czasami wręcz

niemożliwym.

Powrót do normalnego życia
Czas potrzebny na rehabilitację po zabie-

gu operacyjnym, również w sferze intymnej,

u każdego pacjenta jest inny. Zależy przede

wszystkim od wieku, ogólnej kondycji orga-

nizmu, współwystępowania chorób nie

związanych ze stomią (np. cukrzyca, miaż-

dżyca) oraz tych, które stały się przyczyną

jej wyłonienia (np. nowotwór jelita).

Mnogość i różnorodność tych czynników

powoduje, że specjaliści, do których kieruje-

my się po pomoc – chirurdzy, urolodzy, sek-

suolodzy, psycholodzy – nie są najczęściej

w stanie jednoznacznie określić momentu

powrotu do pełnej aktywności seksualnej.

Czasami wystarczy zaczekać, by zabliźniły

się rany na ciele, czasami trzeba poczekać,

by mogły zabliźnić się te na duszy.

W powrocie do zwyczajnego życia ko-

nieczna jest pomoc naszego partnera (żony,

męża, przyjaciela). Od niego bowiem zależy

bardzo dużo. Znacznie lepiej jest, jeżeli nie

unika on kontaktu fizycznego – dotyku,

przytulania, obejmowania, pocałunków,

prób inicjowania współżycia. W udanym

związku partnerskim miłość oraz pozytyw-

na, serdeczna postawa drugiej osoby może

eliminować nasze zahamowania.

W proces dochodzenia do siebie po ope-

racji dobrze jest od samego początku zaan-

gażować naszego partnera – na przykład

prosząc go o pomoc przy ubieraniu. Jako

osoby mające stomię zyskujemy wtedy

pewność, że najbliższa osoba bardziej natu-

ralnie zaakceptuje nasz zmieniony wygląd.

Taka świadomość powinna przyspieszyć

proces powrotu do normalnego życia, rów-

nież intymnego.
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Psycholog radzi

W obliczu choroby jednego z partnerów

związek przybiera nową formę. Zmienia się

wszystko. I miłość między dwojgiem ludzi, i per-

spektywa patrzenia na codzienne problemy,

i plany na przyszłość. Im poważniejsze schorze-

nie, tym wyraźniejszy i bardziej odczuwalny kry-

zys, który ze sobą przynosi. Tylko od partnerów

zależy, jak obronią się przed zagrożeniem.

Na dobre i na złe? 
Choroba, której skutkiem jest wyłonienie sto-

mii, operacja i konieczna potem reha-

bilitacja modyfikują styl życia pacjen-

ta i jego rodziny, zmieniają układ sił

w rodzinie oraz życie intymne partne-

rów. To nieuniknione. Ale nasilenie

zmian zależy w dużej mierze od wię-

zi łączącej związek przed operacją.

Jeśli on i ona są w początkowym

etapie związku, dotychczas żyli na-

miętnością i pierwszymi, niezwykle

silnymi emocjami, mogą potraktować

stomię jako wyzwanie i… nie podołać

mu. Życie z chorą osobą może oka-

zać się za trudne. Czar pryśnie.

W lepszej sytuacji są ci, którzy

pierwsze uniesienia mają już za sobą,

znają smak codziennego życia i pro-

blemów. Wiedzą, że ukochana osoba

czasem bywa chora, gorzej wygląda,

niekiedy wymiotuje czy ma biegunkę. Dla tych,

których łączy prawdziwe uczucie, choroba nie

jest niczym wstydliwym. Nie czują lęku przed

swoimi słabościami. Dzięki takiej postawie ope-

racja wyłonienia stomii nie jest już przerażająca.

Gorzej jest, gdy ludzie żyją ze sobą z przyzwy-

czajenia, ze strachu przed samotnością, w pust-

ce emocjonalnej. W wypalonym związku prze-

wlekła choroba jednego z partnerów może

wpłynąć na decyzję o rozstaniu.

Teoretycznie jednak każdy związek może po-

dołać życiu ze stomią.Ten silniejszy – dzięki swo-

im zasobom, ten osłabiony – dzięki pomocy

specjalistów. Jednak w obu przypadkach ko-

nieczna jest jednak dobra wola obu stron: i cho-

rego, i osoby wspierającej.

Choroba? To zbyt trudne 
Człowiek leżący na szpitalnym łóżku patrzy

na świat zupełnie inaczej niż osoba zdrowa. Sto-

mik czuje się podświadomie pokrzywdzony.

Czasem jest zły na los, czasem złorzeczy, czasem

winą obarcza bliskich.

Skutki operacji wyłonienia stomii są dodatko-

wo kłopotliwe. Wiążą się z jedną z najbardziej

wstydliwych funkcji człowieka – wydalaniem.

To, co dla zdrowych jest sprawą intymną, dla

stomika staje się nagle jawne, zewnętrzne. Mo-

że to powodować dodatkowe napięcie. Wy-

zwalać poczucie nieatrakcyjności, a czasem

wręcz odrazy. Przede wszystkim dla partnera.

Część stomików jest także przewrażliwiona na

punkcie zapachu, wydaje im się, że ciągle czuć

wokół nich zapach fekaliów. To powoduje stres

wpływający na kontakt z partnerem.

„Operacja wyłonienia stomii uratowała mi ży-

cie.Ale już kilka godzin po wybudzeniu się z nar-

kozy byłam… przerażona – wspomina 53-letnia

Anna. Dopóki leżałam w szpitalu, czułam się

bezpieczna. Ale nie wyobrażałam sobie chwi-

li wypisania do domu. Jak się przebiorę przy mę-

żu, kto pomoże mi się wykąpać? I wreszcie – czy

będziemy się jeszcze kochać?”.

Takie wątpliwości ma wielu sto-

mików. Zastanawiają się nad tym,

jak będzie wyglądało ich życie ze

stomią. Czy nauczą się z nią żyć?

Czy zostaną zaakceptowani przez

męża, żonę czy dzieci? Te pytania

mogą powodować drażliwość,

płaczliwość czy złość osoby chorej.

Zdarza się, że pacjent odreagowuje

wtedy swój stres na odwiedzają-

cych go bliskich.

Obce środowisko
Leżąc w szpitalu, przebywa się

w obcym, zagrażającym środowi-

sku. Zdrowi nie lubią atmosfery

szpitalnej. Chorzy muszą ją zaak-

ceptować. Muszą żyć i zdrowieć

w takich warunkach. Nie mają swoich osobi-

stych rzeczy, śpią w obcym łóżku.

Ale i odwiedzający pacjenta bliscy nie czują się

komfortowo. Przy łóżku nie ma gdzie usiąść, sa-

le są kilkuosobowe, niektórzy śpią, pielęgniarki

robią zastrzyki, ktoś prosi o basen.W takich wa-

runkach mąż czy żona stomika ma małe szanse

na czułą wymianę słów czy spokojną rozmowę.

Odwiedzający chcą być przy chorym i jednocze-

śnie... jak najszybciej wyjść ze szpitala.

mgr psychologii Maria Malmurowicz
prowadzi psychologiczny telefon zaufania 

firmy ConvaTec w ramach programu Złota Karta ConvaTec.

Choroba jest próbą dla każdego związku i każdej rodziny. Bo jak każda trudna, bolesna sytuacja
niesie ze sobą kryzys. Czy można wyjść z niego zwycięsko?

Często stomicy czują się nieatrakcyjni dla partnera. Aby ich związek
przetrwał, konieczna jest dobra wola chorego i osoby wspierającej.

Dwoje przy
szpitalnym łóżku
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A pacjent po operacji czuje się opuszczony,

osamotniony i bardzo potrzebuje kontaktu.

Chce, by bliscy byli przy nim jak najdłużej, jak naj-

więcej opowiadali, co się dzieje w domu.A rodzi-

na często ucina krótko: „Myśl tylko o tym, by

szybko wyzdrowieć. O nas się nie martw”. Efekt?

Chory czuje się odsunięty, niepotrzebny i jeszcze

słabszy niż przed odwiedzinami.

Wstyd stomika
Ale to pierwszy z możliwych scenariuszy. Dru-

gi wygląda zupełnie inaczej. Stomik popędza

odwiedzających, zbywa ich pytania o stan zdro-

wia, nie chce odwiedzin przyjaciół i znajomych.

Niekiedy prosi wręcz, by bliscy go nie odwiedzali

– nie chcąc, by ktoś widział go w tym stanie 

– w pogniecionej pidżamie, osłabionego. Szcze-

gólnie kobietom trudno jest znieść odwiedziny

ich pachnących mężczyzn, gdy same czują się

zaniedbane, opuchnięte, niewypielęgnowane.

Dlaczego tak trudno się porozumieć przy

szpitalnym łóżku? Dlaczego nie jest łatwo zro-

zumieć intencje osoby ze stomią? Po pierwsze,

otoczenie szpitalne nie sprzyja bliskości. Po dru-

gie, inaczej patrzy na świat osoba, która przed

chwilą przeszła pachnącą bzami alejką, a inaczej

ta, którą wszystko boli, ma założony woreczek

stomijny i nie może się jeszcze samodzielnie wy-

kąpać. Stomik jednego dnia może być spragnio-

ny opowieści o pogodzie, wydarzeniach w pra-

cy partnera i domowych troskach, innego może

poczuć wściekłość, gdy mąż czy żona zacznie

mówić na temat niezwiązany ze stomią.

Jak więc utrzymać związek, gdy jedno

z partnerów jest skazane na pobyt w szpitalu

i przewlekłą chorobę? 

Przy łóżku chorego
Postawa osoby wspierającej chorego ma nie-

bagatelne znaczenie. Bycie podporą stomika to

jednak niełatwa rola. Niesie ze sobą wiele zagro-

żeń dla związku. Pierwszą i podstawową spra-

wą dla partnera stomika jest szczera odpowiedź

na pytanie: „Co myślę o stomii. Co czuję, gdy

myślę, o stomijnym woreczku? Jakie jest wtedy

moje nastawienie do partnera?”.

W zależności od tego, jakie padną odpowie-

dzi na te pytania, kształtuje się postawa wobec

partnera. Reakcje na wyłonienie stomii mogą

być bardzo różne.

„Kiedy dowiedziałem się, że u Teresy koniecz-

ne będzie wyłonienie stomii – przestraszyłem się

– przyznaje 56-letni Andrzej. – Kojarzyłem sto-

mię z wydalaniem kału do woreczka. I, mówiąc

szczerze, bardzo mnie to zniechęcało. Bałem się

spotkania po operacji.Ale kiedy zobaczyłem żo-

nę taką obolałą i chorą, wiedziałem, że jest dla

mnie najważniejsza, niezależnie od tego, czy ma

woreczek, czy nie. Obiecałem sobie, że jak naj-

więcej dowiem się o stomii i nauczę się wszyst-

kiego, co byłoby przydatne. Nasze życie od cza-

su operacji jest inne. Zmienił się seks.Ale jest bli-

skość, czułość, namiętność. Tylko bardziej

ostrożna, wyważona.”

Akceptacja jest dla stomika niezwykle ważna.

Ciężko mu się nauczyć żyć w nowej sytuacji. Je-

śli jednak znajdzie zrozumienie i troskę w oczach

partnera, łatwiej znosi uciążliwą chorobę.

Niektóre pary jednoczą się w czasie choroby.

Jakby szykowały się do walki z wrogiem. Zaczy-

nają współdziałać, osoba wspierająca angażuje

się w szpitalne życie partnera. Zna najnowsze

wyniki badań, wie o stomii wszystko, wspiera

chorego. Widząc w partnerze energię i zapał do

walki z chorobą, stomik czuje się silniejszy. I wra-

ca do zdrowia, do normalnego życia. Ze stomią.

Nadopiekuńczość partnera
Czasem zdrowy partner stara się osłaniać

chorego. Traktuje go jak małe dziecko, osobę

słabą i nieudolną. Oczywiście, troska i pomoc

jest jak najbardziej wskazana. Jednak postawa

nadmiernie chroniąca osłabia pacjenta. Jeśli jest

stale wyręczany, nie pozwala mu się wrócić do

normalnego życia, może czuć się słabszy, bar-

dziej chory niż jest w rzeczywistości. Osoba ze

stomią musi mieć poczucie, że pobyt w szpitalu

jest jedynie sytuacją przejściową, że poza nim

czekają zwyczajne obowiązki – praca, zakupy,

płacenie rachunków – z których nie będzie

zwolniony. Taka mobilizacja (oczywiście po

okresie rekonwalescencji) daje poczucie powro-

tu do normalnego – a więc zdrowego – życia.

Niestety, czasem partnerzy osoby ze stomią

nie są w stanie zaakceptować choroby. Unikają

jej lub wręcz odrzucają. Są to sytuacje ekstre-

malne, ale się zdarzają. Nie jest to jednak specy-

fika tylko stomii. Ciężkie, przewlekłe choroby, jak

nowotwory, stwardnienie rozsiane, Parkinson,

Alzheimer, czasem przerażają ludzi do tego

stopnia, że wolą rozstać się z partnerem niż

zmierzyć się z jego chorobą, słabością i cierpie-

niem. Odejście męża czy żony jest na pewno

ciosem dla stomika. Ale wiele mówi też o sa-

mym związku.Widocznie nie było w nim dosta-

tecznej ilości ciepła, miłości i lojalności, by prze-

trwać taką próbę. Nie jest to jednak chyba

usprawiedliwienie.

Jak żyć z chorobą? 
Jak mają zachowywać się osoby wspierające,

by pomóc choremu? Jak dbać o związek? 

Przede wszystkim: rozmawiać. Szczerze,

otwarcie mówić o lękach, wątpliwościach, uczu-

ciach związanych ze stomią. Dzielenie się trud-

nymi emocjami z bliską osobą sprawia, że nie są

one już tak groźne. Być może druga strona też

się wstydzi, boi, martwi, jak będzie wyglądało

życie ze stomijnym woreczkiem? 

Poza tym trzeba się jak najwięcej dowiedzieć

o stomii. Czytać fachową literaturę, rozmawiać

z lekarzami, kontrolować wyniki badań partnera.

Wiedza odgania strach związany z nieznanym.

Oswojone pojęcia i lęki nie są już tak groźne.

A jak traktować chorego? Najnormalniej jak

się da. Wsłuchiwać się w jego potrzeby i w mia-

rę możliwości je spełniać. Zapewniać go, że

świat da sobie radę przez te kilka tygodni choro-

by, dom funkcjonuje sprawnie, ale jednocześnie

wspomnieć, że wszyscy czekają na jego powrót.

Traktować stomika jak normalnego człowieka,

który chwilowo jest mniej sprawny. Przypo-

mnieć mu o obowiązkach, do jakich będzie mu-

siał wrócić po chorobie. Omówić z nim bieżące

i przyszłe sprawy – wymianę oleju w samocho-

dzie, plany na wakacje, konieczność naprawy

kolanka w zlewie. Wprowadzanie osoby ze sto-

mią krok po kroku do zwyczajnego trybu życia

pomaga jej odzyskać wiarę w to, że jest to naj-

zupełniej możliwe.

Pomoc specjalisty
A jeśli mimo starań czujemy, że związek się

chwieje? Nie ma sensu borykać się samemu

z tyloma problemami. Warto poradzić się spe-

cjalisty. Psycholog czy konsultant rodzinny po-

może znaleźć punkty zapalne, zapanować nad

emocjami.W jego obecności będzie można spo-

kojnie porozmawiać, wyjaśnić sobie drażliwe

kwestie. Pomoc profesjonalistów może wyklu-

czyć te symptomy w związku, które utrudniają

lub hamują proces leczenia. Dlatego zamiast sa-

memu borykać się z trudną sytuacją, lepiej sko-

rzystać z wiedzy specjalistów.

Stomijny telefon zaufania 
Po poradę do psychologa można zwracać

się w każdy wtorek w godz. 17-21. Bezpłat-

ny numer telefonu udostępniany jest 

posiadaczom Złotej Karty ConvaTec przez

pracowników Działu Pomocy ConvaTec 

pod numerem infolinii 0-800-120-093.



BEZPŁATNY TRANSPORT

Na spotkania zapraszamy wszystkich

pacjentów ze stomią. Przed każdym z nich

wysyłamy do Państwa zaproszenia drogą

pocztową. Otrzymują je m.in. wszyscy pre-

numeratorzy „Naszej Troski” oraz członko-

wie programu Złota Karta ConvaTec.

Pacjentom z mniejszych miejscowości zapewnia-

my bezpłatny transport autokarowy na wszystkie

spotkania. Szczegółowe informacje na ten temat

znajdują się  w zaproszeniach, które wysyłamy do

Państwa pocztą. 

Zaproszenia 
na spotkania

Tematy spotkań w 2005 r.

Zdjęcia uczestników wiosennych spotkań

Na prawie każdym wiosennym spotkaniu robimy sobie wspólne zdjęcie. Będzie ono wspaniałą
pamiątką dla wszystkich jego uczestników. Każda osoba otrzyma od nas na następnym spotkaniu
pamiatkową odbitkę. Zapraszamy po ich odbiór!

I SPOTKANIE (STYCZEŃ - KWIECIEŃ)

„Co i jak jeść? – dieta dla osób 
ze stomią”

II SPOTKANIE (MAJ - CZERWIEC)

„Nie bójmy się ruchu! 
– ćwiczenia fizyczne dla osób 

ze stomią”
III SPOTKANIE (WRZESIEŃ - LISTOPAD)

„Dbajmy o swoją stomię!  
– praktyczne porady pielęgnacyjne”

BIAŁYSTOK
29 września
Hotel Gołębiewski,
ul. Pałacowa 7 

BYDGOSZCZ
27 października
Rektorat  AM
ul. Jagiellońska 15 

GDAŃSK
21 września
Sala NOT,
ul. Rajska 6 

GORZÓW WLKP.
17 listopada
Urząd Miejski,
ul. Sikorskiego 3/4 

KATOWICE
27 września
Kino Kosmos 
w Mysłowicach,
ul. Dzierżonia 28 

KIELCE
6 października
Hotel Kongresowy,
ul. Manifestu
Lipcowego 34

KRAKÓW
5 października
Aula AWF,

ul. Jana Pawła II 78

LUBLIN
19 października
AM „Collegium

Maius",

ul. Jaczewskiego 4-6 

ŁÓDŹ
26 października
Centrum Zdrowia

Matki Polki,

ul. Rzgowska 281/289 

OLSZTYN
20 września
Urząd Wojewódzki,

ul. Piłsudskiego 7/9

OPOLE
13 października
Państwowa Szkoła

Muzyczna,

ul. Strzelców

Bytomskich 18

POZNAŃ
22 września
Kino Wilda,
ul. Wierzbięcice 36/38

RZESZÓW
20 października
Aula WSAiZ,
ul. Cegielniana 4

SZCZECIN
16 listopada
ZUS,
ul. Matejki 22

WARSZAWA
28 września
Kino Wisła,
pl. Wilsona 2

WROCŁAW
12 października
Kino Warszawa,
ul. Piłsudskiego 64

ZIELONA GÓRA
W dniu 17 listopada 
zapraszamy 
na spotkanie 
do Gorzowa Wlkp.

III SPOTKANIE (wrzesień – listopad)

MIEJSCA SPOTKAÑ



II SPOTKANIE
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Kącik medyczny

Przyczyny choroby, czyli jak się
rozwija i dlaczego powstaje 

Przyczyną choroby niedokrwiennej serca 

– zwanej też chorobą wieńcową, dusznicą

bolesną lub po łacinie angina pectoris – jest

najczęściej miażdżyca. Czynniki ryzyka roz-

woju miażdżycy są więc także czynnikami ry-

zyka choroby wieńcowej i zawału serca.

U osób z miażdżycą w ściankach tętnic

wieńcowych, podobnie zresztą jak i w ścia-

nach pozostałych tętnic, tworzą się blaszki

miażdżycowe, które prowadzą stopniowo do

zwężenia światła naczyń i upośledzają do-

pływ krwi do mięśnia sercowego (rys. 1).

Przez zwężone, uszkodzone naczynia wień-

cowe do serca zaczyna docierać zbyt mało

krwi i tlenu w stosunku do jego potrzeb.

lek. med. Przemysław Styczeń
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

W Polsce na chorobę niedokrwienną serca cierpi blisko milion osób. Każdego roku 80-100 tysięcy

z nich przechodzi zawał serca, który w prawie połowie przypadków kończy się śmiercią. Główną

tego przyczyną jest miażdżyca.

Choroba 
niedokrwienna serca (część II)

a) Tętnica prawidłowa b) Początek tworzenia się 

blaszki miażdżycowej

BRAK OBJAWÓW

c) Blaszka miażdżycowa 

bez zakrzepu

d) Zakrzep zatykający 

całe światło tętnicy

Wtedy serce zaczyna się po prostu „dusić”.

Towarzyszą temu typowe dla choroby wień-

cowej dolegliwości – ból za mostkiem, dusz-

ności, osłabienie i kołatanie serca. Gdy do-

chodzi do całkowitego zablokowania prze-

pływu krwi przez tętnice wieńcowe – najczę-

ściej na skutek pęknięcia blaszki miażdżyco-

wej i pojawienia się na jej powierzchni za-

krzepu – w sercu powstaje martwica, czyli

zawał (rys. 2). Jego rozległość i skutki zależą

od tego, które naczynie zostało zablokowa-

ne. Jeżeli zamknięciu przez skrzeplinę uległa

duża tętnica wieńcowa – główny pień lub jej

rozgałęzienie – to skutki mogą być drama-

tyczne.

Zablokowanie przepływu krwi przez na-

czynie wieńcowe i ostre niedotlenienie frag-

mentu serca prowadzi też często do powsta-

nia niestabilności elektrycznej w niedokrwio-

nym obszarze. Objawia się to migotaniem

komór – groźnym zaburzeniem rytmu serca,

które jest główną przyczyną nagłej śmierci

sercowej.

Istotą choroby wieńcowej jest zatem stały

lub okresowy brak równowagi pomiędzy za-
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U młodych osób wewnętrzna powierzchnia naczyń tętniczych jest zupełnie gładka (a). Miażdżyca zaczyna się zwykle rozwijać wieloogniskowo 
(w wielu miejscach naraz) – od powstania blaszek złożonych z cholesterolu i pasm tłuszczowych (b). Zwężenia wywołane przez blaszki miażdżyco-
we stopniowo się powiększają, chociaż nie daje to początkowo żadnych objawów – chorzy często w ogóle nie wiedzą, że chorują na miażdżycę.
Znaczne zwężenia powodują wystąpienie silnych bólów wieńcowych oraz innych objawów typowych dla choroby wieńcowej (c). Blaszki miażdżyco-
we mogą pękać, a zjawisku temu towarzyszy powstanie na ich powierzchni zakrzepów oraz skurcz mięśni gładkich chorego naczynia. Jeżeli docho-
dzi do niedrożności, to powstaje martwica, czyli zawał serca (d).

Choroba cywilizacyjna 
W krajach rozwiniętych choroba wieńcowa

jest najczęstszą chorobą układu krążenia,

a zawał serca najczęstszą przyczyna zgo-

nów. Częstość występowania tej choroby

wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem.

Jak dochodzi do zwężenia tętnicy wieńcowej? 

Rys. 1. 

BÓLE WIEŃCOWE ZAWAŁ SERCA
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potrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen

a możliwościami jego dostawy przez naczy-

nia wieńcowe. Nierównowaga ta szczególnie

wyraźnie zaznacza się w czasie wysiłku fi-

zycznego lub w sytuacjach stresowych 

– szybciej kurczące się wówczas serce po-

trzebuje bowiem więcej tlenu. Uszkodzone

przez miażdżycę naczynia wieńcowe nie są

w stanie sprostać zwiększonemu zapotrze-

bowaniu i dochodzi do niedotlenienia.

Dzieje się tak jednak najczęściej dopiero

wtedy, gdy zwężenie jednej z tętnic wieńco-

wych jest znaczne. Uważa się, że objawy cho-

roby pojawiają się dopiero wówczas, gdy zwę-

żenie osiąga tzw. wartość krytyczną, tj. prze-

kraczającą 75% światła naczynia. Czasami

jednak nawet duże zwężenie może nie dawać

żadnych objawów, nawet podczas wysiłku fi-

zycznego. Zdarza się tak, ponieważ w sercu

może rozwinąć się tzw. krążenie oboczne. Za-

opatruje ono w krew obszary, które potencjal-

nie narażone są na niedokrwienie wskutek

zwężenia głównego naczynia.

Objawy choroby wieńcowej, 
czyli jak ją rozpoznać 

Najbardziej charakterystycznymi objawa-

mi choroby niedokrwiennej serca są bóle

wieńcowe, duszności, osłabienie oraz uczucie

„kołatania” serca.

Bóle wieńcowe 
Bóle wieńcowe pojawiają się przeważnie

nagle i bez żadnego ostrzeżenia. Zlokalizo-

wane najczęściej za mostkiem, w środkowej

jego części, opisywane są przeważnie jako

„gniecenie”, „dławienie”, „pieczenie” lub „pa-

lenie”. Bardzo często są mylone z popularną

„zgagą”, będącą objawem choroby reflukso-

wej przełyku i w związku z tym – lekceważo-

ne. Czasami, zamiast pieczenia, mogą przy-

bierać postać nieznośnego „rozpierania” lub

„ściskania” w klatce piersiowej za mostkiem

– „jakby stalowymi obcęgami”. Kiedy indziej

natomiast – szczególnie u kobiet, u których

ataki choroby wieńcowej bywają mniej cha-

rakterystyczne niż u mężczyzn – przybierają

postać delikatnego pieczenia lub ucisku

w tzw. dołku. Prawie nigdy bóle wieńcowe

nie mają postaci „kłucia”.

Bóle nie muszą być wcale silne. Mogą być

zlokalizowane także w innych miejscach (nie

tylko za mostkiem) – np. pod lewą lub prawą

łopatką. Charakterystyczne jest to, że często

promieniują do ramion i barków (najczęściej

po lewej stronie) oraz do gardła lub żuchwy.

Towarzyszy im czasami drętwienie rąk.

Każdy przypadek bólu wieńcowego,

zwłaszcza gdy wystąpi on po wysiłku lub

obudzi nas ze snu, powinien być powodem

natychmiastowej konsultacji z lekarzem.

Duszności, osłabienie, nudności 
Kolejnymi możliwymi objawami ataku

choroby wieńcowej są duszności, trudności

z oddychaniem, nagłe osłabienie, zawroty

głowy, utrata przytomności, niepokój, lęk

oraz mdłości. Są one znacznie mniej charak-

terystyczne i mogą świadczyć także o wie-

lu innych schorzeniach. W chorobie wieńco-

wej są bezpośrednim wynikiem niedotlenie-

nia serca i pogorszenia jego sprawności jako

pompy krwi.

Kołatanie serca 
Kołatanie serca jest objawem zaburzeń

rytmu serca – bardzo częstym w chorobie

wieńcowej. Zaburzenia rytmu wynikają bez-

żyła główna

górna

tętnica płucna

tętnica

wieńcowa

lewa

aorta

tętnica

wieńcowa

prawa
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Zawał serca powstaje wskutek zamknięcia jednej z tętnic wieńcowych. Strzałka na rysunku po-
kazuje miejsce zatkania naczynia. Przerwanie dopływu tlenu do fragmentu mięśnia sercowego,
który był zaopatrywany w krew przez niedrożne obecnie naczynie, powoduje jego obumarcie
– czyli zawał. Zacieniony obszar na dole rysunku ilustruje uszkodzony obszar serca, w którym,
z biegiem czasu, rozwinie się blizna pozawałowa.

miejsce

zamknięcia

tętnicy przez

blaszkę

miażdżycową

OBSZAR ZAWAŁU

żyła główna

dolna

Jak dochodzi do zawału serca?

Rys. 2. 

Zakrzep na blaszce 
miażdżycowej 
W zdecydowanej większości przypadków

bezpośrednią przyczyną zawału serca jest

zakrzep krwi, który powstaje w miejscu

pęknięcia blaszki miażdżycowej w jednej 

z tętnic wieńcowych serca.
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pośrednio z niedotlenienia i przejściowego

lub stałego uszkodzenia niektórych komórek

mięśnia sercowego. Towarzyszy im przeważ-

nie przyspieszenie akcji serca.

Postacie choroby wieńcowej
Początkowo – gdy zmiany miażdżycowe

w naczyniach wieńcowych serca są niewiel-

kie – choroba daje znać o sobie najczęściej

tylko podczas wysiłku fizycznego, kiedy za-

potrzebowanie serca na tlen jest zwiększone.

Jazda na rowerze, marsz, gra w piłkę lub

badmintona może wtedy nieoczekiwanie za-

kończyć się bólem i zasłabnięciem. Po odpo-

czynku objawy choroby zwykle samoistnie

ustępują, ale ryzyko pojawienia się ich po-

nownie jest bardzo duże.

Z biegiem czasu objawy choroby wieńco-

wej pojawiają się coraz częściej, przy coraz

mniejszym wysiłku. Wreszcie mogą zacząć

występować podczas codziennych obowiąz-

ków domowych (sprzątanie, gotowanie) lub

nawet w spoczynku, gdy np. siedzimy w fo-

telu. Wtedy jest to znak, że choroba jest już

bardzo zaawansowana.

Choroba niedokrwienna serca może wy-

stępować pod różnymi postaciami, z których

najczęstsze to:

a) dławica piersiowa stabilna,

b) dławica piersiowa niestabilna,

c) dławica Prinzmetala,

d) zawał serca (pełnościenny, niepełno-

ścienny, podwsierdziowy),

e) nagła śmierć sercowa,

f) nieme niedokrwienie.

Dławica piersiowa stabilna 
Najczęściej spotykaną postacią choroby

niedokrwiennej serca jest jej stabilna po-

stać. Charakterystyczne dla niej jest to, że

bóle wieńcowe występują przeważnie

w trakcie wysiłku fizycznego i szybko ustę-

pują po jego zaprzestaniu lub po zażyciu

podjęzykowo nitrogliceryny. Mogą pojawić

się również pod wpływem silnego wzburze-

nia emocjonalnego (stres, zdenerwowanie),

chłodu (zimny wiatr), obfitego posiłku (po

obiedzie) lub rano (zaraz po wstaniu z łóż-

ka, podczas porannych czynności). Czesto-

tliwość napadów wieńcowych może być

różna – przeważnie występują kilkakrotnie

w ciągu tygodnia lub miesiąca, chociaż by-

wają okresy, gdy bóle zdarzają się znacznie

rzadziej.

Dławica piersiowa niestabilna 
Objawem niestabilnej choroby wieńcowej

jest ból wieńcowy słabo reagujący na nitro-

glicerynę, wielokrotnie nawracający (często

z jeszcze większym nasileniem) i pojawiający

się niezależnie od wysiłku fizycznego. Bóle

często pojawiają się w nocy.

Dawniej tę postać dławicy piersiowej

określano jako zawał zagrażający. W istocie

nie jest to jeszcze zawał serca, ale prawdo-

podobieństwo jego wystąpienia jest bardzo

duże. Przyczyną „niestabilności wieńcowej”

jest szybko narastające zwężenie światła

tętnicy wieńcowej, spowodowane zwykle

tworzeniem się świeżej skrzepliny. Taka

skrzeplina z reguły rozpuszcza się sama, dla-

tego nie w każdym przypadku prowadzi do

zawału.

Dławica Prinzmetala 
Dławica Prinzmetala (naczynioskurczowa)

jest stosunkowo rzadką postacią choroby

wieńcowej. Objawia się występowaniem ty-

powych objawów dusznicy przy braku zmian

miażdżycowych w naczyniach wieńcowych.

Za jej przyczynę uważa się skurcz naczyń

wieńcowych, a jej przebieg przypomina dła-

wicę niestabilną.

Zawał serca
Zawał mięśnia sercowego jest najbardziej

zaawansowaną postacią choroby niedo-

krwiennej serca. W zawale serca bóle wieńco-

we są szczególnie nasilone – chorzy często

określają je jako „nie do wytrzymania”. Niele-

czone trwają długo, często nawet kilka godzin

i na ogół nie ustępują po podaniu kolejnych

dawek nitrogliceryny. Niekiedy bóle są niety-

powe – mogą pojawić się w nadbrzuszu

i przypominać bóle wrzodowe z towarzyszą-

cymi wymiotami. Z reguły, oprócz bólu, chory

odczuwa znaczne osłabienie i jest spocony.

Niepokój, duszność, kołatanie serca wystepu-

ją w zawale stosunkowo często. Mogą też po-

jawić się zawroty głowy, zaburzenia równo-

wagi, silny lęk i utrata przytomności. Nasilenie

bólu zawałowego i czas jego trwania mogą

świadczyć o rozleglości martwicy serca.

Ból zawałowy bywa często pierwszym bó-

lem wieńcowym u osoby, która dotychczas

czuła się zupełnie zdrowa i sprawna fizycznie.

Czynniki ryzyka choroby
niedokrwiennej serca 
Do czynników ryzyka choroby niedokrwien-

nej serca należą:

podeszły wiek – częstość występowania

tej choroby rośnie bardzo wyraźnie wraz

z wiekiem;

płeć męska – na chorobę wieńcową 

częściej chorują mężczyźni, szczególnie

w wieku 40-55 lat; w grupie osób star-

szych zapadalność jest dla obu płci po-

dobna;

obciążenie dziedziczne – zawał serca 

lub wykryta choroba wieńcowa u które-

goś z członków naszej rodziny;

wysoki poziom cholesterolu całkowitego

we krwi – powyżej 200 mg%;

wysoki poziom „złego” cholesterolu

(LDL) – powyżej 130 mg%;

niski poziom „dobrego” cholesterolu

(HDL) – poniżej 35 mg%;

nadciśnienie tętnicze – powoduje prze-

rost mięśnia sercowego i przyspiesza

procesy miażdżycowe;

cukrzyca – znacznie przyspiesza procesy

miażdżycowe;

otyłość, szczególnie tzw. brzuszna 

– przyspiesza procesy miażdżycowe;

palenie papierosów – przyspiesza proce-

sy miażdżycowe (palacze są co najmniej

dwukrotnie bardziej obciążeni prawdo-

podobieństwem rozwoju choroby, niż

niepalący);

siedzący tryb życia, brak ruchu, stres

i nieodpowiednia dieta.

Skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych,

nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i otyłości

oraz zdrowy styl życia (ruch, właściwe od-

żywianie się, unikanie używek) znacząco

zmniejszają zapadalność oraz śmiertelność

w chorobie wieńcowej.

Serce a wiek 
Serce starzeje się wraz z nami. Im starsze – tym większej wymaga ochrony i rozważnego trak-

towania. Zdecydowana większość przypadków choroby wieńcowej i zawałów serca dotyczy

osób powyżej 50. roku życia. Sprawność serca możemy przedłużyć, stosując właściwą dietę,

uprawiając sporty oraz unikając palenia papierosów.
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Jeżeli chcecie Państwo poszerzyć swoją wiedzę na

temat zawału serca – jego przyczyn, konsekwencji

i leczenia – warto sięgnąć po obszerniejsze opraco-

wania. W księgarniach znajduje się wiele książek na

ten temat. Polecamy Państwu jedną z nich – porad-

nik z serii „Lekarz radzi” pt. „Poradnik zawałowca”.

Jest to jedna z najlepszych pozycji, jaką udało się

nam znaleźć, i którą Państwu polecamy.

Dla członków programu Złota Karta ConvaTec
nasza redakcja ufundowała 100 egzemplarzy 
tego poradnika. Aby go otrzymać, należy 
zadzwonić do Działu Pomocy ConvaTec 
(bezpłatna infolinia: 0 800 120 093) i podać 
numer swojej karty. Poradnik zostanie wysłany
bezpłatnie pod wskazany adres.

Gdzie szukać więcej informacji?

Zawsze, jeśli istnieje
choćby najmniejsze
podejrzenie zawału
serca, należy bez-
zwłocznie wezwać
karetkę pogotowia
ratunkowego: 

Nagła śmierć sercowa
Nagła śmierć sercowa jest najbardziej dra-

matyczną postacią choroby wieńcowej. Nie

można jej przewidzieć i nie poprzedzają jej

żadne bóle wieńcowe. W 95% przypadków

jest spowodowana zmianami miażdżycowy-

mi w naczyniach wieńcowych. Do śmierci

dochodzi w wyniku powstania migotania ko-

mór, które jest najpoważniejszym i zawsze

śmiertelnym zaburzeniem rytmu serca.

Nieme niedokrwienie
U części osób cierpiacych na chorobę

wieńcowa zdarzają się tzw. nieme niedo-

krwienia. Są one zupełnie bezobjawowe

(stąd nazwa), a wykryte mogą być jedynie

w badaniu EKG, które przeprowadza lekarz.

Są bardzo niebezpieczne ze względu na

brak objawów oraz wysoką śmiertelność.

Szczególnie często do „niemych” epizodów

choroby wieńcowej (w tym zawałów) do-

chodzi u osób chorych na cukrzycę. Naj-

prawdopodobniej przyczyną zmienionego

odczuwania bólu (w tym przypadku bólu

wieńcowego) u cukrzyków jest neuropatia

cukrzycowa.

Badania, które potwierdzają
rozpoznanie 
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) 

Aby ostatecznie rozstrzygnąć, czy poja-

wiające się dolegliwości są objawem choroby

wieńcowej, konieczne jest przeprowadzenie

badania elektrokardiograficznego (EKG). Ba-

danie takie jest ogólnodostępne i możliwe do

przeprowadzenia w prawie każdej poradni

internistycznej. W urządzenie do EKG wypo-

sażone są także karetki pogotowia ratunko-

wego.

Badanie EKG w pozycji leżącej (spoczyn-

kowe) powinno zostać wykonane jak naj-

szybciej po wystąpieniu bólu wieńcowego,

aby potwierdzić rozpoznanie. Jeżeli jest to

niemożliwe, to w przypadku choroby o nie-

wielkim stopniu zaawansowania badanie po

kilku godzinach (kiedy ból już ustąpi) może

nie wykazać żadnych zmian. Wtedy po-

trzebne jest przeprowadzenie testu wysił-

kowego.

Test wysiłkowy
W przypadku, gdy na podstawie badania

EKG wykonanego w spoczynku nie można

ustalić rozpoznania (zmiany w EKG są mini-

malne lub nie ma ich wcale) lub badania ta-

kiego nie można przeprowadzić bezpośred-

nio w trakcie wystąpienia dolegliwości bólo-

wych, lekarz może zlecić wykonanie tzw. te-

stu wysiłkowego. Polega ona na tym, że ba-

danie EKG wykonuje się nie w spoczynku,

a podczas marszu na ruchomej bieżni lub jaz-

dy na stacjonarnym rowerze. To ma stymulo-

wać w sposób kontrolowany pojawienie się

zmian w zapisie EKG charakterystycznych dla

choroby wieńcowej.

Badanie EKG metodą Holtera
Badanie to polega na stałym, 24-godzi-

nnym przeprowadzaniu EKG za pomocą

przenośnego urządzenia noszonego przez

chorego przy pasku. Ma ono szczególne zna-

czenie dla wykrycia „niemych” epizodów nie-

dokrwienia mięśnia sercowego, które prze-

biegają bez żadnych objawów klinicznych.

Koronarografia 
W niektórych przypadkach lekarz może zle-

cić wykonanie koronarografii, czyli prześwie-

tlenia tętnic wieńcowych w momencie, kiedy

wypełnione są one środkiem cieniującym. Ba-

danie przeprowadza się w celu sprawdzenia,

w których miejscach i w jakim stopniu tętnice

są zwężone. Wynik badania jest niezbędny

między innymi do podjęcia decyzji o ewentu-

alnym wykonaniu tzw. by-passów.

999 (z telefonów stacjonarnych)

112 (z telefonów komórkowych)
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Często zapominamy, że jesteśmy przez natu-

rę „zaprogramowani” do regularnego wysiłku fi-

zycznego. Nasi przodkowie byli aktywni, potra-

fili szybko biegać, uciec przed niebezpieczeń-

stwem czy zapolować na zwierzynę. Dlatego

przeżyli i przekazali nam swoje geny. Ludzki or-

ganizm (mięśnie, serce, naczynia, kości i inne na-

rządy) jest tak stworzony, aby jak najczęściej być

w ruchu. Jeśli się nie ruszamy, chorujemy. Do-

wiedziono, że brak aktywności fizycznej jest jed-

ną z głównych przyczyn choroby wieńcowej,

zawału serca, otyłości, osteoporozy, nadciśnie-

nia tętniczego i cukrzycy.

Z ręką na pulsie
Specjaliści wyróżniają trzy podstawowe ro-

dzaje ćwiczeń fizycznych. Są to:

ćwiczenia dotleniające (zwane też aerobo-

wymi), które kształtują naszą ogólną spraw-

ność, kondycję i wytrzymałość;

ćwiczenia siłowe (zwane też oporowymi),

które zwiększają siłę mięśni (należy do nich

większość ćwiczeń w siłowni);

ćwiczenia rozciągające, do których należą

np. joga i tai chi.

Najważniejsze dla naszego zdrowia – rów-

nież dla osób ze stomią – są ćwiczenia aerobo-

we (dotleniające). Należą do nich zarówno

ćwiczenia o niskim stopniu intensywności 

– spacer, pływanie czy wiosłowanie, jak i ćwi-

czenia o wysokim stopniu intensywności 

– bieganie, narciarstwo biegowe, tenis, bad-

minton czy piłka nożna. W trakcie takich ćwi-

czeń – kiedy pracuje wiele mięśni – oddycha-

my szybciej i głębiej, a nasze serce działa bar-

dziej intensywnie, żeby dostarczyć więcej krwi

i tlenu całemu organizmowi.

lek. med. Marcin Pustkowski,
specjalista medycyny rodzinnej

Pierwsze miesiące po operacji wyłonienia stomii to bardzo trudny okres. Pacjenci uważają 

przeważnie, że „teraz trzeba się będzie oszczędzać”. Jeśli ktoś do tej pory prowadził siedzący 

tryb życia, to błędnie myśli, że zyskał świetną wymówkę, aby dalej tak robić. Osoby, które przed 

operacją uprawiały sporty i były aktywne fizycznie, mają wątpliwości: „czy to aby nie zaszkodzi?” 

Aktywność fizyczna po 
zabiegu wyłonienia stomii (część I)

Jak mierzyć „stopnie wysiłku”? Jak określić,

czy czasami nie przedobrzyliśmy z ćwiczenia-

mi? Według specjalistów, najlepiej jest po prostu

mierzyć swój puls. Osoby w starszym wieku lub

z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej nie

powinny przekraczać 75% wartości tzw. tętna

(pulsu) maksymalnego, obliczanego w ciągu

jednej minuty. Na początku treningu (gdy do-

piero zaczynamy ćwiczenia) te wartości powin-

ny być jeszcze mniejsze – zwykle 50-60%.

Ruch to zdrowie
Regularny wysiłek fizyczny ma korzystny

wpływ na nasze mięśnie i kości. Siła naszych

mięśni zmniejsza się naturalnie wraz z wiekiem,

ale badania pokazują, że u osób, które regular-

nie ćwiczą, ten spadek jest mniejszy. Mają one

też lepszą kondycję niż osoby, które nie ćwiczą.

Pracujące mięśnie oddziałują bowiem na kości,

co w rezultacie je wzmacnia. Dzięki ruchowi

nasz szkielet w mniejszym stopniu traci wapń

i nie jest narażony na osteoporozę.

Aktywność ruchowa jest też niezbędna dla

utrzymania prawidłowej ruchomości stawów.

Kiedy leżymy przez wiele miesięcy w szpital-

nym łóżku, to stawy bardzo często sztywnie-

ją, a w skrajnych wypadkach tworzą się przy-

kurcze. Jedyną możliwością poprawienia sta-

nu zesztywniałych stawów jest ruch i syste-

matyczne ćwiczenia.

Nasze serce jest wielkim, ciągle pracującym

mięśniem. Dzięki regularnemu wysiłkowi jest

sprawniejsze i może pompować więcej krwi

w ciągu jednego uderzenia. Może zatem wyko-

nać swoją pracę znacznie mniejszym niż zwykle

wysiłkiem. Ta mniejsza praca potrzebna do za-

spokojenia potrzeb organizmu powoduje, że ser-

ce może bić wolniej i nie męczyć się tak bardzo.

Wysiłek fizyczny ma również dobroczynny

wpływ na naczynia krwionośne – stają się ela-

styczne, a dzięki temu spada ciśnienie krwi.

Pożyteczne zmiany zachodzą także w na-

szej krwi: spada poziom „złego” cholesterolu

Tętno maksymalne:
Tętno maksymalne oblicza się wg

następującego wzoru:

Tętno maksymalne = 220 – wiek 
Przykład. Dla osoby w wieku 65 lat tętno

maksymalne wynosi 155 uderzeń serca na

minutę (220 – 65 = 155).

Dla tej samej osoby 75% wartości tętna

maksymalnego wynosi 116 uderzeń serca 

na minutę (155 x 0,75 = 116). Zatem osoba

w wieku 65 lat powinna tak uprawiać ćwi-

czenia fizyczne (spacerować, biegać, etc.),

aby w trakcie wysiłku jej tętno nie przekro-

czyło wartości 116 uderzeń serca na minutę.
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Puls mierzymy, przykładając opuszki trzech
palców powyżej nadgarstka (tak jak
pokazano na zdjęciu powyżej) i licząc
uderzenia serca w ciągu jednej minuty.
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(LDL) i wzrasta stężenie jego „dobrej” odmia-

ny (HDL), która chroni przed miażdżycą.

Zwiększa się również wrażliwość na insulinę

i spada poziom cukru we krwi, co jest korzyst-

ne dla cukrzyków.

Niezmiernie ważny jest wpływ ćwiczeń na

wagę ciała. Obok prawidłowej diety jest to

główny sposób walki z otyłością. Spada waga,

ubywa tkanki tłuszczowej, a przybywa mięśni.

Zmniejsza się także apetyt.

U osób z astmą wykazano, że regularny wy-

siłek fizyczny (szczególnie ćwiczenia aerobowe)

poprawia czynność płuc. Szczególnie korzystne

jest tutaj pływanie.

Ćwiczenia mają dobroczynny wpływ nie tylko

na nasze ciało, ale również na psychikę. W cza-

sie wysiłku w mózgu wydzielają się substancje

zwane endorfinami, które poprawiają nastrój.

Ma to swoje znaczenie w walce ze stresem. Na-

ukowcy donoszą też o pozytywnym wpływie

treningu na zdolności umysłowe: pamięć, kon-

centrację, wyobraźnię i kojarzenie faktów.

Bezpłatna recepta
Wszystkie te korzyści sprawiają, że lekarze

„przepisują” ćwiczenia tak jak lekarstwa. Zaleca-

ją je jako element profilaktyki, kiedy chcemy za-

pobiec wystąpieniu danej choroby, a także jako

ważny składnik terapii, gdy już zachorowaliśmy.

Najczęściej z taką „receptą” spotykamy się

w przypadku chorób serca. Aby zapobiec roz-

wojowi „wieńcówki” i zawałowi serca, lekarze

zalecają pacjentom regularny wysiłek fizyczny 

– 30 minut w ciągu dnia przez większość (przy-

najmniej 5) dni w tygodniu. W chorobach ukła-

du sercowo-naczyniowego ćwiczenia powodu-

ją lepszą pracą serca, obniżają poziom „złego”

cholesterolu, obniżają ciśnienie tętnicze i powo-

dują utratę zbędnych kilogramów.

Otyłość jest kolejną chorobą, w której lekarze

najczęściej ordynują nam ruch. Sama niskokalo-

ryczna i pozbawiona tłuszczów zwierzęcych

dieta na ogół nie wystarczy.Trzeba ją wzmocnić

ćwiczeniami. Co ciekawe: nawet parę godzin po

treningu nasz organizm spala więcej kalorii niż

zwykle. Korzystny wpływ wysiłku trwa zatem

nawet wtedy, kiedy już odpoczywamy.

Paradoksalnie ruch jest także błogosławień-

stwem dla osób z chorymi stawami. Szczególnie

korzystne jest tutaj pływanie oraz ćwiczenia roz-

ciągające, np. joga.

Nie należy jednak wysiłku kojarzyć tylko i wy-

łącznie z chorobami. Powinien to być stały ele-

ment zdrowego stylu życia każdego z nas na

równi ze zdrową dietą i utrzymaniem prawidło-

wej wagi ciała. Ruch wydłuża nasze życie, czyni

nas nie tylko zdrowszymi, ale bardziej niezależ-

nymi i pogodniejszymi nawet w okresie starości.

Starość też radość
Nigdy nie jest za późno na ćwiczenia. U star-

szych osób (a do tej grupy należy wielu pacjen-

tów ze stomią) nawet niewielki, ale systema-

tyczny wysiłek fizyczny – np. w postaci codzien-

nych spacerów, które wskazane są dla każdego

pacjenta bez względu na wiek – może przynieść

znaczące korzyści, wydłużyć życie i okres pozo-

stawania w pełni niezależnym od pomocy in-

nych.

Trzeba zacząć od krótkich i spokojnych spa-

cerów. Jeśli sami nie mamy motywacji, by wy-

chodzić każdego dnia, warto na przechadzkę

zabrać współmałżonka, zwłaszcza że spacer

można przedłużyć odpoczynkiem na ławce

w parku czy wizytą w kawiarni. Można też jak

najczęściej wychodzić z psem.

Oczywiście, jak w każdym przypadku i tu nie

należy przesadzać. Gdy nie mamy ochoty na

spacer albo pada deszcz, lepiej zostać w domu.

Warto też pamiętać o tym, by przed każdym sa-

motnym wyjściem z domu poinformować

współmałżonka, dokąd się wybieramy i kiedy

mniej więcej wrócimy.

W podeszłym wieku, z racji pogorszenia stanu

zdrowia, częstych przewlekłych chorób i wystę-

powania czynników ryzyka choroby wieńcowej

i udaru mózgu przed rozpoczęciem ćwiczeń

warto zgłosić się do lekarza. Wspólnie z pacjen-

tem określi on dozwolony poziom i rodzaj ćwi-

czeń. Trening musi być stopniowany. Należy za-

czynać od ćwiczeń mało forsownych, stopniowo

przyzwyczajając organizm do coraz większego,

bardziej intensywnego wysiłku. Zawsze najważ-

niejszą rolę powinny odgrywać ćwiczenia aero-

bowe o niskim stopniu intensywności, np. co-

dzienne spacery. Potem, pod okiem lekarza,

można dołączać elementy treningu rozciągają-

cego lub siłowego. Pamiętajmy, że poza bardzo

forsownymi ćwiczeniami, nie istnieje jakiś kon-

kretny rodzaj wysiłku przeciwwskazany w star-

szym wieku. Różnicą w porównaniu z osobami

młodszymi jest tylko bardziej stopniowe wpro-

wadzenie i mniejsza intensywność tych ćwiczeń.

Ze stomią nie inaczej
Zalety regularnie uprawianego wysiłku doty-

czą w szczególności osób ze stomią. Samo ist-

nienie „brzusznego odbytu” nie powinno być

żadnym usprawiedliwieniem dla braku aktyw-

ności. Specjaliści zalecają jednak, aby – szczegól-

nie w ciągu pierwszych 3 miesięcy po operacji 

– zachować ostrożność. Należy kontaktować się

w tym czasie ze swoim lekarzem i bardzo po-

woli stopniować wysiłek. Optymalne są wtedy

ćwiczenia aerobowe o małym stopniu inten-

sywności, spośród których najlepszym wybo-

rem jest po prostu codzienny spacer.

Po pierwszych 3 miesiącach spokojnej ak-

tywności ruchowej (spacerach) zyskamy

większą swobodę w wyborze ćwiczeń. Cały

czas optymalnym wyborem będzie spacero-

wanie, ale specjaliści podkreślają także ko-

rzystną rolę pływania. Współczesny sprzęt

stomijny pozwala na dużą swobodę w czasie

tego rodzaju aktywności.

Z ćwiczeń siłowych najlepsze są te, które

wzmacniają mięśnie brzucha – często osłabione

w wyniku choroby i operacji. Uważajmy za to na

te ćwiczenia, które wymagają od nas podnosze-

nia jakiegoś ciężaru w pozycji stojącej. O kon-

kretnych ćwiczeniach napiszemy w następnym

wydaniu „Naszej Troski”.

Kilka rad dla ćwiczących:
wybierz dla siebie taki rodzaj aktywności, który najbardziej lubisz; ćwiczenia powinny być przy-

jemnością;

lepiej ćwiczyć z partnerem lub w większej grupie osób;

jeśli jest taka możliwość, to zmieniaj rodzaj ćwiczeń (aktywności) w poszczególne dni tygodnia;

wybierz odpowiednią porę dnia, kiedy nie jest ani za zimno, ani zbyt gorąco;

kup odpowiednie, wygodne, dopasowane i przewiewne sportowe obuwie z miękką, łagodzącą

wstrząsy wkładką;

zapomnij o zasadzie, że ćwiczenia muszą wiązać się z bólem;

spraw, żeby ćwiczenia były stałym punktem w Twoim kalendarzu;

nie zniechęcaj się pierwszymi niepowodzeniami.



Część pacjentów, których stomia ma 

kształt okrągły, a jej wielkość odpowiada

wielkości otworów w dostępnych na rynku

płytkach oraz przylepcach, używa sprzętu

z gotowymi, fabrycznie przygotowanymi

otworami na stomię.

Jednak zdecydowana większość osób 

– wśród nich wszyscy użytkownicy sprzętu

dwuczęściowego oraz duża grupa użytkow-

ników sprzętu jednoczęściowego – korzysta

z płytek oraz worków wyposażonych

w przylepce, w których samodzielnie wycina

się otwór na przetokę.

Taki samodzielnie wycięty otwór jest do-

kładnie dopasowany do kształtu i wielkości

stomii. Ma to szczególne znaczenie w przy-

padku ileostomii oraz urostomii, w których

treść (płynny kał lub mocz) wydostająca się

z przetoki jest szczególnie „żrąca”. Samo-

dzielnie wycinanie otworów jest więc jedną

z metod zapobiegania najczęstszemu powi-
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Nowości ConvaTec

Gdzie można otrzymać 
nożyczki stomijne? 
Nożyczki stomijne ConvaTec wydawane

są bezpłatnie w ramach obowiązujących

limitów na sprzęt stomijny we wszystkich

sklepach medycznych współpracujących

z firmą ConvaTec na terenie całego kraju.

Płytka stomijna – element sprzętu dwu-

częściowego (Combihesive 2S) lub syner-

gicznego (Esteem synergy). Płytkę przykleja

się na skórę wokół stomii, a następnie dopi-

na do niej odpowiedni worek. Płytkę utrzy-

muje się na skórze przez kilka dni, a worki

zmienia w miarę potrzeby (przeważnie 1-2

razy dziennie). Istnieje wiele rodzajów pły-

tek, ale wszystkie wymagają indywidualnego

dopasowania (docięcia początkowo niewiel-

kich otworów) do kształtu i wielkości stomii.

Przylepiec – element sprzętu jednoczęściowego

(Esteem lub Stomadress), który na stałe połą-

czony jest z workiem.Worek z przylepcem przy-

kleja się do skóry wokół stomii.Wymiana worka

polega na odklejeniu go razem z przylepcem,

umyciu skóry i przyklejeniu nowego worka. Przy-

lepce mogą mieć gotowe, wycięte już, otwory

(przeważnie co 10 mm) lub być przeznaczone

do „docinania”.Wtedy ich wyjściowy otwór

o średnicy 19 mm musi być poszerzony przez

użytkownika za pomocą nożyczek.

Słowniczek: 

Marcin Andryszczak
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Nożyczki stomijne ConvaTec
W prawidłowym zaopatrzeniu stomii najistotniejsze jest właściwe dopasowanie używanego 

sprzętu do jej wielkości i kształtu.

Nowe produkty stomijne
firmy ConvaTec

kłaniu, jakim jest zapalenie skóry wokół sto-

mii. Jest też szczególnie polecane wszystkim

tym, którzy takie powikłanie leczą.

W tym momencie pojawia się problem:

czym należy wyciąć odpowiedni otwór?

Zwykłe nożyczki, jakie każdy z nas ma w do-

mu, nie najlepiej nadają się do tego celu.

ostra końcówka nożyczek

ułatwia przebicie materiału

płytki lub przylepca

wysokiej jakości stal chirurgiczna

gwarantuje trwałość i długi czas

użytkowania

zaokrąglona końcówka

nożyczek ułatwia precyzyjne

wycinanie otworów
trwały i solidny zamek umożliwia

precyzję docinania i zapewnia

długi czas użytkowania 

wygodne uchwyty zapew-

niają wygodę użytkowania

nawet osobom z upośledzo-

ną sprawnością ruchów

Aby ułatwić codzienną pielęgnację stomii,

firma ConvaTec w czerwcu br. wprowadziła

do swojej oferty specjalne nożyczki stomijne.

Zostały one tak zaprojektowane, aby wyci-

nanie otworu w sprzęcie stomijnym było jak

najłatwiejsze i najbardziej dokładne. Nożycz-

ki stomijne ConvTec są ostre i nie tępią się

podczas codziennego użytkowania. Koń-

cówki nożyczek mają specjalny kształt (na

jednym końcu ostry, na drugim zaokrąglony),

który ułatwia precyzyjne wycinanie otworów

w płytce lub przylepcu. Wykonane są z wyso-

kiej jakości stali chirurgicznej i zaopatrzone

w trwały zamek.
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Standardowy sprzęt stomijny nie zawsze

umożliwia właściwe zaopatrzenie każdej sto-

mii. Prawidłowo dobrany powinien ściśle przy-

legać do skóry tak, by nie dochodziło do pod-

ciekania treści jelitowej pod płytkę i, w następ-

stwie tego, do zapalenia skóry wokół stomii.

W przypadku stomii powikłanych – a do ta-

kich należą stomia płaska i wklęsła – jest to

szczególnie utrudnione.

Po jaki typ sprzętu powinni zatem sięgać

pacjenci z takim rodzajem przetoki? 

Idealnym dla nich rozwiązaniem jest uży-

wanie płytek wypukłych typu Convex – albo

w systemie Combihesive 2S, albo w systemie

synergicznym Esteem synergy. Te ostatnie
mają unikalną cechę – są plastyczne, co
oznacza, że można je dopasować do wiel-
kości i kształtu stomii bez użycia noży-
czek, tylko za pomocą palców. 

Płytki plastyczne Convex 
w systemie Esteem synergy
wyróżniają się: 

możliwością dopasowania do różnych

kształtów i wielkości stomii bez konieczno-

ści użycia nożyczek,

możliwością formowania płytki palcami, aż

do uzyskania oczekiwanej wielkości

i kształtu otworu,

łatwością w użyciu,

ścisłym przyleganiem płytki do skóry wokół

Wielu pacjentów ze stomią wklęsłą lub płaską ma problemy z jej zaopatrzeniem. Piszemy, jaki

dobrać sprzęt, aby poradzić sobie z powstałymi niedogodnościami.

Gdzie można otrzymać
płytki plastyczne Convex?
Nowe płytki plastyczne Convex systemu

Esteem synergy dostępne są we wszystkich

sklepach medycznych współpracujących

z firmą ConvaTec na terenie całego kraju.

Ich lista oraz adresy podane są na str. 30

„Naszej Troski”.

Płytki plastyczne Convex wydawane są

bezpłatnie w ramach obowiązujących limi-

tów na sprzęt stomijny, ustalonych przez

ministerstwo zdrowia.

1

2

Płytki plastyczne Convex – dla pacjentów ze stomią
wklęsłą lub płaską

stomii, które zmniejsza częstość podraż-

nień skóry,

większą swobodą i komfortem użytkowa-

nia w porównaniu z tradycyjnymi płytkami

wypukłymi typu Convex.

Dzięki płytkom plastycznym Convex do-

stępnym w systemie Esteem synergy pacjenci,

niezależnie od kształtu i wielkości swojej sto-

mii, mogą teraz sami ukształtować otwór

w płytce palcami – dzięki czemu stomia będzie

prawidłowo zabezpieczona przed podcieka-

niem treści jelitowej. Od jesieni br. płytki
plastyczne Convex bedą również dostęp-
ne w systemie Combihesive 2S. 

W jaki sposób należy 
przygotować płytkę plastyczną
Convex do założenia? 

Zdejmij delikatnie przezroczystą plastiko-

wą folię ochronną z płytki (zdjęcie 1).

Zdjętą z płytki folię przyłóż do stomii.

Pisakiem dokładnie odrysuj kształt i wiel-

kość stomii na folii.

Folię z odrysowaną stomią ponownie przy-

łóż do płytki.

Teraz uformuj wielkość i kształt otworu

płytki, zawijając palcami brzeg otworu na

zewnątrz do momentu aż pojawi się za-

znaczony uprzednio pisakiem kształt sto-

mii (zdjęcia 2-3).

Po uformowaniu otworu ponownie zdejmij

folię z zaznaczonym na niej obrysem. Folię

zachowaj, bo będzie potrzebna przy kolej-

nej zmianie sprzętu.

Tak przygotowana płytka jest gotowa do

przyklejenia na skórę.

Po dokładnym przyklejeniu płytki i wypeł-

nieniu ewentualnych nierówności za po-

mocą pasty uszczelniająco-gojącej Stoma-

hesive odklej papier ochraniający ze-

wnętrzną fizelinową część płytki i dokład-

nie przyklej ją do skóry (zdjęcie 4).

Gdy płytka jest prawidłowo umocowana

na skórze, możesz przykleić do niej odpo-

wiedni worek.

Sposób dopasowania 
i zakładania płytki pla-

stycznej Convex na skórę 

3

4
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Kuracjuszy przebywających na bezpłatnym tur-

nusie sanatoryjnym w Bochni spotykam w recepcji

hotelu, w którym są zakwaterowani.To ich kolejny

dzień pobytu. Wydają się już zżyci, żartują z opie-

kującą się nimi pielęgniarką stomijną, panią Leoka-

dią Hajdasz z Wrocławia. Program dzisiejszego

dnia przewiduje zjazd do kopalni. Większość

uczestników zna już jej korytarze. Niektórzy zjeż-

dżają na dół dwa razy dziennie. Pan Jurek Trucha-

nowicz, wolontariusz Pol-Ilko, zdecydował się na-

wet na nocny pobyt w podziemiach.

Jesteśmy w komplecie, więc wreszcie – zjeżdża-

my! W windzie, która wiezie nas w dół, rozma-

wiam z pielęgniarką, która turnus dla osób ze sto-

mią prowadzi już po raz czwarty. – Wylosowanie

bezpłatnego wyjazdu to szansa na integrację

z ludźmi o podobnych problemach zdrowotnych

– mówi pani Leokadia. – Kuracjusze mają okazję

do codziennych, indywidualnych rozmów ze mną,

ale przede wszystkim wymiany doświadczeń mię-

dzy sobą. Patrząc na innych, mogą się przekonać,

że ze stomią można normalnie żyć. Poza tym już

sam wyjazd z domu jest oderwaniem się od co-

dziennych obowiązków i szansą na pełny relaks.

Wypoczynek
W podziemnych korytarzach słuchamy legend

o kopalni. Wszyscy pachniemy solą, czujemy ją

w ustach i nosie. Przewodniczka opowiada przej-

mującą historię o ostatnim koniu bocheńskiej ko-

palni, który podczas transportu został przecięty na

pół w szybie windy. Część jego ciała spadła i ponoć

do dziś błąka się nocami po korytarzach, żałośnie

rżąc. – No, to musiała spaść ta część z pyskiem 

– zauważa ktoś trzeźwo...

Idziemy dalej. Jeden z uczestników grupy był

kiedyś górnikiem.Teraz zaskakuje nas znajomością

szczegółów budowy podziemnych korytarzy i ter-

minologii górniczej.

Dorota, najmłodsza, dwudziestokilkuletnia

uczestniczka turnusu, cały czas gawędzi ze mną.

Tylko ona niezbyt zintegrowała się z grupą, inne

osoby są przynajmniej dwukrotnie starsze od niej.

Cieszy się jednak z wyjazdu i codziennych, niezwy-

kle dla niej cennych, pogadanek z pielęgniarką.

Po trzech godzinach zwiedzania, specjalnym

pociągiem, wracamy pod szyb windy. Na górze

czeka na nas wspólny obiad.Trwa długo, bo wszy-

scy mają sobie coś do opowiedzenia. Po posiłku

spotykamy się w sali konferencyjnej.

Wykłady
Każdego dnia cała grupa spotyka się na wykła-

dach, które prowadzi pielęgniarka stomijna. Pani

Leokadia szczegółowo opowiada o pielęgnacji sto-

mii, jej najczęstszych powikłaniach i ich zapobiega-

niu, właściwej diecie, prawidłowym doborze sprzę-

tu stomijnego, irygacjach, poradniach stomijnych,

Towarzystwie Pol-Ilko oraz wolontariacie. Na spo-

tkaniach można zadawać pytania, dyskutować

i wymieniać doświadczenia. Po wykładzie zawsze

jest czas na indywidualne porady i konsultacje,

z których wszyscy chętnie korzystają.

Całą grupą w sanatorium, oprócz pielęgniarki

stomijnej, opiekuje się także lekarz ośrodka 

– dr Krystyna Karoluk, specjalista chorób płuc i re-

habilitacji. Na początku turnusu przeprowadza

Z wizytą w kopalni soli Bochnia

Sylwia Michałowska

Kolejna grupa uczestników programu Złota Karta ConvaTec wylosowała dziesięciodniowy pobyt
w sanatorium Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia. Postanowiliśmy złożyć im wizytę.

Złota Karta ConvaTec

Jakie korzyści niesie 
za sobą program
Złota Karta ConvaTec
Oprócz możliwości wylosowania bezpłat-

nego turnusu zdrowotnego, posiadacze

Złotej Karty ConvaTec mogą korzystać

z następujących udogodnień:

bezpłatnych porad psychologa,

bezpłatnych porad seksuologa,

bezpłatnych porad prawnika,

bezpłatnych materiałów edukacyjnych,

bezpłatnej infolinii dla pacjentów 

ze stomią,

możliwości uczestnictwa 

w spotkaniach edukacyjnych.

Wystarczyło kilka dni, by wszyscy się ze
sobą bardzo zżyli.

Sanatoryjna recepcja była stałym
miejscem zbiórek całej grupy.

Sanatorium w Bochni. To ono gościło uczest-
ników programu Złota Karta ConvaTec.
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z wszystkimi uczestnikami konsultacje, analizuje

wyniki ich badań i indywidualnie dobiera program

zabiegów. Każdy ma zagwarantowane dwa bez-

płatne zabiegi lecznicze dziennie. Osoby ze stomią

najczęściej korzystają z masażu i gimnastyki.

Trudno będzie się rozstać
Bezpłatne wyjazdy do uzdrowisk to jeden z ele-

mentów programu Złota Karta ConvaTec prowadzo-

nego przez firmę ConvaTec od 2001 r.Co miesiąc spo-

śród wszystkich jego uczestników losowanych jest

dziesięciu zwycięzców, którzy pojadą na najbliższy

turnus. Firma ConvaTec pokrywa koszty zakwatero-

wania w dwuosobowym pokoju z łazienką, cało-

dziennego wyżywienia, dwóch zabiegów dziennie

oraz przejazdów i ubezpieczenia. Turnusy organizo-

wane są w Bochni, Ciechocinku, Kołobrzegu, Ustce,

Inowrocławiu i Busku Zdroju. – Cieszę się, że przypa-

dło mi w udziale zadanie prowadzenia tego progra-

mu – mówi Barbara Szulecka,koordynator programu

w Polsce. – Dostarcza mi to dużo satysfakcji i wielu

wzruszeń. Do pacjentów zawsze dzwonię osobiście.

Przypominam listę rzeczy, które powinni zabrać do

uzdrowiska, w tym przede wszystkim dotychczaso-

wą dokumentację medyczną. Niekiedy pacjenci nie

Jak zostać członkiem
programu?
Program Złota Karta ConvaTec ma na celu

poprawę jakości życia osób z wyłonioną sto-

mią. Udział w nim jest dobrowolny i całkowi-

cie bezpłatny. Do programu może przystąpić

każda osoba ze stomią, która korzysta ze

sprzętu stomijnego firmy ConvaTec.

Aby otrzymać Złotą Kartę, należy wypełnić

kupon znajdujący się w wyprawce 

ConvaTec, którą pacjent otrzymuje od pie-

lęgniarki w szpitalu po operacji i wysłać go

pod adresem Działu Pomocy naszej firmy.

Osoby z dłuższym „stażem”, które jeszcze

nie mają Złotej Karty, powinny wypełnić

kupon, który drukujemy na dole strony

i odesłać go pod podany poniżej adres.

mogą uwierzyć, że zostali wylosowani i dopiero po

chwili słyszę w słuchawce wybuch radości.

Pani Mieczysława z Bytowa mówi, jak ważny

jest dla niej ten wyjazd. – Możemy nie tylko wy-

mieniać doświadczenia, ale też śmiać się wspólnie

z tego, co nas spotkało. Ze sobą rozmawiamy zu-

pełnie swobodnie, bez skrępowania omawiamy

szczegóły, o których wspominanie w innym towa-

rzystwie byłoby krępujące.

Takie wyjazdy są niezmiernie potrzebne – wtrą-

ca pani Elżbieta. – Wiele się tu nauczyliśmy, odpo-

częliśmy. Szkoda tylko, że tak krótko, chętnie spę-

dziłabym w Bochni następne 10 dni! 

Pani Danuta z Pułtuska jest mile zaskoczona, że

firma ConvaTec dołożyła tylu starań, by zapewnić

jej wygodę. Chwali eleganckie pokoje, dobre jedze-

nie, zabiegi, opiekę lekarską i pomoc pielęgniarki.

Według niej, taki wyjazd do uzdrowiska to dla

osób z wyłonioną stomią nie tylko sposób na zdo-

bycie wiedzy o chorobie, ale również odskocznia

od codzienności. – Poza tym tutaj poznałam tak

miłe towarzystwo, że trudno będzie mi się rozstać.

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

Imię: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Data:

Nr domu: Nr lok.:

TAK, CHCĘ BYĆ CZŁONKIEM PROGRAMU ZŁOTA KARTA CONVATEC

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Nr 3, 2005 (18)

Tych z Państwa, którzy są użytkownikami sprzętu stomijnego ConvaTec i chcieliby być uczestnikami programu Złota Karta ConvaTec,
prosimy o czytelne wypełnienie zamieszczonego poniżej kuponu i odesłanie go pod adresem: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
(Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

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

ZŁOTA KARTA CONVATEC

Rodzaj sprzętu stomijnego: jednoczęściowy       dwuczęściowy        synergiczny

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

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

Producent używanego sprzętu stomijnego:

ConvaTec Coloplast

Dansac BBraun inny

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

Na listy odpowiada
dr hab. med. Marek Szczepkowski

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

Ileostomia, czyli przetoka na jelicie cienkim, nie jest chorobą, a zmia-

ną anatomiczną powstałą na skutek przeprowadzonej operacji. Przy-

czyny operacji mogą być różne. Do najczęstszych należą: mnoga ro-

dzinna polipowatość jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita gru-

bego, choroba Leśniowskiego-Crohna oraz nowotwory jelita grubego.

Ileostomię wykonuje się także jako odbarczenie tzw. trudnego zespole-

nia jelitowego.

Niektóre spośród wymienionych przyczyn wyłonienia ileostomii, ta-

kie jak np. mnoga rodzinna polipowatość jelita grubego, mają udowod-

nione podłoże dziedziczne.

W związku z tym członkowie najbliższej rodziny chorego powinni

być poddani profilaktycznym badaniom specjalistycznym (w tym gene-

tycznym) w celu wykluczenia istnienia choroby. Inne schorzenia jelit,

takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-

-Crohna czy nowotwory mają podłoże genetyczne tylko w ok. 10-15%

przypadków.

Ryzyko zachorowania i konieczności wyłonienia stomii w Pani przy-

padku zależą więc od rodzaju schorzenia Pani babci. Natomiast nieza-

leżnie od stopnia dziedziczenia chorób, których konsekwencją jest sto-

mia, należy robić wszystko, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania po-

przez unikanie tzw. czynników ryzyka.

Warto więc prowadzić zdrowy tryb życia, wprowadzić odpowiednią

dietę, nie palić tytoniu, unikać nadmiernych ilości alkoholu itp.

Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, gdy nie wiadomo

dokładnie, jakiego typu są to problemy. Mogą one wynikać z rodzaju

przetoki (ileo-, kolo-, urostomia), jej umiejscowienia lub też ze sposobu

wykonania jej przez chirurga. Być może utrudnienia pielęgnacji stomii

wynikają z nieodpowiedniego stosowania sprzętu stomijnego lub też

jego nieprawidłowego dopasowania. Proszę o więcej szczegółów,

a wtedy będę mógł dokładnie odpowiedzieć na pytanie.

Najczęstszą przyczyną stanu zapalnego skóry wokół stomii jest zacieka-

nie treści jelitowej pod sprzęt stomijny. Podstawową czynnością w tej sy-

tuacji jest sprawdzenie, czy sprzęt jest prawidłowo dobrany i dopasowany

– chodzi tu o kształt i wielkość otworu w płytce lub przylepcu worka jed-

noczęściowego. Trzeba pamiętać, że otwór w płytce lub w przylepcu,

szczególnie w przypadku ileostomii, nie może być większy od średnicy

stomii niż 1-2 mm (patrz rysunek na dole strony).

Ze względu na płynną i żrącą treść jelitową często niezbędne jest zasto-

sowanie pasty uszczelniająco-gojącej Stomahesive pod płytkę lub przyle-

piec w celu dodatkowego zabezpieczenia skóry. Pasta ta ma również wła-

ściwości gojące.

W przypadku stosowania sprzętu jednoczęściowego proponuję na czas

gojenia zmian zapalnych na skórze zamienić go na sprzęt dwuczęściowy

i zmieniać płytkę nie częściej niż co 2-3 dni, ponieważ częsta zmiana

sprzętu stomijnego może podrażniać skórę.

Jeśli po kilku-kilkunastu dniach działania te nie przyniosą poprawy, nale-

ży skontaktować się lekarzem lub pielęgniarką ze Specjalistycznej Poradni

dla Chorych ze Stomią i wspólnie ustalić przyczynę stanu zapalnego skóry

oraz zweryfikować sposób dalszego postępowania.

Czy ileostomia jest
dziedziczna?
Moja babcia ma ileostomię. Czy ona jest

dziedziczna? Jakie jest ryzyko, że ja też na nią zachoruję?

Adela z Sieradza

Jak zlikwidować zaczerwienienie
skóry wokół stomii?
Od pół roku mam ileostomię. Niedawno na

skórze wokół niej zaczęły pojawiać się zaczerwienienia
i krostki. Co powinienem zrobić?

Karol z Kutna

Jak pielęgnować stomię?
Od początku mam bardzo poważne proble-
my z utrzymaniem stomii w czystości. Jak

powinienem ją pielęgnować?

Marian ze Szczecina

Odległość między brzegiem stomii a brzegiem otworu 

w płytce nie powinna być większa niż 1-2 mm.
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Redakcjo!
Mam 19 lat i wyłonioną stomię. Wo-

reczek kamufluję pod ubraniem, by nikt
z otoczenia nie dowiedział się o jego
istnieniu. Gdy w „Naszej Trosce” prze-
czytałam o organizowanych przez Pań-
stwa spotkaniach, miałam mieszane
uczucia. Najpierw zdecydowanie nie
chciałam w nich uczestniczyć. Potem
postanowiłam jednak przełamać swoje
opory i wziąć w nich udział, by wiedza
wyniesiona z tych spotkań pomogła mi
lepiej pielęgnować stomię. W dniu spo-
tkania byłam bardzo zdenerwowana.
Pożaliłam się mamie, że moja obecność
będzie przecież poświadczała, że mam
na brzuchu woreczek. Mama odpowie-
działa mi: „Ależ dziecko, spokojnie,
przecież tam WSZYSCY będą go mieli!”.
Pojechałam, i nie żałuję.

Wiele się nauczyłam, spotkałam wie-
lu wspaniałych ludzi. Przekonałam się
także, że stomię mają nie tylko ludzie
starsi. „Naszą Troskę” czytają więc ta-
kie osoby jak ja, młode, i dla nich też jest
ona jedynym źródłem informacji. Chcia-
łabym więc, by w magazynie było wię-
cej tematów przeznaczonych dla nas.
Takich, dzięki którym będziemy mogli

się otworzyć i które pomogą nam do-
stosować się do nowej sytuacji.

Pozostawiam swój adres do wiado-
mości redakcji, by za jej pośrednictwem
nawiązać kontakt z ludźmi, którzy bo-
rykają się z tym samym problemem. 

Margolcia
(nazwisko i adres znane redakcji)

Od redakcji:
Margolciu, decydując się na uczestnic-

two w naszym spotkaniu nie tylko dowie-

działaś się wielu rzeczy o pielęgnacji swojej

stomii, ale także wykonałaś pierwszy, bar-

dzo ważny krok do zaakceptowania nowej

siebie. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania

utwierdzą Cię tylko w przekonaniu, że Twój

wybór był trafny.

Obiecujemy, że nasze spotkania są i bę-

dą miejscem, gdzie zawsze można swo-

bodnie porozmawiać na temat stomii, do-

wiedzieć się wszystkiego na temat jej pielę-

gnacji, znaleźć odpowiedź na dręczące py-

tania. Kalendarz kolejnych spotkań za-

mieszczamy na stronach 15-16.

Prośbie zamieszczenia tematu skierowa-

nego do młodych ludzi, mających wyłonio-

ną stomię, postaramy się zadośćuczynić już

w kolejnym numerze.

Redakcjo!
Chciałam gorąco podziękować firmie

ConvaTec za to, że troszczy się o osoby
ze stomią, sponsorując ich pobyt w sa-
natorium. Dzięki Wam mogłam skorzy-
stać z takiego wyjazdu do Bochni. Było
wspaniale, przyjechałam do domu jak
nowo narodzona. Od dawna cierpię na
bóle kręgosłupa z powodu skoliozy.
W Bochni pani doktor przepisała mi 
masaże, które ogromnie mi pomogły.
Chciałabym jeszcze dodać, że jestem
też zadowolona ze spotkań, które dla
nas organizujecie. Właśnie wróciłam
z drugiego w tym roku spotkania. Bar-
dzo, ale to bardzo mi się podobało.
Choć pogoda trochę nie dopisała, to
i tak ludzie świetnie się bawili. Pozdra-
wiam was bardzo i jeszcze raz gorąco
dziękuję za wszystko całej firmie 
ConvaTec.

Czytelniczka

Od redakcji:
Bardzo cieszymy się, że dzięki nam uda-

ło się Pani skorzystać z pobytu w sanato-

rium. Radość nasza jest tym większa, że

wróciła Pani z niego bardzo zadowolona.

Cieszymy się również, że uczestniczy Pani

w naszym programie „Spotkajmy się”.

Życzymy zdrowia.

Dzień dobry! 
W imieniu wszystkich uczestników turnusu sanatoryjnego, który odbył się w Ust-

ce od 8 do 19 maja 2005 r. pragnę złożyć na ręce pani Barbary Szuleckiej podzięko-
wanie dla wszystkich pracowników firmy ConvaTec za wspaniałe zorganizowanie
nam nadmorskiego pobytu. Z całego serca dziękujemy za wspaniały i miły prezent,
jakim był ten wyjazd. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Wypoczynek w sa-
natorium „Perła” był dla nas niesłychanie cenny – pomógł wymienić się doświad-
czeniami, poznać wzajemnie, swobodnie porozmawiać o swoich problemach. Tego
właśnie potrzebowaliśmy! Chciałbym również, za Państwa pośrednictwem, po-
dziękować pielęgniarce stomijnej pani Renacie Pakłos za wspaniałą opiekę. Zawsze
była obok nas, służąc nam radą, pomocą i dobrym słowem. Jeszcze raz
dziękuję z całego serca firmie ConvaTec – za-
równo w imieniu uczestników turnusu, jak
i swoim. 

Życzymy państwu dużo zdrowia oraz sa-
mych sukcesów w życiu zawodowym i pry-
watnym. 

Z poważaniem

Ryszard Jankowski
Sekretarz Zarządu Głównego POL-ILKO 
Mońki, 31.05.2005 r.

Oddech 
Gdy masz smutną minę

I płakać ci się chce,

To weź głęboki oddech

I powiedz: nie dam się.

A gdy rozterek pełno

I nie wiesz, co ci jest

Spójrz w niebo i w obłoki

One dodadzą ci siły i odwagi.

A gdy tego będzie mało,

Pomyśl o kimś, kto jest dla ciebie miłym,

to na pewno powiesz,

Dobrze jest

I nabierzesz siły.

Katarzyna Wojtkiewicz

Oto my, na plaży w Ustce.
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Informacje

SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC

Bolesławiec 59-700

Sklep Medyczny MIR-MED

ul. Grunwaldzka 4

tel.: (75) 735 10 80

Bogatynia 59-920

Sklep Medyczny MEDYK

ul. II Armii Wojska Polskiego 5c

tel.: 0 609 474 779, 0 601 170 179

Głogów 67-200

Sklep Medyczny KORIM

ul. Kościuszki 15a

tel.: (76) 835 01 02

Jelenia Góra 58-500

Sklep Medyczny MEDYK

ul. Groszowa 9

tel.: (75) 764 61 55

Kamienna Góra 58-400

Sklep Medyczny MEDYK

ul. Broniewskiego 24

tel.: (75) 744 61 10

Legnica 59-200

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 Śląski 59-600 

Sklep Medyczny MIR-MED

Teren przychodni

ul. Morcinka 7

tel.: (75) 782 57 22

Wałbrzych 58-300

Sklep Medyczny MEDITEK

ul. Limanowskiego 3

tel.: (74) 842 33 63

Wrocław 50-034

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA

ul. Bałuckiego 4

tel.: (71) 343 83 29

Wrocław 50-136

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA

pl. 1 Maja 8

Szpital Wojewódzki

budynek przychodni, pok. 305

tel.: (71) 341 00 00, w. 580

Wrocław 50-335

Sklep Medyczny CEZAL SA 

ul. Sienkiewicza 42/44

tel.: (71) 322 53 30

Zgorzelec 59-900

Sklep Medyczny VENA-MED

ul. Langiewicza 20/1E

tel.: (75) 775 00 62

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. Słowackiego 1

tel.: (52) 322 01 13

Toruń 87-100

Sklep Medyczny

ul. Uniwersytecka 17

pok. 3 (parter)

tel.: (56) 611 99 40

Włocławek 87-800

Sklep Medyczny

ul. Okrzei 74

tel.: (54) 231 19 81

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

Lublin 20-094

Sklep Medyczny MEDICUS

ul. Lubartowska 64/66 

tel.: (81) 743 35 51

Łuków 21-400

Sklep Medyczny MEDICUS

pl. Narutowicza 3

tel.: (25) 798 34 22

Puławy 24-100

Sklep Medyczny MEDICUS

ul. Piłsudskiego 89

tel.: (81) 887 70 42

Włodawa 22-200

Sklep Medyczny MEDICUS

ul. Rynek 4

tel.: (82) 572 53 79

Zamość 22-400

Sklep Medyczny MEDICUS

ul. Partyzantów 7

tel.: (84) 638 72 13

Żary 68-200

Sklep Medyczny ESKULAP

ul. Moniuszki 2

tel.: (68) 470 65 72

Łódź 90-427

Niepubliczny ZOZ PRIMUS

al. Kościuszki 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. Świętokrzyska 3

tel.: (14) 611 50 95

Brzesko 32-800

Sklep Medyczny ORT-MED

ul. Kościuszki 68

tel.: (14) 686 27 20, (14) 662 12 37

Chrzanów 32-500

Sklep Medyczny PETRUS

ul. Sokoła 10

tel.: (32) 623 42 73

Gorlice 38-300

Niepubliczny ZOZ MARMED

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 9/11

tel.: (12) 422 99 00, w. 239

Kraków 30-900

Sklep Medyczny SAMARYTANKA

ul. Osiedle Słoneczne 8

tel.: (12) 643 65 70

Kraków 30-638

Sklep Medyczny SAMARYTANKA

ul. Białoruska 15

tel.: (12) 265 74 87

Kraków 31-202

Niepubliczny ZOZ MARMED

ul. Prądnicka 35/37

tel.: (12) 416 25 19

Kraków 31-202

Niepubliczny ZOZ MARMED

ul. Prądnicka 65

tel.: (12) 416 34 42

Kraków 31-826 

Sklep Medyczny MARMED

os. Złota Jesień 1

tel.: (12) 646 87 41

Nowy Sącz 33-300

Niepubliczny ZOZ MARMED

ul. Długosza 31

tel.: (18) 443 87 77

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. Okrężna 4a

tel.: (14) 626 98 86

Ciechanów 06-400

Sklep Medyczny MARABUT

ul. Sienkiewicza 32

tel.: (23) 672 20 92

Ostrołęka 07-400

Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego

ul. Artyleryjska 120

tel.: 0 505 122 627

Płock 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

Opole 44-005

Sklep Medyczny REHMED

ul. Książąt Opolskich 33

tel.: (77) 453 22 44

Opole 45-061

Sklep Medyczny REHMED

Woj. Szpital Zespolony, bud. Pulmonologii

ul. Katowicka 66a

tel.: (77) 441 37 20

Brzozów 36-200

Niepubliczny ZOZ Marmed

ul. ks. Bielawskiego 12

tel.: (13) 434 31 57

Jasło 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

Białystok 15-863

Sklep Specjalistyczny 

Zaopatrzenia Medycznego 

ul. Radzymińska 2

tel.: (85) 651 11 44

Łomża 18-400

Sklep Medyczny DENTOMAX

ul. Stary Rynek 2

tel.: (89) 216 59 47

Chojnice 89-600

Sklep Medyczny ORTOMAX 

ul. Leśna 10

tel.: (52) 395 67 41

Gdańsk 80-211

Sklep Medyczny ORTOMAX

ul. Dębinki 7

tel.: (58) 344 38 94

Gdynia 81-463

Sklep Medyczny ORTOMAX

ul. Legionów 165

tel.: (58) 622 12 19

Słupsk 76-200

Sklep Medyczny ESKULAP

ul. Wojska Polskiego 22

tel.: (59) 842 27 28

Słupsk 76-200

Sklep Medyczny 

POD SŁOWIKIEM

ul. Kopernika 2

tel.: (59) 840 05 76

Bielsko-Biała 43-300

Sklep Medyczny HAS-MED

ul. Młyńska 20

tel.: (33) 812 31 79

Bielsko-Biała 43-300

Sklep Medyczny POLIMED

ul. Wyzwolenia 18

tel.: (33) 816 40 61, w. 208

Częstochowa 42-200

Sklep Medyczny 

ABC CHOREGO

ul. Warszawska 13

tel.: (34) 324 73 01

Częstochowa 42-200

PPHU TYTAN

ul. Dekabrystów 33

tel.: (34) 325 53 35

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

Zawiercie 42-400

Sklep Medyczny MEDYK

ul. gen. Sikorskiego 22

tel.: (32) 670 60 00

Żory 44-240

Sklep Medyczny POMED

ul. Dolne Przedmieście 5

tel.: (32) 435 14 39

Kielce 25-734 

Sklep Medyczny MARMED

ul.Artwińskiego 1

tel.: (41) 367 15 40 

Skarżysko-Kamienna 26-110

Sklep Medyczny MARMED

ul. Szpitalna 1

tel.: (41) 252 47 96

Starachowice 27-200

Sklep Medyczny MARMED 

ul. Radomska 70

tel.: (41) 275 19 20

Staszów 28-200

Sklep Medyczny MARMED

ul. 11 listopada 78

tel.: (15) 864 13 24 

Elbląg 82-300

Zaopatrzenie Ortopedyczne

ul. Komeńskiego 42

tel.: (55) 233 58 49

Ełk 19-300

Sklep Medyczny ORTEZA

ul. Moniuszki 3

tel.: (87) 621 16 51

Olsztyn 10-587 

Sklep Medyczny

MEDICA HUMANA ESKULAP

ul. Kościuszki 84d 

tel.: (89) 527 41 10

Olsztyn 10-357

Sklep Medyczny ESKULAP

ul. Wojska Polskiego 37

Szpital MSWiA – Poliklinika

tel.: (89) 527 41 10

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

Kołobrzeg 78-010

Punkt Sprzedaży K-ORT

ul. Łopuskiego 8

tel.: (94) 354 55 43

Koszalin 75-414

Zakład Sprzętu Ortopedycznego

K-ORT Sp. z o.o.ul. Leśna 3

tel.: (94) 345 65 50, w. 365

Szczecin 71-470

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA

JOLA-MED

ul. Arkońska 42

tel./fax: (91) 454 06 04

Woj. zachodniopomorskie

Woj. wielkopolskie

Woj. warmińsko-mazurskie

Woj. świętokrzyskie

Woj. śląskie

Woj. pomorskie

Woj. podlaskie

Woj. podkarpackie

Woj. opolskie

Woj. mazowieckie

Woj. małopolskie

Woj. łódzkie

Woj. lubuskie

Woj. lubelskie

Woj. kujawsko-pomorskie

Woj. dolnośląskie
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Akademicki Szpital Kliniczny

Akademicka Przychodnia

Specjalistyczna

Poradnia Proktologiczna i Stomijna

ul. Borowska 213,

50-556 Wrocław

kierownik poradni: dr Jerzy Medyński

tel.: (71) 376 30 02

Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej

Poradnia dla Chorych ze Stomią

przy Poradni Onkologicznej

ul. Andersa 4, 59-220 Legnica

kierownik poradni: dr Andrzej Hap

tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17

Poradnia dla Chorych ze Stomią

SPZOZ Szpital Wojewódzki

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra

kierownik poradni:

dr Zbigniew Markiewicz

tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27

WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-POMORSKIE
Poradnia Stomijna

ul. Jurasza 3

85-094 Bydgoszcz

dr Wojciech Szczęsny

tel.: (52) 585 43 27

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 Toruń

tel. (56) 610 02 03, 610 02 59

dr n. med. Z. Michniewicz

piel. stomijna Hanna Łączna

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 ŁÓDZKIE
Poradnia Stomijna

al. Kościuszki 48, Łódź

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej 

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza 

ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków 

kierownik poradni: dr Adam Korczyński 

tel.: (12) 416 22 66

CM UJ w Krakowie

Poradnia Schorzeń Jelita Grubego

(Stomijna)

ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków

kierownik poradni: dr Piotr Richter

tel.: (12) 424 80 66

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szpital Bielański – Pawilon H

Poradnia Stomijna

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

kierownik poradni:

dr hab. med. Marek Szczepkowski

tel.: (22) 864 20 00

SPZOZ

Wojewódzki Szpital Zespolony

Poradnia Proktologiczno-Stomijna

ul. Medyczna 19, 09-400 Płock

kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski

tel.: (24) 268 64 76

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią

przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii

ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

kierownik poradni:

dr Maria Urbaniec

tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny

Szpital Kliniczny Akademii Medycznej

Poradnia Stomijna

ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok

kierownik  poradni:

dr hab. med. Jadwiga Snarska

tel.: (85) 74 68 573

SPZOZ Wojewódzka Przychodnia

Chirurgiczna Poradnia Stomijna

ul. Radzymińska 2, 15-863 Białystok

kierownik poradni:

dr med. Jacek Lewandowski

tel.: (85) 651 11 44

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Szpital Morski im. PCK Gdynia,

ul. Powstania Styczniowego 1,

81-519 Gdynia

tel.: (58) 699 83 45

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Wojewódzka Poradnia

Proktologiczna i Stomijna 

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

kierownik poradni:

dr Leszek Sedlak

tel.: (32) 255 36 62

Poradnia Proktologiczna

i Stomijna przy Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym nr 5

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

kierownik poradni:

prof. dr hab. med. Jacek Starzewski

tel.: (32) 36 82 733

Przyszpitalna Poradnia Stomijna

ul. Szpitalna 13,

41-300 Dąbrowa Górnicza

kierownik poradni:

dr Zbigniew Grzywnowicz

tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16

Przyszpitalna Poradnia Stomijna 

ul. Wyzwolenia 18,

43-300 Bielsko-Biała

kierownik poradni:

dr Stanisław Hrapkowicz

tel.: (33) 816 40 61

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Poradnia Stomijna

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

kierownik poradni:

dr Wojciech Korejba

tel.: (41) 367 41 65

WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szpital MSWiA

ul. Wojska Polskiego 37, 10-342 Olsztyn

tel.: (89) 539 85 20

kierownik poradni:

dr Grażyna Kuciel-Lisieska

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Szpital Kliniczny nr 2

Poradnia Stomijna 

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

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 Poznań

kierownik poradni:

dr Piotr Golusiński

tel.: (61) 821 22 43

Wielkopolskie Centrum Onkologii 

Poradnia Stomijna

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

kierownik poradni:

dr Bohdan Kaczmarczyk

tel.: (61) 854 05 79

Wojewódzki Szpital Zespolony 

Poradnia dla Chorych ze Stomią

ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1,

62-510 Konin

kierownik poradni:

dr Jarosław Długosz

tel.: (62) 245 44 89

WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
Poradnia Stomijna

109 Szpital Wojskowy 

ul. Piotra Skargi 34/35, 71-422 Szczecin

tel.: (91) 445 55 05

Stowarzyszenia stomijne

Zarząd Główny Pol-Ilko:
Prezydium: Jerzy Kasprzak – przewodniczący (Czarnków), Helena Pawlak – wiceprzewodnicząca (Łódź),

Ryszard Jankowski – sekretarz (Białystok), Krystyna Kowalczyk – skarbnik (Łódź); Członkowie: Lechosław

Orłowski (Płock), Stanisław Puls (Bydgoszcz), Grażyna Romaniuk (Żary), Stanisław Bogdan (Białystok),

Małgorzata Miciak (Rzeszów).

Oddziały regionalne Pol-Ilko: 
1. BIAŁYSTOK – Zdzisław Masiak, 15-274 Białstok, ul. Waszyngtona 15 A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73

2. BYDGOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, tel.: (52) 342 08 55

3. GORZÓW WLKP. – Mirosława Pękosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00 

4. KATOWICE – Bożena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 508 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. Władysława Jagiełły 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 Cieplińska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/7, tel.: (54) 280 53 96 

9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39

10. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39

11. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi łsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 

12. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08

13. OPOLE – Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90

14. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86

15. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36

16. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97 

17. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00

18. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91

19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05

20. WROCŁAW – W trakcie organizacji

21. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

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

Kluby pacjentów ze stomią

Stomia w Internecie
www.convatec.pl

Profesjonalny serwis internetowy w języku polskim

poświęcony stomii. Przeznaczony dla osób ze sto-

mią, lekarzy i pielęgniarek. Zawiera obszerne infor-

macje dotyczące pielęgnacji i zaopatrzenia różnych

rodzajów przetok. Część serwisu dotyczy leczenia

odleżyn i przewlekłych owrzodzeń podudzi.

polilko.w.interia.pl

Strona główna Polskiego Towarzystwa Opieki nad

Chorymi ze Stomią POL-ILKO.

www.stomia.info.pl

Prywatna strona o stomii, poruszająca najważniej-

sze problemy z nią związane.

www.ostomyinternational.org

Anglojęzyczna strona główna International

Ostomy Association (IOA). Zawiera informacje

o stowarzyszeniu, praktyczne porady oraz ma-

teriały edukacyjne.

www.ostomy.fsnet.co.uk

Bogata strona internetowa poświęcona kolostomii.

Limity na sprzęt stomijny
Rozporządzenie ministra zdrowia z 17.12.2004 r. (DzU 2004 nr 275 poz. 2732) 

określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

• kolostomia: 300 zł • ileostomia: 400 zł • urostomia: 480 zł

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Anna Bożek, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2/84, tel.: (58) 624 21 39; telefon zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45

Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94

Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”
Rozalia Bąba, 58-100 Świdnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0 693 069 430

1. NOWY SĄCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93 

2. PIŁA – Ewa Sowińska, 64-920 Piła, ul. Jagiellońska 11, tel.: (67) 214 16 54 

3. TARNÓW – Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45

4. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Szpital Bielański, wejście główne – sala 28, 01-809 Warszawa,

ul. Cegłowska 80 (spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, w godz. 13.00-16.00)

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH


