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Nareszcie nadeszło. Lato – czas wypoczynku, urlopów, wyjazdów na działkę, nad

morze czy na wieś. Czas długich dni i ciepłych wieczorów.

Co prawda zdarzą się pewnie i dni bardzo upalne, duszne, trochę męczące, ale

czy właśnie nie tęsknimy do tego ciepła przez całą zimę? Do tego, by się wygrzać

w słońcu, popatrzeć na świat, który zdobywa tak niesamowitych barw, by nałado-

wać akumulatory? Słońce jest przecież niezbędne do życia! 

Jednak jak ze wszystkim, tak i ze słońcem należy zachować umiar. Pamiętajmy

zatem o ochronie skóry i zabezpieczajmy ją odpowiednimi kremami z wysokim fil-

trem. Wybór preparatów jest ogromny, a ciało odwdzięczy się nam zdrowym wy-

glądem. Należy też uważać, by w największe upały nie odwodnić organizmu 

– zawsze miejmy przy sobie coś do picia, najlepiej niegazowaną wodę mineralną,

by nie dopuścić do nadmiernej utraty płynów.

Latem warto szczególnie zadbać o higienę przetoki. Jest to ważne,

gdyż w upalne dni intensywniej się pocimy, a skóra jest bardziej

narażona na uszkodzenia. Stosujmy sprawdzony i wy-

próbowany sprzęt stomijny, gaziki i pasty,

a w razie wystąpienia odparzeń skonsultuj-

my się z lekarzem.

Wykorzystajmy wakacje na spę-

dzanie czasu poza domem. Jeżeli

wyjedziemy, korzystajmy z miejsco-

wych atrakcji – spacerów brzegiem

morza, łowienia ryb, wypraw do lasu na jago-

dy czy grzyby.

Lato to też czas na budowanie odporności na jesień

i zimę. Warto korzystać z sezonowych smakołyków,

z ogromnej ilości warzyw i owoców, by móc się

cieszyć zdrowiem do następnego ciepłego czasu.

Życzę Państwu udanych wakacji!
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Obchody Światowego Dnia Stomika w Polsce
Światowy Dzień Stomika obchodzony jest co trzy lata. W tym roku
w Polsce uroczystości odbędą się w dniach 1-3 października w ho-
telu „Perła Południa” w Rytrze. Organizacją ich
przebiegu zajmuje się Zarząd Główny POL-ILKO,
a głównym sponsorem jest firma ConvaTec.

Nowe sklepy stomijne 

Film na temat prawidłowej
pielęgnacji stomii

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że już wkrótce uka-

że się nowy film z serii Biblioteka ConvaTec pt. „Dbajmy o swoją

stomię – praktyczne porady pielęgnacyjne”.

Film zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących

codziennej pielęgnacji stomii, które opracowała i zapre-

zentowała Grażyna Majewska, pielęgniarka stomijna

z Białegostoku.

Film będzie można wypożyczyć na płytach DVD 

i na kasetach VHS już od sierpnia we wszystkich skle-

pach medycznych współpracujących z firmą ConvaTec. Lista tych sklepów znajduje się na stro-

nie 30 „Naszej Troski”.

Już za kilka miesięcy ukaże się kolejna pozycja z cyklu Biblioteka ConvaTec, poświęcona

pielęgnacji stomiii powikłanej.
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Podajemy adresy nowych sklepów medycznych, które oferują sprzęt stomijny ConvaTec:

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Sklep zielarsko-medyczny

„ZIOŁO-LEK”
ul. Kubsza 10, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. (32) 456 07 53

Sklep zielarsko-medyczny 
„ZIOŁO-LEK”

Szpital Miejski nr 1 (hol główny)

ul. 26 marca 51, 44-300 Wodzisław

Śląski, tel. (32) 455 68 50

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Sklep Medyczny

ul. Na Równi 15 

34-400 Nowy Targ

tel. (18) 266 27 97

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep Medyczny MARMED

ul. Gimnazjalna 41b 

26-200 Końskie

tel. (41) 372 44 65

Turnus sanatoryjny dla dzieci
W dniach 26 czerwca – 6 lipca firma ConvaTec organizuje w ramach programu Złota

Karta ConvaTec specjalny turnus sanatoryjny przeznaczony dla dzieci i ich opiekunów.

Odbędzie się on w sanatorium „Perła” w Ustce. Nad stanem zdrowia małych kuracjuszy bę-

dzie czuwać Irena Łon, pielęgniarka z poradni stomijnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Pieski maskotki
Marzeniem wielu dzieci jest mieć żywego, kudłatego przyjaciela, któ-

remu można by powierzyć dziecięce sekrety. Niestety, z wielu powodów

nie zawsze jest to możliwe. Z okazji Dnia Dziecka firma ConvaTec

podarowała więc pluszowe pieski wszystkim dzieciom, które są naszymi

pacjentami. Mamy nadzieję, że przytulanka zostanie pokochana przez wszystkie maluchy,

a tym, które muszą jeszcze leżeć w szpitalu, ułatwi trudne chwile hospitalizacji.
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Akcja „Poznajmy się...”
wciąż trwa

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 oraz Stomadress Plus) i sprzęt

synergiczny (Esteem synergy). Na

pewno znajdzie się wśród nich taki,

który spełni Państwa oczekiwania.

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

0-800 120 093

Dodatkowe spotkania 
w programie
„Spotkajmy się”

Wychodząc naprzeciw Państwa oczeki-

waniom, informujemy, że już od września

spotkania dla pacjentów ze stomią organi-

zowane w ramach programu „Spotkajmy

się” będą dodatkowo odbywały się również

w następujących miastach: Częstochowa,

Bielsko-Biała, Nowy Targ i Legnica.

Dodatkowe spotkania w cyklu jesiennym

zaplanowano w następujących terminach:

Legnica – 25 września (poniedziałek),
Bielsko-Biała – 26 września (wtorek), 
Częstochowa – 27 września (środa), 
Nowy Targ – 28 września (czwartek).

Więcej informacji – w kalendarzu na str.

16 i 17 „Naszej Troski”.

Warsztaty Stomijne ConvaTec
W dniach 1-3 czerwca br. w Warszawie

odbyły się pierwsze Warsztaty Stomijne

ConvaTec, zorganizowane wspólnie przez

firmę ConvaTec oraz Centrum Kształcenia

Kadr Medycznych „InPlus”. Warsztaty mają

charakter kursów dokształcających i są drugą

– obok kursów specjalistycznych – formą

kształcenia podyplomowego pielęgniarek

stomijnych.

W zajęciach wzięło udział ponad 100 pielę-

gniarek stomijnych – absolwentek kursów

specjalistycznych. Tematem tegorocznej edy-

cji były „Zasady prawidłowego żywienia osób

ze stomią”.

Wykłady podczas kursu prowadziły 

dr n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojcie-

chowska, przewodnicząca Rady Promocji

Zdrowego Żywienia Człowieka, oraz mgr

Wioletta Oszczypko, psycholog.

Pacjent ze stomią, u którego wyleczono

chorobę podstawową, powinien być uważa-

ny za osobę zdrową, dlatego pierwszy dzień

szkolenia był poświęcony ogólnym zasadom

prawidłowego odżywiania.

Drugiego dnia omawiana była specyfika

funkcjonowania przewodu pokarmowego

stomików oraz aspekty psychologiczne

związane z odżywianiem się osób po

operacji wyłonienia stomii.

Kurs zakończył się egazminem po zali-

czeniu którego uczestnicy otrzymali świa-

dectwa jego ukończenia.

Warsztaty były rozszerzeniem i uaktual-

nieniem dotychczasowej wiedzy pielęgnia-

rek stomiijnych na temat żywienia. Rozsze-

rzyły ich kompetencje w zakresie udzielania

porad dietetycznych, oceniania wartości

odżywczej produktów spożywczych, ukła-

dania indywidualnego programu żywienio-

wego w zależności od fazy leczenia, rodza-

ju stomii i chorób współistniejących, rozpo-

znawania niedoboru i nadmiaru składników

odżywczych oraz doradzania w eliminacji

produktów, odpowiedzialnych za kłopoty

związane z funkcjonowaniem stomii.

Celem wykładów było także wyjaśnienie

wątpliwości praktycznych, opierając się

na najnowszych, teoretycznych doniesie-

niach naukowych. Czy wszystkie tłuszcze są

szkodliwe? Dlaczego należy jeść orzechy? Czy

stomikowi wolno pić napoje gazowane? Czy

margaryna może leczyć? W jaki sposób je-

dzenie ryb zapobiega utracie wzroku? Teraz

absolwenci kursu będą potrafili udzielić od-

powiedzi również na tak nietypowe pytania.

– Kurs był bardzo trudny – potwierdza  mgr

Hanna Kobuszewska, kierownik kursu z Cen-

trum Kształcenia Kadr Medycznych „InPlus”.

– Jego celem było przybliżenie pielęgniarkom

takich samych informacji na temat żywienia,

jakie posiada lekarz. Oczywiście, wiele proble-

mów zostało zaledwie zasygnalizowanych.

Uczestnicy otrzymali listę zalecanej literatury,

by dodatkowo pogłębić swoją wiedzę.

– Chorzy często mają opory przed szczerą

rozmową z lekarzem, który jawi im się jako

osoba niedostępna. Bardziej przyjaźnie są po-

strzegane pielęgniarki, dlatego ważne, aby

posiadały one możliwie najbardziej wyczer-

pującą i szczegółową wiedzę ze swojej dzie-

dziny. W tym celu organizowane są takie

szkolenia – wyjaśnia dr Wojciech Szczęsny 

z Poradni Stomijnej w Bydgoszczy.

Bardzo zadowolona z kursu jest Małgo-

rzata Linck, pielęgniarka z Oddziału Chirur-

gii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego im.

T. Marciniaka we Wrocławiu. – Kurs do-

kształcający bardzo mi się przyda w mojej

pracy. Opiekuję się chorymi ze stomią

i wskazówki dotyczące tego tematu są dla

mnie bardzo cenne – zapewnia.

– Personel medyczny musi być dobrym

źródłem aktualnych informacji – uważa 

dr Wojciech Szczęsny. – Profesjonalizm bu-

dzi zaufanie. A każdy pacjent, zwłaszcza

pacjent ze stomią, powinien mieć zaufanie

do opiekujących się nim specjalistów.

Ważną rolę spełniają również wolonta-

riusze POL-ILKO. Najlepszym specjalistą od

stomii jest sam stomik. Dla pacjenta żaden

lekarz ani żadna pielęgniarka nie będą tak

wiarygodni jak inny pacjent. W szkoleniu

wzięli więc udział również wolontariusze

ze stowarzyszenia POL-ILKO.

Jerzy Kasprzak, prezes Zarządu Główne-

go POL-ILKO, potwierdza: – Pytanie o dietę

nurtuje osoby tuż po operacji wyłonienia

przetoki. Czy posiadanie stomii wymusi

zmianę sposobu odżywania? Czy moje ulu-

bione produkty będą mi szkodzić? Co zro-

bić, żeby nie mieć ani zatwardzenia, ani bie-

gunki? Personel medyczny i wolontariusze

Towarzystwa POL-ILKO starają się, aby każ-

dy pacjent opuszczający szpital potrafił żyć

ze stomią i samodzielnie ją pielęgnować.

Aby pomagać skutecznie, muszą mieć pełną

i aktualną wiedzę.

Kolejna edycja kursu, poświęcona rehabi-

litacji ruchowej pacjentów ze stomią, odbę-

dzie się już za rok.

Bezpłatna infolinia dla pacjentów ze stomią. 
Czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9-17. 
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Rozmowa z...

Sylwia Michałowska: Operację wyło-
nienia stomii przeszedł Pan 37 lat te-
mu. Pamięta Pan tamto wydarzenie?

Jan Podgórny: Niektóre rzeczy bardzo do-

kładnie, niektórych – w ogóle. Kiedy zaczęły

się moje problemy z układem pokarmowym,

miałem 19 lat, chodziłem do technikum me-

chanicznego w Poznaniu.

Męczyły mnie zaparcia, biegunki, bóle brzu-

cha, pojawiały się krwawienia z odbytu. Za-

cząłem mieć kłopoty ze snem. Bóle brzucha

sprawiały, że często przesypiałem tylko 2-3

godziny w ciągu nocy. Początkowo nie przy-

wiązywałem do tych objawów dużej wagi,

kończyłem ostatnią klasę szkoły, starałem się

bagatelizować niepokojące symptomy. Nie

chciałem „marnować czasu” na leczenie.

S.M.: Kiedy zdecydował się Pan po-
szukać pomocy u lekarza?

J.P.: Zgłosiłem się do lekarza, kiedy bóle

brzucha zaczęły mi przeszkadzać w prowa-

dzeniu normalnego życia. Doszło do tego, że

straciłem apetyt, w ciągu pół roku schudłem

kilkanaście kilogramów. Zacząłem odwiedzać

lekarzy. Przez dwa lata nikt nie potrafił posta-

wić właściwej diagnozy. Podejrzewano wrzody

żołądka, przyjmowałem serie zastrzyków, któ-

re miały je wyleczyć. Mówiono, że to może

stan zapalny wyrostka robaczkowego. Żadne

proponowane leczenie nie przynosiło jednak

poprawy.

W końcu zostałem skierowany do szpitala

onkologicznego w Poznaniu, gdzie wykonano

serię szczegółowych badań. Stwierdzono

u mnie polipy na jelicie grubym. W karcie cho-

robowej zapisano to jako rozpoznanie gruczo-

lakoraka. Okazało się, że na odcinku 10-15

centymetrów światło jelita było bardzo zwę-

żone, wynosiło ok. 1 centymetra.

...Janem Podgórnym z Ciążenia

Liczę tylko na siebie

Rozmawiała Sylwia Michałowska

Sześćdziesięcioletni Jan Podgórny z wielkopolskiej miejscowości Ciążeń żyje ze stomią już od… 

37 lat. Przetoka nie sprawia mu problemów. Doskwiera tylko samotność.

Prowadzę wzorowe gospodarstwo. Mam nowoczesny
traktor, dorodne zwierzęta. Ludzie we wsi mnie szanują.
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S.M.: Kiedy doszło do operacji?
J.P.: Po wyjściu ze szpitala onkologicznego

zwlekałem z decyzją o przeprowadzeniu za-

biegu. Zgłosiłem się do lekarza dopiero, kiedy

bóle brzucha stały się wyjątkowo silne. Było to

latem 1969 roku.

W przychodni trafiłem do pani doktor Anny

Papke, którą wspominam bardzo ciepło, bo

opiekowała się mną przez wiele kolejnych lat.

Okazało się, że na przyjęcie do szpitala trzeba

czekać w długiej kolejce, mogło to potrwać

nawet pół roku.

Dzięki doktor Papke trafiłem jednak szybko

na badanie do docenta Aleksandra Krokowi-

cza, który był w tamtym czasie ordynatorem

na oddziale chirurgicznym. Docent Krokowicz

również okazał się potem bardzo ważną dla

mnie osobą. Warto wspomnieć, że był to oj-

ciec doktora Piotra Krokowicza, który dziś jest

chyba jednym z najlepszych proktologów

w kraju. Docent zbadał mnie i od razu zosta-

łem przyjęty na odział chirurgiczny. Wykonano

badania, potem przeprowadzono operację

wstępną, podczas której nacięto prawą stronę

brzucha. W ten sposób uzyskano dostęp do

miejsca, w którym jelito cienkie łączy się z gru-

bym. Właściwa operacja trwała wiele godzin.

Kiedy się obudziłem, zauważyłem zabandażo-

wany w specyficzny sposób brzuch i to był dla

mnie prawdziwy szok.

S.M.: Przed operacją nie powie-
dziano Panu, że zakończy się ona
wyłonieniem stomii?

J.P.: Nikt mnie o takim ryzyku nie poinfor-

mował. Do dziś mam o to do lekarzy preten-

sję. Szedłem na operację z myślą, że zostanie

wycięty tylko chory, kilkunastocentymetrowy
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odcinek jelita grubego, a pozostałe części bę-

dą zszyte. Lekarze zapewniali, że nie powinie-

nem się martwić. Nikt mi nie powiedział, jaki

może być scenariusz.

O stomii nie wiedziałem nic. Na jednej sa-

li wraz ze mną było kilka osób po takiej opera-

cji i dlatego zorientowałem się szybko, że

i mnie wyłoniono jelito na powierzchnię brzu-

cha, mimo że to miejsce było jeszcze dokład-

nie zabandażowane.

Kiedy zrozumiałem, co się stało, nie ma co

tego ukrywać, załamałem się. Pierwsze dni po

operacji były koszmarem, miałem ogromny żal

do lekarzy. Nikt nie rozmawiał ze mną otwar-

cie. Do dziś nie wiem, dlaczego operacja za-

kończyła się wyłonieniem stomii. Być może nie

było innego wyjścia, bo po otwarciu jamy

brzusznej okazało się, że inne części jelita też

są chore. Nie wiem.

S.M.: Czy po operacji ktoś się Pa-
nem zajął, wyjaśnił, jak pielęgnować
stomię i powrócić do normalnego
trybu życia? 

J.P.: Sam wszystkiego się nauczyłem.W 1969

roku wiedza na temat stomii była niewielka,

myślę, że lekarze i pielęgniarki nie byli przygo-

towani do opieki nad pacjentem ze stomią.

Personel medyczny zachowywał się tak, jakby

chciał ukryć przede mną, że mam stomię.

Wpadłem w depresję i dziś myślę, że to

mogło się dla mnie źle skończyć, gdyby nie po-

moc rodziców. Na szczęście z każdym dniem

było coraz lepiej, odwiedzała mnie rodzina,

przychodzili do mnie również znajomi. Każdy

próbował pocieszać. Te rozmowy dużo dały,

przywróciły mi chęć do życia, chociaż tak na-

prawdę nikt ze znajomych nie wiedział, na

czym polegała operacja.

Do dziś rozmawiam o tym bardzo niechęt-

nie i naprawdę niewiele osób w moim otocze-

niu wie, że żyję ze stomią.

S.M.: Jak radził Pan sobie po po-
wrocie do domu?

J.P.: Miałem ogromny apetyt. Już po pierw-

szym tygodniu spędzonym w rodzinnym do-

mu doktor Papke nie mogła mnie poznać pod-

czas wizyty kontrolnej w szpitalu. Bardzo

szybko nabierałem ciała.

Tak, jak wspominałem wcześniej, w tam-

tych latach nie było żadnych informacji na te-

mat stomii, do wszystkiego musiałem docho-

dzić sam. Ze szpitala dostałem tylko zalecenie,

by prowadzić oszczędny tryb życia i zgłaszać

się co jakiś czas do poradni chirurgicznej, bo

specjalistycznych poradni stomijnych wtedy

nie było.

Przydzielono mi drugą grupę inwalidzką.

Przeniosłem się więc na dobre z Poznania do

rodzinnej wsi Ciążęń i zacząłem pomagać ro-

dzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolne-

go. Ze stomią nigdy nie miałem żadnych pro-

blemów, nie było komplikacji ani odparzeń.

Do poradni zgłaszałem się tylko po wnioski

na przyznanie sprzętu stomijnego, czyli wte-

dy – pasa krakowskiego i plastikowych wor-

ków.

S.M.: Jak Pan ocenia tamten sprzęt?
J.P.: Ja nigdy nie narzekałem. Czytałem

ostatnio w „Naszej Trosce” wywiad z panią

Marią Hałą, która opowiadała o wadach pasa

krakowskiego. Ja nie miałem z nim żadnych

problemów. Bardzo dbałem o higienę, nie do-

puszczałem do tego, żeby worki były zabru-

dzone.

Zdarzyło się, że w poradni udzielałem porad

innym pacjentom, jak dbać o stomię, bo we-

dług mnie kluczem jest najzwyczajniejsza hi-

giena. Przez wszystkie lata nikt z mojego oto-

czenia nie zorientował się, że mam stomię, nie

poczuł ode mnie brzydkiego zapachu. A prze-

cież nie unikałem ludzi, pełniłem nawet funk-

cję radnego gminy.

S.M.: Dlaczego nigdy nie ujawnił
Pan tego, że jest stomikiem?

J.P.: Żyję w małej wsi, w której wszyscy wie-

dzą wszystko o wszystkich, a wiadomości roz-

noszą się bardzo szybko. Ludzie nic nie wiedzą

o stomii, nie wiem, jak by to odebrali, a poza

tym nie chcę, żeby ktoś traktował mnie jak

człowieka chorego.

S.M.: Rozumiem, ale taka postawa
ma też swoje wady, na przykład nie
może Pan liczyć na szczerą rozmowę
i wsparcie od znajomych.

J.P.: Zawsze radziłem sobie sam, nikogo

nie prosiłem o pomoc. Podobnie było ze sto-

mią. Sam nauczyłem się na przykład, jakie

potrawy są niekorzystne, a jakie obojętne.

Szybko wykluczyłem z diety groch, fasolę,

bób, cebulę i czosnek, natomiast kapusta

w ogóle mi nie szkodzi. Nikt, kto nie ma sto-

mii, nie powinien udzielać mi rad.

S.M.: Czy szukał Pan kiedyś kontak-
tu z innymi stomikami?

J.P.: W 1990 roku przeniesiono mnie z po-

radni chirurgicznej do poradni stomijnej w Po-

znaniu. Tam dowiedziałem się od pielęgniarek,

że na rynku jest nowoczesny sprzęt stomijny.

Dostałem kilka próbek i zdecydowałem się na

produkty ConvaTec. Używam sprzętu dwu-

częściowego Combihesive 25 i zamkniętych

worków kolostomijnych. Do tej pory sam wy-

konuję wszystkie prace w polu, więc muszę

mieć sprawdzony i wytrzymały sprzęt.

Kontaktu z innymi stomikami zacząłem

szukać dopiero niedawno. Pielęgniarki z po-

radni dały mi kilka numerów „Naszej Troski”.

Poszedłem na pierwsze spotkanie osób ze sto-

mią „Spotkajmy się”, które odbyło się niedaw-

no w Poznaniu. Głównie obserwowałem, bo

trudno mi nawiązać z kimś bezpośredni kon-

takt, kiedy znajduję się w dużej grupie ludzi.

W gazecie znalazłem też anons pewnej pa-

ni i odpowiedziałem na niego. Jestem raczej

nieśmiały i zamknięty w sobie. Choć bardzo

szanuję kobiety i mam do nich bardzo poważ-

ny stosunek, nigdy się nie ożeniłem, dość trud-

no jest mi się przed kimś otworzyć. Myślę, że

może teraz będzie mi łatwiej, jeśli poznam

osoby podobne do mnie.

S.M.: Dlaczego wcześniej nie 
zdecydował się Pan na założenie 
rodziny?

J.P.: Powiem Pani coś, o czym z nikim jesz-

cze nie rozmawiałem. Podczas operacji wyło-

nienia stomii prawdopodobnie przecięto waż-

ne nerwy. Nie wiem tego dokładnie jakie i dla-

czego. Jednak wynikiem operacji była nie tylko

stomia, ale i niesprawność seksualna. Dziś

wiedza medyczna jest już większa, podejrze-

wam nawet, że gdybym teraz miał przejść

operację, nie zakończyłaby się wyłonieniem

stomii.

Planuję pójść na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się”. Chciałbym zebrać się na od-

wagę i zadzwonić do seksuologa. Być może

w moim życiu zdarzy się coś nowego. Zoba-

czymy.

Sam wykonuję wszystkie
prace gospodarskie. Mój

sprzęt stomijny musi więc
być naprawdę wytrzymały. 
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Pielęgnacja stomii

Istnieją trzy rodzaje stomii: kolostomia,

ileostomia i urostomia. Kolostomię, czyli prze-

tokę na jelicie grubym, najczęściej wyłania się

z lewej strony brzucha. Ileostomię – przetokę

na jelicie cienkim, najczęściej umiejscawia się

z prawej strony brzucha. Urostomia, przetoka

moczowa, może zostać wyłoniona w dowol-

nym miejscu.

Bez względu na typ przetoki podstawowe

zasady pielęgnacyjne są takie same.

Codzienna obserwacja 
i ocena stanu stomii

Prawidłowa pielęgnacja stomii to nie tylko

podstawowe zabiegi higieniczne. Wymianie

sprzętu zawsze musi towarzyszyć dokładne

obejrzenie przetoki w celu sprawdzenia, czy  nie

pojawiają się niepokojące objawy. Zdrowa, pra-

widłowo wyłoniona, stomia powinna (zdj. 1):

mieć kształt zbliżony do okrągłego,

wystawać na 1-3 cm ponad powierzch-

nię skóry,

mieć różowoczerwony kolor,

być lekko wilgotna,

Skóra wokół stomii nie powinna odbiegać

swoim wyglądem od skóry w innych okolicach

brzucha.

Prawidłowa pielęgnacja 
stomii niepowikłanej

mgr Urszula Sobczak
pielęgniarka stomijna,

pracuje w Poradni 

dla Chorych 

ze Stomią 

przy Katedrze 

i Klinice Chirurgii 

Ogólnej,

Gastroenterologicznej 

i Endokrynologicznej AM 

w Poznaniu

Codzienna, prawidłowa pielęgnacja stomii jest niezbędnym warunkiem do osiągnięcia

satysfakcjonującej jakości życia i powrotu do aktywności sprzed operacji. I wbrew pozorom – wcale

nie jest trudna!

Obrzęk stomii, jej siny lub czarny kolor, zmia-

ny chorobowe na powierzchni skóry wokół sto-

mii (wypryski, nadżerki, zaczerwienienie, świąd,

pieczenie), jakakolwiek zmiana w wyglądzie

treści jelitowej, np. biegunka lub obecność krwi

w stolcu – są sygnałem, że dzieje się coś niedo-

brego i natychmiast należy zasięgnąć porady

lekarza lub pielęgniarki stomijnej.

Własny kącik w łazience
Wymiana sprzętu powinna odbywać się

w odpowiednich warunkach. Pośpiech lub

skrępowanie mogą negatywnie wpłynąć na

precyzję przymocowania sprzętu, a co za tym

idzie – spowodować przedwczesne odklejenie

się płytki lub przylepca, przyczynić się do ocie-

rania stomii przez źle docięty otwór lub do po-

drażnienia skóry przez podciekającą treść jeli-

tową. Dlatego warto znaleźć sobie w mieszka-

niu odpowiednie miejsce, w którym będziemy

mogli spokojnie wykonywać wszystkie zabiegi

pielęgnacyjne. Najlepiej, aby była to łazienka 

– ze względu na wygodny dostęp do bieżącej

wody.

Odpowiednie przygotowanie 
do wymiany sprzętu

Zanim przystąpimy do wymiany sprzętu,

warto się do tego starannie przygotować.

Przede wszystkim będą nam potrzebne:

dostęp do wody (najlepiej ciepłej),

łagodne mydło (dziecięce lub szare),

gąbka do zmywania skóry wokół stomii

ręcznik, gaziki lub papier toaletowy – do

osuszenia skóry wokół stomii,

małe lusterko,

worek na odpadki,

sprzęt stomijny i wszystkie potrzebne

akcesoria stomijne (np. gaziki ConvaCare, pa-

sta uszczelniająco-gojąca Stomahesive, pasta

gojąca Stomahesive, puder Stomahesive oraz

specjale nożyczki stomijne).

Zdjęcie 1. Prawidłowa stomia. Skóra wokół niej
powinna wyglądać identycznie jak w innych
okolicach brzucha.

Zdjęcie 2.  Zanim przystąpimy do wymiany sprzętu, warto się do tego starannie przygotować.
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Docinanie płytki lub przylepca
Aby wymienić sprzęt stomijny, musimy

najpierw przygotować nową płytkę lub worek

jednoczęściowy. Najważniejszą sprawą jest

właściwe docięcie otworu, który swoją wiel-

kością i kształtem będzie odpowiadał stomii.

Otwierając opakowanie płytek (w przypad-

ku sprzętu dwuczęściowego lub synergiczne-

go), zobaczymy, że w każdym z nich oprócz

płytek znajduje się również papierowa miarka.

Umożliwia ona zmierzenie wielkości stomii 

i przeniesienie jej rozmiaru na płytkę.

Jak jej użyć? Miarkę zginamy wpół, przykła-

damy do stomii i zaznaczamy na niej średnicę

przetoki (zdj. 3). Jeżeli stomia jest owalna, jej

wielkość powinno się oznaczyć w płaszczyźnie

poziomej i pionowej. Następnie wycinamy

w miarce otwór.

Właściwe dopasowanie rozmiaru i kształtu

otworu w płytce lub przylepcu jest konieczne,

aby zapobiegać powikłaniom skórnym. Otwór

powinien być nieco większy od samej przeto-

ki. Między jego krawędzią a brzegiem stomii

powinien pozostać 2-3-milimetrowy margines

nieosłoniętej skóry. Zbyt mały otwór uwierałby

błonę śluzową jelita, powodując krwawienia 

i mechaniczne podrażnienia. Zbyt duży powo-

dowałby drażnienie nieosłoniętej skóry przez

treść jelitową lub mocz.

Po wycięciu otworu przykładamy miarkę do

stomii i sprawdzamy, czy otwór ma odpo-

wiedni kształt i wielkość (zdj. 4). Jeśli nie, po-

prawiamy. Jeśli tak, odrysowujemy wycięty

w miarce kształt otworu na papierze zabez-

pieczającym klejącą stronę płytki lub przylep-

ca, a następnie wycinamy otwór wzdłuż nary-

sowanej linii (zdj. 5-7).

Na płytce w systemie dwuczęściowym po-

między brzegiem otworu a pierścieniem służą-

cym do przymocowania worka powinien po-

zostać margines ok. 1,5 cm, po to, aby móc

palcem dokładnie przycisnąć tę część płytki do

skóry wokół stomii.

W systemie jednoczęściowym i synergicz-

nym przy wycinaniu otworu nie wolno prze-

kraczać linii STOP, zaznaczonej na papierze za-

bezpieczającym klejącą stronę przylepca.

Wycięcie większego otworu powoduje znisz-

czenie płytki. Jeśli wycinając otwór nie mieści-

my się w wyznaczonej strefie, to znak, że

należy zamówić większy rozmiar sprzętu.

Do wycinania warto używać specjalnie wy-

profilowanych nożyczek stomijnych (zdj. 7).

Otwór należy wycinać bez pośpiechu, dokład-

nie, środkiem, a nie czubkami nożyczek, aby

jego brzegi były gładkie, a nie kanciaste lub

poszarpane, ponieważ takie raniłyby brzegi

śluzówki.

Po wycięciu otworu przykładamy płytkę do

skóry, aby sprawdzić, czy otwór został prawi-

dłowo wycięty (zdj. 8). Krawędzie otworu

można wygładzić palcem.

Zdejmowanie starego sprzętu
Odklejając płytkę lub przylepiec, przytrzy-

majmy palcami skórę w pobliżu płytki (zdj. 9).

Zapobiegnie to bolesnemu uczuciu ciągnięcia.

Płytkę odklejamy płynnym ruchem, poczyna-

jąc od jej górnej krawędzi. Aby zmniejszyć ból

przy ściąganiu płytki, można użyć brązowych

gazików ConvaCare, które doskonale rozpusz-

czają jej pozostałości.

Zdjęcie 9. Płytkę należy odkleić od skóry
płynnym ruchem,  poczynając od górnego jej
rogu. Skórę w pobliżu płytki należy
przytrzymać drugą ręką.

Umiejętne docięcie płytki lub przylepca jest koniecznym warunkiem prawidłowej ochrony skóry wokół stomii. Otwór powinien być nieco większy od
samej przetoki – między jego krawędzią a brzegiem stomii powinien pozostać 2-3-milimetrowy margines nieosłoniętej skóry.
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Prawidłowy sposób docinania wielkości otworu w płytce stomijnej

Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5

Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
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Pielęgnacja stomii

Mycie skóry wokół stomii
Po zdjęciu sprzętu stomijnego należy deli-

katnie oczyścić skórę wokół stomii oraz samą

stomię (śluzówkę jelita) za pomocą wilgot-

nej, namydlonej gąbki (zdj. 10). Minimalna

ilość krwi w czasie oczyszczania śluzówki jest

zjawiskiem normalnym, ponieważ błona 

śluzowa jelita jest mocno ukrwiona. Krwa-

wienie można zahamować, przykładając do

stomii na ok. pół minuty gąbkę namoczoną

zimną wodą.

Zużyty sprzęt stomijny należy zawinąć

w papier albo wyrzucić do worka na odpad-

ki. Nigdy nie należy wyrzucać go do toalety.

Alternatywą dla takiego sposobu oczysz-

czania jest zastosowanie brązowych gazików

ConvaCare nasączonych specjalnym płynem

o właściwościach zmywających i przyjemnym,

cytrusowym zapachu (zdj. 11). Gaziki te przy-

dadzą się szczególnie wówczas, gdy wymiana

sprzętu musi odbyć się w przypadku braku

dostępu do wody (np. w podróży, poza do-

mem). Warto stosować je również wtedy, gdy

mamy problemy z oczyszczeniem skóry z po-

zostałości starej płytki lub pasty. Płyn, którym

nasączone są brązowe gaziki ConvaCare, po-

zwala usunąć je szybko i bezboleśnie.

Po oczyszczeniu skóry (wodą z mydłem lub

gazikami) należy ją przetrzeć i dokładnie

osuszyć bawełnianym lub papierowym ręczni-

kiem, gazikiem albo papierem toaletowym

(zdj. 12). Zbyt silne pocieranie nie jest korzyst-

ne, ponieważ może spowodować uszkodzenie

śluzówki stomii. Lepiej delikatnie dociskać ma-

teriał, przykładając go bez tarcia.

Przyklejenie sprzętu na mokrą lub wilgotną

skórę może spowodować jego przedwczesne

odklejenie.

Akcesoria stomijne
Aby przedłużyć czas noszenia sprzętu sto-

mijnego i zwiększyć trwałość jego przylegania

do skóry, warto zastosować akcesoria

stomijne – gaziki ConvaCare z płynem ochra-

niającym (zielone) oraz maść uszczelniająco-

-gojącą Stomahesive.

Gaziki ConvaCare z płynem ochraniającym

pełnią funkcję ochronną. Są one nasączone

płynem, który wysychając, tworzy na skórze

elastyczną powłokę (zdj. 13-14). Dzięki temu

łagodzą podrażnienia, zapobiegają powsta-

waniu kolejnych, a także zwiększają siłę przy-

legania płytki i przedłużają czas jej noszenia.

Gazikami należy przemywać tylko skórę wo-

kół przetoki. Po odczekaniu ok. pół minuty na

tak przygotowaną skórę można przykleić no-

wą płytkę lub przylepiec.

Pasta uszczelniająco-gojąca Stomahesive

ma kilka zastosowań. Jednym z nich jest

dodatkowe uszczelnienie miejsca, w którym

brzeg otworu płytki przylega do stomii. Pastę

nakładamy bezpośrednio na skórę wokół

przetoki i wygładzamy ją palcem zwilżonym

wodą (zdj. 15-16). Alternatywnie pastę można

również nanieść na wewnętrzną (przylepną)

stronę płytki, formując „wianuszek” wokół

otworu.

Pasta uszczelniająco-gojąca Stomahesive

powinna być stosowana zawsze przy ileosto-

mii oraz urostomii (nawet jeżeli stomia jest

prawidłowa) ze względu na żrący charakter

wydzieliny ze stomii.

Mycie skóry wokół stomii i jej osuszanie

Przydatne akcesoria stomijne

Staranne umycie skóry wokół stomii oraz samej stomii za pomocą wody z mydłem lub brązowych gazików ConvaCare oraz jej osuszenie jest
warunkiem prawidłowego przylegania sprzętu stomijnego i jego długotrwałego utrzymywania się na skórze.

Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12

W pielęgnacji stomii dużą rolę odgrywają akcesoria stomijne - gaziki ConvaCare z płynem
ochraniającym (zielone) oraz pasta uszczelniająco-gojąca Stomahesive.

Zdjęcie 15 Zdjęcie 16

Zdjęcie 13 Zdjęcie 14
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Przyklejenie płytki na skórę
Płytkę przed przyklejeniem warto potrzymać

przez chwilę w dłoniach, aby materiał, z które-

go są wykonane, zmiękł pod wpływem ciepła.

Następnie naklejamy ją od dołu, umieszczając

przetokę centralnie w wyciętym otworze (zdj.

17). Później upewniamy się, czy nie powstały

zagięcia pomiędzy skórą a płytką, co mogłoby

spowodować nieszczelność.

Przymocowanie worka do płytki
W systemie dwuczęściowym worek do

płytki przymocowujemy od dołu do góry (zdj.

18-19). Wciskamy oba pierścienie tak, aby było

słyszalne wyraźne kliknięcie. Po przyczepieniu

worka należy docisnąć go wzdłuż krawędzi

łączenia, a następnie sprawdzić szczelność

przymocowania, przytrzymując płytkę jedną

ręką, a drugą pociągając za worek w dół.

Jak widać, właściwa pielęgnacja stomii
nie jest trudna, a największą nagrodą jest
możliwość powrotu do pełnej aktywności
społecznej. W następnym numerze wyjaśni-
my, jak pielęgnować stomię, która sprawia
kłopoty.

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 dostępu 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, 2006 (22)

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.

stosowanie benzyny, eteru lub spirytusu,

używanie nieodpowiedniego mydła,

które wysusza skórę,

nieprawidłowe dopasowanie sprzętu

stomijnego (źle dobrana płytka lub zbyt

duży otwór w płytce),

stosowanie maści leczniczych bez kon-

sultacji z lekarzem,

używanie kremów i kosmetyków

nieprzeznaczonych do pielęgnacji stomii.

Najczęściej popełniane 
błędy w pielęgnacji stomii 

Przyklejanie płytki na skórę i przymocowywanie do niej worka

Sprzęt przymocowany do starannie umytej i osuszonej skóry powinien trzymać się pewnie i długo. Sprzęt dwuczęściowy umożliwia codzienną
wymianę worków bez konieczności odklejania płytki od skóry. Po każdorazowej wymianie worka warto sprawdzić jego połączenie z płytką przez
pociągnięcie za dolny koniec worka.

Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19

FO
T.

C
EZ

A
RY

 S
Z

EJ
G

IS



10

Dietetyk radzi

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (część VIII)

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

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się po operacji

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

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

62 Co to są 
witaminy? 

Witaminy to związki, które biorą udział

w przemianie materii. Ich obecność jest nie-

zbędna do prawidłowego przebiegu wielu

procesów metabolicznych zachodzących

w naszym organizmie. Potrzebujemy ich do

życia tak samo — chociaż w znacznie mniej-

szych ilościach — jak innych składników po-

karmowych: białek, tłuszczów, soli mineral-

nych czy węglowodanów.

Witaminy dostarczamy do naszych organi-

zmów wraz z pożywieniem. Jeżeli brakuje ich

w jadłospisie, dość szybko dochodzi do ich

niedoboru (patrz tabele na str. 11 i 12).Wyjątek

stanowi witamina D, która może powstawać

w komórkach skóry pod wpływem promieni

słonecznych, oraz witamina K – produkowana

w jelitach przez znajdujące się tam bakterie.

Ograniczone przebywanie na słońcu, zwłasz-

cza zimą, wymaga zwiększonego dostarcza-

nia witaminy D z pożywieniem.

Tradycyjnie witaminy są oznaczane dużymi

literami alfabetu (A, B, C, D…) i dzielą się na

dwie duże grupy:

a) witaminy rozpuszczalne w wodzie – nie

gromadzą się w organizmie, dlatego też mu-

szą być dostarczane w pożywieniu codzien-

nie. Do tej grupy należą witaminy z grupy B

(B1, B2, B5, B6, B9, B12, niacyna i biotyna)

oraz witamina C (kwas askorbinowy).

b) witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 

– mają skłonność do kumulowania się w orga-

nizmie, nie muszą być spożywane codziennie.

Ich nadmiar może być szkodliwy. Stopień

przyswajania tych witamin zależy od obecno-

ści w diecie tłuszczów. Do grupy tej należą wi-

taminy A, D, E i K.

63 Jak działają 
witaminy?

Poszczególne witaminy działają odmiennie

i pełnią w organizmie zróżnicowane funkcje.

Jedne decydują o właściwym wykorzystaniu

budulcowych i energetycznych składników

odżywczych (witaminy B1, B2, B6, PP). Inne

warunkują prawidłowy wzrost i rozwój orga-

nizmu (witaminy A i D). Jeszcze inne zapew-

niają normalne funkcjonowanie układu ner-

wowego (witaminy B1, B6 i PP), zmysłu wzro-

ku (witamina A), układu odpornościowego

(witaminy C, A, B5) lub układu krwionośnego

(witaminy C, K, B9, B12). Mechanizm działania

poszczególnych witamin jest bardzo złożony.

64 Jakie jest zapotrzebowanie
naszego organizmu na wi-

taminy?
Dzienne zapotrzebowanie ludzkiego orga-

nizmu na witaminy wynosi od kilku mikrogra-

mów do kilku lub kilkudziesięciu miligramów.

Zależy to przede wszystkim od rodzaju wita-

miny, ale także od wieku, płci, stanu zdrowia,

rodzaju wykonywanej pracy, stylu życia, spo-

sobu odżywiania się, klimatu, a także pory

roku.

Szczególnie dużo witamin potrzebują dzie-

ci, osoby w podeszłym wieku, chore, w trakcie

rekonwalescencji oraz kobiety w ciąży. Warto

pamiętać, że zapotrzebowanie na witaminy

wzrasta w okresie jesienno-zimowym oraz

wczesną wiosną.

65 Czy to prawda, że witamina
A jest obecna w marchewce?

Marchew, papryka, pomidory, dynia

oraz wszystkie warzywa zielone (sałata, szpi-

nak, brokuły) są bogate w tzw. karoten, czy-

li prowitaminę A. Po spożyciu w organizmie

człowieka odbywa się przemiana karotenu

w witaminę A.

Do wchłaniania witaminy A konieczny jest

tłuszcz (jest to witamina rozpuszczalna

w tłuszczach). Warzywa zawierające karoten

należy więc spożywać z dodatkiem tłuszczu 

– surówki warto zawsze pokropić odrobiną

oliwy z oliwek.

Najbogatszym źródłem gotowej witaminy

A są pokarmy pochodzenia zwierzęcego,

a w szczególności tran, wątroba cielęca,

żółtko jaja i ryby.

Witamina A uczestniczy w regulacji proce-

sów wzrostu i widzenia. Sprzyja regeneracji

komórek, zapobiega wysychaniu i rogowace-

niu naskórka. Wzmacnia skórę, włosy, zęby

i dziąsła.

Jej niedobór powoduje zaburzenia ada-

ptacji wzroku do ciemności (tak zwaną ku-

rzą ślepotę), suchość i szorstkość skóry, po-

wstawanie zmarszczek, a także rozdwajanie

się paznokci.

66 Czy witamina B jest jedna,
czy jest kilka witamin o tej

samej nazwie?
Do grupy witamin B należy aż osiem

różnych witamin: B1 (tiamina), B2 (ryboflawi-

na), B3 (niacyna, witamina PP), B5 (kwas

pantotenowy), B6 (pirydoksyna), B9 (kwas

foliowy), B12 (cyjanokobalamina), a także wi-

tamina H (biotyna). Chociaż każda z witamin

grupy B pełni odrębną funkcję, tworzą one

„zespół”. Witaminy te biorą udział w szeregu

przemian metabolicznych zachodzących

w organizmie.
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Witaminy rozpuszczalne w wodzie

Witamina Funkcje w organizmie Najczęstsze objawy niedoboru Najbogatsze źródło pozyskania

B1 (tiamina) Jest niezbędna do prawidłowej

pracy serca i mózgu. Pomaga

przekształcać węglowodany 

i tłuszcze w energię.

Uczucie zmęczenia, problemy 

z  koncentracją, zaburzenia

trawienia, utrata apetytu.

Brązowy ryż, kasze,

ciemne pieczywo,

rośliny strączkowe,

mięso, ryby, mleko,

sery, jaja, drożdże.

B2 (ryboflawina) Wzmacnia skórę, włosy oraz

paznokcie. Reguluje przemiany

białkowe. Jest potrzebna do

wzrostu organizmu i produkcji

czerwonych krwinek.

Stany zapalne skóry (zajady,

popękane kąciki ust, łuszczenie się

skóry, zaczerwienienie i obrzmie-

nie warg), łojotok, wypadanie

włosów, łamliwość paznokci.

Niemal wszystkie produkty;

najwięcej jednak 

w pełnoziarnistym pieczywie,

mięsie, kaszy, warzywach liściastych,

mleku, serach, jajach, drożdżach.

B3 (niacyna,
witamina PP)

Niezbędna do metabolizmu białek

i prawidłowej pracy mózgu. Bierze

udział w produkcji czerwonych

krwinek, syntezie przeciwciał.

Anemia, drażliwość, stany zapalne

skóry.

Mięso, ryby, mleko,

sery, jaja, ziemniaki,

ciemne pieczywo.

B5 (kwas
pantotenowy)

Zmniejsza skutki napięć i stresów,

przyspiesza gojenie ran,

uczestniczy w syntezie

hormonów, wspomaga pracę

układu nerwowego.

Zmęczenie, drażliwość,

nadpobudliwość, zmiany skórne.

Niemal wszystkie produkty;

najwięcej jednak w pełnoziarnistym

pieczywie, mięsie, kaszach,

warzywach liściastych, mleku,

serach, jajach, drożdżach.

B6 (pirydoksyna) Odgrywa rolę w spalaniu cukrów,

tłuszczów i białek. Obniża poziom

cholesterolu we krwi, przeciwdzia-

ła miażdżycy. Reguluje pracę 

mózgu i przewodu pokarmowego.

Zmęczenie, drażliwość,

nadpobudliwość, brak energii,

stany zapalne błon śluzowych,

warg i języka, popękane kąciki ust,

zapalenie spojówek.

Pełnoziarniste pieczywo,

kasza, chude mięso,

rośliny strączkowe, banany,

wątroba, ryby, orzechy, drożdże.

B9 (kwas foliowy) Współpracuje z witaminą B12

w produkcji czerwonych krwinek,

wpływa pozytywnie na funkcjono-

wanie układu odpornościowego.

Poprawia stan cery.

Anemia, częste infekcje,

zaburzenia pracy przewodu

pokarmowego, stany zapalne

skóry.

Zielone warzywa liściaste,

brukselka, brokuły,

rośliny strączkowe.

B12 (cyjanokoba-
lamina)

Uczestniczy w produkcji czerwo-

nych krwinek, wpływa na prawi-

dłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego. Niezbędna do

prawidłowego wchłaniania żelaza.

Anemia, częste infekcje, zaburze-

nia pracy przewodu pokarmowe-

go, upośledzenie wchłaniania 

żelaza, stany zapalne jamy ustnej,

zaburzenia układu nerwowego.

Wyłącznie w produktach 

pochodzenia zwierzęcego 

takich jak: mięso,

ryby, jaja, mleko, sery.

H (biotyna) Niezbędna w przekształcaniu bia-

łek, węglowodanów i tłuszczów

w energię. Wpływa na układ od-

pornościowy. Uczestniczy w pro-

dukcji hormonów i cholesterolu.

Zmiany skórne, utrata apetytu,

zmęczenie, zaburzenia wzrostu

paznokci, wypadanie włosów,

brak apetytu, zwiększona

podatność na choroby.

Pełnoziarniste pieczywo,

brązowy ryż, kasza,

rośliny strączkowe,

jaja, mleko, sery.

C (kwas
askorbinowy)

Ma działanie antyoksydacyjne,

zwiększa odporność organizmu 

na infekcje, zapobiega pękaniu

drobnych naczyń krwionośnych,

ułatwia wchłanianie żelaza.

Wydłużenie czasu gojenia nawet

drobnych ran, podatność na

infekcje, choroby dziąseł,

próchnica, bladość skóry, brak

apetytu, siniaki.

Czarne porzeczki, papryka,

zielona pietruszka,

owoce cytrusowe,

kapusta włoska, ziemniaki,

brokuły, brukselka, pomidory.
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stężenie wapnia we krwi, jego wchłanianie

w jelicie cienkim i wydalanie z moczem. Przy-

puszcza się, że może mieć nawet większe

znaczenie w przeciwdziałaniu osteoporozie

niż wapń. Niedobór tej witaminy powoduje

poważne zachwianie gospodarki wapniowo-

-fosforanowej.

Witamina D razem z wapniem korzystnie

wpływa na funkcjonowanie systemu nerwo-

wego i serca, wzmacnia skórę i łagodzi jej sta-

ny zapalne. Reguluje także wydzielanie insuli-

ny, a tym samym wpływa na utrzymanie pra-

widłowego poziomu cukru we krwi. Przypusz-

cza się, że witamina D może również zapobie-

gać niektórym nowotworom.

Nasz organizm potrafi produkować wita-

minę D pod wpływem promieni słonecznych.

W ten sposób jest w stanie wytworzyć samo-

dzielnie ok. 80% potrzebnej mu dawki. Pozo-

stałe 20% musimy jednak dostarczyć z poży-

wieniem. Ani spożywanie pokarmów boga-

tych w witaminę D, ani przebywanie na słoń-

cu nie grozi przedawkowaniem tej substancji.

Łatwo natomiast ją przedawkować, przyjmu-

jąc zbyt dużo preparatów witaminowych.

W wysokich dawkach witamina D ma dzia-

łanie toksyczne. Najczęstsze objawy zatrucia

tą substancją to nudności i biegunka oraz nad-

mierna potliwość.

69 Które witaminy są lepsze:
naturalne czy syntetyczne?

Oczywiście, że naturalne! Całe zapotrzebo-

wanie organizmu na witaminy powinno być

pokrywane ze źródeł naturalnych. Witaminy,

które są obecne w produktach spożywczych

(np. owocach czy warzywach) są najlepiej

przyswajalne.

Jeżeli dieta jest zróżnicowana i zawiera

w swym składzie różne produkty – warzywa,

owoce, mięso, nabiał i przetwory zbożowe 

– to z dużym prawdopodobieństwem można

powiedzieć, że pokrywa zapotrzebowanie or-

ganizmu na wszystkie witaminy.

Jeżeli jednak odżywiamy się monotonnie,

jemy mało owoców i warzyw, spożywamy 

67 Czy witamina C ma wpływ
na naszą odporność?

Tak. Witamina C wpływa na podniesienie

odporności naszego organizmu. Co prawda nie

zapobiega infekcjom, jednak pobudza układ

immunologiczny oraz skraca czas zakażenia.

Niedobór tej witaminy powoduje obniżenie

sprawności fizycznej i odporności, ospałość,

nerwowość, bóle stawów i mięśni, kruchość

naczyń krwionośnych, rozpulchnienie dziąseł,

chwianie się zębów.

Organizm nie potrafi magazynować wita-

miny C, więc musi być ona dostarczana regu-

larnie w codziennym pożywieniu. Jej najbar-

dziej wartościowym źródłem są owoce i wa-

rzywa, takie jak pomarańcze, mandarynki,

cytryny, czarna i czerwona porzeczka, pie-

truszka, kiszona kapusta, papryka, etc.

68 Jaką rolę pełni w organi-
zmie witamina D?

Witamina D zwiększa gęstość kości i zapo-

biega chorobom układu kostnego. Reguluje

Witamina Funkcje w organizmie Najczęstsze objawy niedoboru Źródło pozyskania

A (retinol) Niezbędna do wzrostu i odnowy

organizmu. Zapobiega kurzej

ślepocie, pomaga w leczeniu

chorób oczu, wpływa na stan

skóry i błon śluzowych, wzmacnia

układ odpornościowy. Beta-

-karoten (prowitamina A) jest

silnym antyoksydantem.

Kurza ślepota (zaburzenie

adaptacji wzroku do ciemności),

wysychanie i rogowacenie

naskórka, suchość i szorstkość

skóry, wypadanie włosów,

rozdwajanie się paznokci.

Wyłącznie żywność 

pochodzenia zwierzęcego:

tran, wątroba, ryby, jaja,

oleje roślinne, margaryny,

masło. Beta-karoten 

(prowitamina A): marchew,

sałata, szpinak, brokuły,

papryka, pomidory, dynia.

D (kalcyferol) Zapobiega chorobom układu kost-

nego, umożliwia wchłanianie wap-

nia z jelit i jego wbudowywanie

w kości, reguluje stężenie wapnia

we krwi oraz gospodarkę wapnio-

wo-fosforanową.

Osłabienie kości i ich łamliwość. Wyłącznie żywność 

pochodzenia

zwierzęcego:

tran, wątroba, ryby, jaja,

tłuste mleko, oliwa.

E (tokoferol) Niedobór prawie niemożliwy,

ponieważ witamina ta występuje

powszechnie. U mężczyzn

objawem niedoboru mogą być

problemy z płodnością.

Witaminę tę zawierają prawie 

wszystkie produkty;

najwięcej znajduje się 

w pełnoziarnistym pieczywie,

orzechach, oliwie, olejach,

margarynie, kaszy,

mleku, jajach.

K (menadion) Przyśpiesza krzepnięcie krwi.

Wpływa na tworzenie tkanki

kostnej. Wzmacnia odporność.

Krwotoki i siniaki. Szpinak, brukselka, sałata, kalafior,

rzeżucha, brokuły, mleko, sery, tran,

ryby, mięso, jaja. Witamina ta jest 

również produkowana przez 

bakterie żyjące w jelicie grubym człowieka.

Jest silnym antyoksydantem, tzn.

chroni komórki przed uszkadzają-

cym działaniem wolnych rodni-

ków. Zmniejsza ryzyko wystąpie-

nia chorób nowotworowych. Po-

prawia płodność, wzmacnia ścian-

ki naczyń krwionośnych.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
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tylko pokarmy przygotowywane w wysokiej

temperaturze (smażone, pieczone, gotowa-

ne) i mało przebywamy na świeżym powie-

trzu, to jest duże prawdopodobieństwo, że

wcześniej czy później wystąpi u nas niedobór

witamin. W takim przypadku należy bez-

zwłocznie zmienić dietę i wprowadzić do niej

świeże warzywa i owoce oraz zmienić tryb ży-

cia na taki, który uwzględnia dużo ruchu na

świeżym powietrzu.

70 Gdzie znajduje się najwięcej
witamin?

Występowanie witamin w produktach spo-

żywczych jest bardzo zróżnicowane. Niektóre

witaminy (np. B2, B5, PP) są szeroko rozpo-

wszechnione zarówno w produktach pocho-

dzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, toteż ich

niedobory praktycznie nie występują.

Inne witaminy zawarte są natomiast tylko

w niektórych produktach bądź to roślinnych

(witaminy C, E), bądź zwierzęcych (witaminy

B12, D), skutkiem czego ich niedobory są dość

częste.

Najbogatsze źródła poszczególnych wita-

min zostały przedstawione w tabelach na

stronach 11 i 12.

71 Czy witaminy można
przedawkować?

Nie można przedawkować witamin natu-

ralnych, czyli tych, które przyjmuje się z poży-

wieniem. Dość łatwo można natomiast

przedawkować witaminy syntetyczne – przyj-

mowane w postaci preparatów farmakolo-

gicznych.

Przyjmowanie witamin syntetycznych

w ilościach przekraczających znacznie zapo-

trzebowanie organizmu może być nawet

szkodliwe dla zdrowia. Nie wolno np. bez

konsultacji z lekarzem przyjmować prepara-

tów witaminy A. Jej nadmiar może uszkodzić

wątrobę, a w przypadku kobiet w ciąży 

– płód.

72 Czy osoby ze stomią,
w związku z usunięciem

części jelit, są narażone w szczegól-
ny sposób na niedobór witamin
w organizmie?

Nie – o ile stosują zróżnicowaną, bogatą

w warzywa i owoce dietę. Bardzo ważne jest

także prowadzenie zdrowego, aktywnego

trybu życia.

73 Kiedy powinno się przyj-
mować preparaty witami-

nowe?
W przypadku wystąpienia objawów niedo-

boru witamin należy zmienić dietę, wprowa-

dzić do niej świeże warzywa i owoce. Warto

też spędzać więcej czasu na powietrzu.

W części przypadków konieczne jest uzu-

pełnienie niedoborów witaminowych za po-

mocą odpowiednich preparatów. Niektóre

z nich zawierają tylko jedną witaminę, inne

z kolei kilka lub cały ich zestaw (tzw. prepara-

ty wielowitaminowe lub multiwitaminowe).

Preparaty te można nabyć w aptekach, bez

recepty.

Niestety, właśnie ta powszechna dostęp-

ność jest powodem częstego ich nadużywa-

nia. Tymczasem najlepiej jest, gdy syntetycz-

ne witaminy przyjmowane są zawsze za wie-

dzą i zgodą lekarza, a nie według własnego

uznania.

Witaminy syntetyczne nie są tak dobrze

przyswajalne przez organizm jak witaminy

naturalne. Ze względu na słabą przyswajal-

ność oraz obecność w tabletkach jeszcze in-

nych składników, mogą one czasami powo-

dować zaburzenia żołądkowo-jelitowe,

w szczególności u osób ze stomią.

Jeżeli już musimy przyjmować witaminy

w tabletkach, to najlepiej jest przyjmować te,

które są przeznaczone dla kobiet w ciąży. Po

pierwsze – zawierają one cały zestaw wita-

min, a u osób w podeszłym wieku, jak już bra-

kuje witamin, to przeważnie wszystkich, po

równo. Po drugie – witaminy dla kobiet w cią-

ży są najlepiej przyswajalne. Są produkowane

w specjalnych warunkach i bardzo dobrze

oczyszczone.

Przyjmowanie witamin w tabletkach dla sa-

mego ich przyjmowania nie ma sensu. Szkoda

pieniędzy – lepiej kupić sobie kilogram jabłek

lub innych owoców.

74 Czy osoby ze stomią, które
przyjmują preparaty wita-

minowe, mogą mieć problemy
z wiatrami, wzdęciami lub bie-
gunką?

Tak, mogą. Problemem większości prepara-

tów witaminowych jest ich stosunkowo mała

przyswajalność, często tylko na poziomie

10%. Z tego powodu, a także dlatego, że

w tabletkach obecne są także inne substancje,

do dalszych odcinków jelit dostają się sub-

stancje, których nie wchłaniamy i nie trawimy.

To może powodować biegunki, wzdęcia i bóle

brzucha.

75 Czy soki owocowe i wa-
rzywne są dobrym źródłem

witamin?
Tak, w szczególności te świeże. Większość

osób nie pije świeżych soków ze względu na

trud, jaki trzeba włożyć w ich przygotowanie,

lub cenę, gdy chcemy je kupić (soki świeżo

wyciskane lub tzw. jednodniowe).

Warto jednak zainwestować we własną so-

kowirówkę lub wyciskarkę do soków i poświę-

cić chwilę na ich codzienne przygotowywanie.

Soki owocowe i warzywne są cennym źró-

dłem nie tylko witamin, ale i błonnika pokar-

mowego oraz mikro- i makroelementów.

Trzeba pamiętać, że soki z warzyw są

znacznie lepiej tolerowane przez osoby ze sto-

mią niż soki z owoców, ponieważ nie zwięk-

szają fermentacji jelitowej i nie zwiększają

produkcji gazów w jelitach.

Soki w kartonach są mniej wartościowe niż

świeże. Czasami bywają sztucznie wzbogaca-

ne witaminami syntetycznymi, ale przeważnie

w bardzo małych dawkach. Niestety bardzo

często jest do nich dodawany cukier. Z tego

względu mogą u osób ze stomią być przyczy-

ną okresowych wzdęć lub biegunki.

76 Czy u osoby z ileostomią,
w związku z usunięciem

końcowej części jelita cienkiego,
może dojść do powstania niedo-
krwistości złośliwej?

Niedokrwistość złośliwa powstaje w przy-

padku niedoboru witaminy B12, która jest pro-

dukowana w jelicie cienkim. U osoby z ileosto-

mią, z powodu usunięcia części jelita, może

rozwinąć się ta choroba. Dlatego warto, aby

ileostomicy systematycznie wykonywali bada-

nia morfologiczne krwi. Takie badania powi-

nien zlecić lekarz.

77 Czy u osób z ileostomią mo-
że również wystąpić nieto-

lerancja tłuszczów?
Jeżeli u pacjenta występuje nietolerancja

tłuszczów, to bardzo rzadko jest to wynik usu-

nięcia części jelita cienkiego, a najczęściej sku-

tek choroby podstawowej, która była przy-

czyną wyłonienia stomii, np. choroby Le-

śniowskiego-Crohna.



14

Ginekolog radzi

Kobiety ze stomią zadają sobie wiele pytań

o możliwość poczęcia i szczęśliwych narodzin

malucha. Mężczyźni z przetoką także mają

wątpliwości, czy będą mogli zostać ojcami.

1 Czy kobieta ze stomią może
zajść w ciążę i bez problemu ją

donosić?
Nie ma medycznych przeciwwskazań,

które zabraniałyby kobiecie z wyłonioną sto-

mią zajść w ciążę i doczekać się narodzin po-

tomka. Jednak – co trzeba podkreślić – po-

częcie dziecka po takim zabiegu może być

utrudnione.

Po pierwsze: ogólny zły stan zdrowia może

doprowadzić do okresowego zatrzymania

miesiączkowania i braku owulacji. Szacuje się,

że połowa kobiet chorych na przewlekłe cho-

roby zapalne jelit cierpi na różnorodne zabu-

rzenia miesiączkowania, a 25% z nich – jest

z tego powodu bezpłodnych.

Po drugie: powstałe w wyniku operacji wy-

łonienia stomii zrosty w okolicach jajowodów

sprawiają, że mogą one częściowo lub całko-

wicie stracić swoją drożność. Komórka jajowa

nie może wtedy zostać przechwycona przez

strzępki jajowodów lub ma utrudnioną drogę

do macicy. Po normalizacji stanu zdrowia owu-

lacja przeważnie powraca, choć czasem do-

piero po dodatkowym leczeniu hormonalnym.

Po trzecie: u kobiet z wyłonioną stomią

sprawę poczęcia i donoszenia ciąży dodatko-

wo może komplikować fakt przyjmowania

niektórych leków. Większość z medykamen-

tów, tak jak np. sulfasalazyna lub mesalazyna,

jest bezpiecznych dla płodu. Niektóre jednak,

jak np. metotreksat, mogą być szkodliwe. Leki

steroidowe mogą powodować zahamowanie

Prof. dr hab. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki

Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki 

o Zdrowiu AM w Warszawie.

Stomia nie przekreśla szans na posiadanie dziecka. Jednak młodzi ludzie, u których wyłoniono

przetokę, często są pełni obaw co do możliwości zostania rodzicami. Chcąc rozwiać wątpliwości,

odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące zajścia w ciążę i jej przebiegu przy

chorobach jelit kończących się wyłonieniem stomii.

Czy ze stomią 
można mieć dzieci? (część I)

Stomia nie przekreśla szans na udane zapłod-
nienie, prawidłową implantację zarodka
i szczęśliwy przebieg ciąży!

Choroba Leśniowskiego-Crohna to przewlekły stan zapalny błony śluzowej jelita o nieznanej

przyczynie, przebiegający z okresami zaostrzeń i remisji. Choroba objawia się kurczowymi bóla-

mi po prawej stronie brzucha, występującymi głównie po jedzeniu. Inne symptomy to: wzdęcia,

cuchnące biegunki, gorączka, brak apetytu. Chorobę leczy się farmakologicznie. Wystąpienie

powikłań wymaga wyłonienia ileostomii.

Choroba Leśniowskiego-Crohna 

wzrostu płodu, niską masę urodzeniową,

przedwczesny poród. Przeciwwskazane jest

także stosowanie niektórych antybiotyków.

O stosowaniu jakichkolwiek leków w trakcie

ciąży powinien zawsze decydować lekarz.

2 Czy mężczyzna ze stomią może
mieć dzieci?

Oczywiście, że tak. Należy jednak pamiętać,

że choroba nowotworowa wyniszcza orga-

nizm i zaburza funkcje prokreacyjne tak kobie-

ty, jak i mężczyzny. Dlatego poczęcie dziecka

może być utrudnione.

Leki przeciwnowotworowe powodują oli-

gospermię, czyli znaczne zmniejszenie ilości

plemników w nasieniu. Dodatkowo mogą

uszkadzać ich materiał genetyczny, co bywa

powodem powstawania wad wrodzonych

płodu. Jeżeli zatem mężczyzna jest w trakcie

chemio- lub radioterapii, to para powinna sto-

sować skuteczną antykoncepcję, a poczęcie

dziecka odłożyć na później.

Jeżeli podczas zabiegu operacyjnego u męż-

czyzny doszło do uszkodzenia nerwów odpo-

wiedzialnych za erekcję, skutkuje to czaso-

wym lub trwałym problemem ze wzwodem.

Nie ma to jednak najczęściej żadnego wpływu

na produkcję nasienia i możliwość zapłodnie-

nia partnerki.
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Mężczyźni z ileostomią leczeni za pomocą

sulfasalazyny lub metotreksatu muszą pamię-

tać, że w około 80% przypadków lek ten po-

woduje oligospermię, zmniejsza ruchliwość

plemników i zaburza ich budowę, co może

wywoływać uszkodzenia płodu. Leki te powin-

no się odstawić na 2-3 miesiące przed zapłod-

nieniem partnerki. Takie zmiany nie występują

przy stosowaniu innego leku, tzw. 5-ASA.

U niektórych mężczyzn z chorobą Leśniow-

skiego-Crohna obserwuje się obniżenie liczby

plemników w nasieniu, nawet gdy nie stosują

żadnych leków. Wydaje się, że w tych przypad-

kach dużą rolę może odgrywać aktywność sa-

mej choroby, sposób odżywiania się i tryb życia.

3 Czy ciąża u kobiety ze stomią
uważana jest za ciążę wysokie-

go ryzyka?
U kobiet ze stomią obserwuje się częstsze

przypadki przedwczesnych porodów i poro-

nień, ale sam fakt posiadania stomii nie upo-

ważnia do uznania ciąży za ciążę wysokiego

ryzyka. Istotne jest stadium choroby, która by-

ła powodem wyłonienia przetoki, ogólny stan

ciężarnej oraz ewentualne choroby towarzy-

szące.

4 Pod czyją opieką powinna po-
zostawać kobieta ze stomią,

która chce urodzić dziecko?

Kobieta ze stomią, która jest w ciąży, powin-

na być pod stałą opieką trzech specjalistów: gi-

nekologa, chirurga (najlepiej tego, który wyło-

nił u niej stomię albo innego chirurga z porad-

ni stomijnej) oraz pielęgniarki stomijnej. Pierw-

sza wizyta u ginekologa powinna mieć miejsce

jeszcze przed zajściem w ciążę.

5 W jakim okresie choroby, która
doprowadziła do wyłonienia

stomii, kobieta powinna starać się
zajść w ciążę?

W przypadku kolostomii najlepiej jest, aby

kobieta starała się zajść w ciążę dopiero wtedy,

gdy choroba nowotworowa, jeżeli to ona była

przyczyną jej wyłonienia, jest całkowicie wyle-

czona, a pacjentka nie jest już poddawana

chemioterapii ani radioterapii. Leki przeciwno-

wotworowe oraz promienie rentgenowskie

mogą bowiem uszkodzić płód. Dlatego w trak-

cie leczenia należy zawsze stosować skutecz-

ną antykoncepcję.

W przypadku ileostomii kobieta powinna

zdecydować się na zapłodnienie w okresie re-

misji choroby podstawowej (choroby Le-

śniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego za-

palenia jelita grubego). Choroba może bo-

wiem istotnie wpłynąć na przebieg ciąży.

Nie zawsze jest to proste, gdyż u pacjentek,

u których zaszła konieczność wyłonienia sto-

mii, bardzo częste są zaburzenia cyklu mie-

sięcznego.

W obu przypadkach jeszcze przed zajściem

w ciążę należy zasięgnąć porady ginekologa.

6 Czy u kobiety ze stomią istnieje
zwiększone ryzyko wystąpie-

nia wad wrodzonych u płodu?
Kobiety z aktywną postacią choroby zapal-

nej jelit mają podwyższone ryzyko urodzenia

wcześniaka lub dziecka z niską masą urodze-

niową. Nie ma natomiast zwiększonego ryzy-

ka pojawienia się wad wrodzonych czy we-

wnątrzmacicznej śmierci płodu.

Dostępne badania wskazują natomiast, że

dzieci matek, które cierpią z powodu chorób

zapalnych jelit, w dorosłym życiu trochę czę-

ściej chorują na serce, nadciśnienie tętnicze

oraz cukrzycę.

7 Czy stomia 
jest dziedziczna? 

Stomia nie jest chorobą, więc nie jest dzie-

dziczna. Dziedziczne mogą być natomiast nie-

które choroby, które prowadzą do jej wyłonie-

nia, np. mnoga rodzinna polipowatość jelita

grubego.

8 Czy ciąża ma wpływ na prze-
bieg choroby zapalnej jelit?

Niestety, tak. U ciężarnych z nieswoistym

zapaleniem jelit najwięcej nawrotów choroby

stwierdza się w pierwszym trymestrze ciąży

oraz podczas połogu. Nawroty występują

u ok. 1/3 kobiet.

Jeżeli kobieta zaszła w ciążę podczas aktyw-

nej fazy choroby, istnieje aż 50% ryzyko, że

wystąpi pogorszenie jej stanu. Dlatego w ciążę

powinno zachodzić się podczas remisji.

Bardzo szybki przebieg choroby w ciąży jest

rzadki, ale jeżeli nastąpi, stanowi duże zagro-

żenie dla życia matki i dziecka.

9 Czy w ciąży trzeba stosować
specjalną dietę?

Zalecenia żywieniowe w czasie ciąży dla

kobiet ze stomią są takie same jak dla innych

ciężarnych. Oprócz tego należy pamiętać

o zwiększeniu ilości wypijanych płynów do 4-5

litrów na dobę.

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej

występujących, lecz dość późno wykrywa-

nych nowotworów.

Oznakami mogącymi świadczyć o rozwoju

tego rodzaju nowotworu jest:

krwawienie z odbytnicy;

krew w lub na stolcu, pozytywny wynik

testu na krew utajoną w kale;

stolce o zmienionym kształcie: szeroko-

ści i wyglądzie ołówka;

nagła i nie dająca się wytłumaczyć zmia-

na rytmu wypróżnień;

utrata wagi.

W leczeniu nowotworów jelita grubego

najczęściej stosuje się zabiegi operacyjne.

Chirurgicznie usuwa się część (lub całość)

jelita zaatakowanego nowotworem i wy-

twarza brzuszny odbyt, czyli stomię.

Nowotwory jelita grubego 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Colitis ulcerosa) to przewlekłe zapalenie błony śluzowej

jelita objawiające się zwiększeniem ilości wypróżnień i obecnością krwi w stolcu, osłabieniem,

gorączką, utratą apetytu i chudnięciem. Przypuszcza się, że przyczyną choroby jest atak komó-

rek układu odpornościowego na własne tkanki. Dotychczasowa wiedza nie pozwala przewi-

dzieć wystąpienia choroby ani jej zapobiec.

Choroba cechuje się występowaniem zaostrzeń i remisji. Systematyczne leczenie, kontynuowa-

ne również przy braku objawów, częściowo zapobiega nawrotom. Zaniedbanie leczenia może

doprowadzić do groźnych komplikacji, np. nowotworu albo przedziurawienia jelita. Jeśli stanu

zapalnego nie udaje się opanować farmakologicznie lub występują powikłania jelitowe, ko-

nieczne jest wyłonienie ileostomii.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 



BEZPŁATNY TRANSPORT

Na spotkania organizowane 

w ramach programu „Spotkajmy się” 

zapraszamy wszystkich pacjentów 

ze stomią. Przed każdym z nich wysyłamy

pocztą zaproszenia, które otrzymują m.in.

wszyscy prenumeratorzy „Naszej Troski”,

członkowie programu Złota Karta ConvaTec

oraz wszystkie osoby, które przysłały 

do nas kupon „Spotkajmy się”.

Pacjentom z mniejszych miejscowości za-

pewniamy bezpłatny transport autokarowy na

wszystkie spotkania. Szczegółowe informacje

na ten temat znajdują się wzaproszeniach, któ-

re wysyłamy do Państwa pocztą. 

Zaproszenia na spotkania

BIAŁYSTOK
Sala NOT,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

ZABRZE
Restauracja „Pod Kasztanami”,
ul. Wolności 190 (wejście do sali 
z parkingu od ul. Staromiejskiej).

Nowe miejsca 
jesiennych spotkań 
w Białymstoku 
i na Śląsku

BIAŁYSTOK 
5 października Sala NOT,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

BIELSKO-BIAŁA 
26 września Szpital Wojewódzki,
ul. Armii Krajowej 101

BYDGOSZCZ 
6 września Rektorat Akademii Medycznej,
ul. Jagiellońska 15

CZĘSTOCHOWA
27 września Politechnika Częstochowska
(pawilon B), ul. Armii Krajowej 19

GDAŃSK 
11 października Sala NOT,
ul. Rajska 6

GORZÓW WLKP.
21 września Urząd Miejski,
ul. Sikorskiego 3/4

KATOWICE
17 października Restauracja „Pod
Kasztanami“ w ZABRZU,
ul. Wolności 190 (wejście do sali z parkingu
od ul. Staromiejskiej)

KIELCE 
19 października Hotel Kongresowy,
ul. Solidarności 34

KRAKÓW 
18 października Aula AWF,
al. Jana Pawła II 78

LEGNICA 
25 września Szpital Wojewódzki (sala wykład-
owa), ul. Iwaszkiewicza 5

LUBLIN 
25 października AM Collegium Maius,
ul. Jaczewskiego 4-6

ŁÓDŹ 
7 września Centrum Zdrowia Matki Polki,
ul. Rzgowska 281/289

NOWY TARG 
28 września Szpital Powiatowy,
ul. Szpitalna 14

OLSZTYN 
10 października Planetarium,
ul. J. Piłsudskiego 38

OPOLE
9 listopada Filharmonia Opolska,
ul. Krakowska 24

POZNAŃ
12 października Kino Wilda,
ul. Wierzbięcice 36/38 

RZESZÓW
26 października Aula WSAiZ,
ul. Cegielniana 14

SZCZECIN 
20 września sala ZUS,
ul. Matejki 22

WARSZAWA
4 października Kino Wisła,
plac Wilsona 2

WROCŁAW
8 listopada Kino Warszawa,
ul. Piłsudskiego 64

ZIELONA GÓRA
21 września
Zapraszamy na spotkanie 
do Gorzowa Wielkopolskiego.

MIEJSCA SPOTKAŃ

Tematy spotkań w 2006 r.
I SPOTKANIE

„Powikłania stomii – praktyczne
porady pielęgnacyjne”

II SPOTKANIE 
„Ruch to zdrowie! – ćwicz razem 

z nami”
III SPOTKANIE 

„Gotuj smacznie i zdrowo – przepisy
kulinarne dla osób ze stomią”

Prezenty dla wszystkich
uczestników spotkań

Na każdym z jesien-
nych spotkań wszyscy 
ich uczestnicy otrzy-
mają od nas prakty-
czny upominek 
- minutnik kuchenny. 

III SPOTKANIA 

Dodatkowe spotkania 
w programie
„Spotkajmy się”
Już od września spotkania organizowane 

w ramach programu „Spotkajmy się“ będą
się odbywać także dodatkowo 
w następujących miastach:

LEGNICA – 25 września (poniedziałek)

BIELSKO-BIAŁA – 26 września (wtorek)

CZĘSTOCHOWA – 27 września (środa)

NOWY TARG – 28 września (czwartek)

Informacje dotyczące miejsc spotkań znaj-
dują się w ramce obok.

Serdecznie zapraszamy!
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Chorując na cukrzycę, musimy stale kon-

trolować, co, kiedy i ile jemy. Dobierając skład

pożywienia, jego ilość i porę spożywania,

wpływamy na poziom glukozy we krwi po po-

siłku, a to ma z kolei podstawowe znaczenie

dla utrzymania cukrzycy w ryzach.

Ilość przyswajanych kalorii ma duży wpływ na

pozbycie się zbędnych kilogramów i utrzymanie

właściwej dla naszego wzrostu wagi ciała. Nad-

miar tkanki tłuszczowej sprawia bowiem, że

nasz organizm jest mniej wrażliwy na insulinę.

W kontroli ilości spożywanych kalorii i wę-

glowodanów pomoże podzielenie wszystkich

pokarmów na sześć grup: produkty zbożowe,

warzywa, owoce, mięso, nabiał i tłuszcze.

Najważniejszy dla cukrzyka 
– cukier

W diecie cukrzyka najważniejsze są cukry,

czyli węglowodany. Należy unikać tych pro-

stych (zawartych np. dżemie i słodyczach),

a spożywać złożone (znajdujące się np. w

ryżu, kaszach, ziemniakach czy roślinach

strączkowych) oraz błonnik.

W diecie powinno znaleźć się do sześciu porcji

produktów zbożowych, 2-4 porcje owoców, 2-3

porcje mleka i nabiału oraz 3-5 porcji warzyw.

Ważne jest, aby jeść często (minimum trzy

posiłki dziennie), ale w mniejszych porcjach.

Optymalnie każdy posiłek powinien mieć

ustaloną porę, której należałoby ściśle prze-

strzegać.

Tłuszcze mają stanowić nie więcej niż 30%

dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Maksymalne spożycie cholesterolu to 300 mi-

ligramów dziennie (w żółtku jaja kurzego jest

ok. 200 mg cholesterolu, w szklance mleka ok.

35 mg, a w 100 gramach wątróbki wieprzowej

aż 350 mg cholesterolu).

lek. rodzinny Marcin Pustkowski
specjalista medycyny rodzinnej

W cukrzycy, jak w każdym przewlekłym schorzeniu, duże znaczenie ma motywacja chorego i jego

umiejętność samodzielnej walki z chorobą. Dotyczy to przestrzegania diety, systematycznego

przyjmowania leków, zwiększenia aktywności fizycznej oraz codziennego mierzenia stężenia glukozy.

Cukrzyca (część III)

Należy wybierać raczej ryby, drób oraz chu-

de mięso, chude mleko i niskotłuszczowy na-

biał, usuwać z mięsa widoczny tłuszcz i zrezy-

gnować ze smażenia.

Powinno się unikać tłustego mięsa, masła,

śmietany i innych tłuszczów zwierzęcych, se-

rów o dużej zawartości tłuszczu.

Pozostałe kalorie najlepiej, by pochodziły

z białek (protein). Dużo protein zawiera mię-

so, drób, jaja, sery, ryby i rośliny strączkowe.

Należy jednak wybierać produkty z niską za-

wartością tłuszczu i pamiętać, że nadmiar

białka, jako dodatkowe kalorie, odkłada się

w organizmie w postaci tkanki tłuszczowej.

Przestrzeganie zasad zdrowej diety sprawi

także, że witaminy i składniki mineralne

przyswajane będą w odpowiedniej ilości. Skru-

pulatne liczenie kalorii pozwoli z kolei na zrzu-

cenie zbędnych kilogramów i utrzymanie pra-

widłowej wagi ciała.

Ruch obniża poziom cukru
Drugim krokiem w zwalczaniu cukrzycy jest

systematyczna aktywność fizyczna. Badania

Przestrzeganie diety jest dla cukrzyka sprawą priorytetową.
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wykazują, że ruch obniża poziom glukozy oraz

„złego” cholesterolu we krwi (LDL), a pod-

wyższa poziom jego „dobrej” odmiany (HDL).

Regularny wysiłek fizyczny pomaga w zrzuce-

niu zbędnych kilogramów i tym samym spra-

wia, że organizm jest bardziej wrażliwy na

działanie insuliny. Kiedy jesteśmy aktywni fi-

zycznie, leczymy nie tylko cukrzycę, ale rów-

nież zapobiegamy wystąpieniu jej powikłań,

w tym zawałowi serca i udarowi mózgu.

Podstawowe rodzaje regularnego wysiłku

to ćwiczenia aerobowe (tlenowe), ćwiczenia

siłowe oraz rozciągające.

Do aktywności aerobowej (tlenowej) – naj-

ważniejszej w cukrzycy – należą m.in. szybki

spacer, piesze wędrówki, pływanie, taniec, jaz-

da na rowerze (również stacjonarnym, w do-

mu), gry zespołowe, jazda na łyżwach lub na

nartach oraz gra w tenisa. Specjaliści zalecają,

aby ćwiczenia te trwały przynajmniej 30 minut

każdego dnia przez większość dni w tygodniu

(150-200 minut tygodniowo).

Do ćwiczeń siłowych należą np. ćwiczenia

z hantlami czy na atlasie w siłowni. Taki rodzaj

aktywności zwiększa masę naszych mięśni, co

jest korzystne w cukrzycy.Więcej mięśni ozna-

cza bowiem mniej niepożądanej tkanki tłusz-

czowej.

Ostatni rodzaj ćwiczeń to ćwiczenia rozcią-

gające (np. joga, tai chi) zwiększające ela-

styczność naszych stawów.

Pamiętajmy, że liczą się nie tylko zajęcia na

sali gimnastycznej, ale już najprostsze, zwykłe

codzienne czynności, do których można

zaliczyć spacer z psem, zabawę z dziećmi czy

wejście po schodach.

Zaplanować wysiłek
Ćwiczenia, podobnie jak posiłki, trzeba

zaplanować. Nie wolno wykonywać ich zaraz

po powstaniu z łóżka oraz po posiłkach.

Zawsze należy odpowiednio się do ubrać (luź-

ny, niekrępujący ruchów strój i wygodne buty)

i przygotować wodę do picia.

Gdy rozwinęły się u nas powikłania cukrzy-

cy, to niektóre ćwiczenia będą przeciwwska-

zane. Przy retinopatii cukrzycowej nie wolno

podnosić ciężarów, a gdy rozwija się neuropa-

tia (brak czucia w stopach, drętwienie) to za-

miast biegania, lepiej wybrać pływanie.

Innym niebezpieczeństwem związanym

z wysiłkiem w cukrzycy jest zbyt niski po-

ziom cukru, czyli hipoglikemia. Zdarza się

ona przede wszystkim u osób, które przyj-

mują insulinę lub niektóre środki doustne

(pochodne sulfonylomocznika, meglityni-

dy). Dlatego trzeba zwracać uwagę na tre-

ning w momencie opuszczenia jakiegoś po-

siłku i zawsze nosić przy sobie glukozę

w proszku lub słodkie batoniki albo cukierki.

Biorąc to wszystko pod uwagę, najlepiej, aby

ćwiczenia zaplanował nam lekarz, który po-

może np. w ustaleniu dawki insuliny przed

ich rozpoczęciem.

Przyjmować systematycznie leki
Kiedy sama dieta i wysiłek nie pomagają, to

przychodzi czas na leki (szerzej omówione

w poprzednim odcinku cyklu na temat cu-

krzycy). Raz zlecone przez lekarza należy

przyjmować systematycznie. Nie wolno pod

żadnym pozorem samemu zmieniać dawki

albo rezygnować w ogóle z ich przyjmowa-

nia. Zmniejszenie dawki spowoduje, że cukier

z powrotem może „podskoczyć”, a jej zwięk-

szenie grozi powikłaniami takimi jak hipogli-

kemia. Leki należy przyjmować w zalecanych

przez lekarza odstępach czasu.

Mierzyć samodzielnie
Kolejnym elementem postępowania z cu-

krzycą jest samodzielne mierzenie glikemii.

Najczęściej wykorzystuje się tutaj specjalne

aparaty – glukometry i paski testowe. Po-

trzebna jest krew – tylko kropelka – zwykle

z opuszki palca. Palec nakłuwa się wówczas

specjalnym nożykiem (ostrzem).

Więcej informacji na temat cukrzycy można

znaleźć w Internecie, jak i licznych publika-

cjach książkowych.

Strony www
www.cukrzyca.info.pl/pacjent/
(strona Polskiego Towarzystwa Diabetolo-

gicznego)

Książki
„Jak żyć z cukrzycą”,

John L. Day; Via Medica, 2003.

„Cukrzyca”,

P. Heltzel; Dom Wydawniczy Rebis, 2004

„Cukrzyca typu 1 u dzieci, młodzieży
i dorosłych”,

A. Czyżyk, J. Ławecki; Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, 2001.

„Encyklopedia chorego na cukrzycę”,

A. Czyżyk, J. Ławecki; Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, 2001.

„Jak żyć z cukrzycą wymagającą
wstrzyknięć insuliny”,

Jan Tatoń; Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

2001.

„Poradnik dla osób z cukrzycą typu 2
– niewymagających leczenia insuliną”,

Jan Tatoń; Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

2002.

„Wiadomości o cukrzycy typu pierw-
szego”,
A. Noczyńska; Volumed, 1998.

Większość książęk jest dostępna 
w księgarniach.

Gdzie szukać więcej
informacji

Jak przeliczać wartość
produktów? 
Jedna porcja produktów zbożowych =

jedna kromka chleba = 4-6 krakersów

= pół szklanki (120 ml) ugotowanych płat-

ków zbożowych = 1/3 szklanki (80 ml)

ugotowanego ryżu = 1 mały ziemniak.

Jedna porcja owoców = połówka banana

= jedno małe jabłko = jedna pomarańcza

lub brzoskwinia.

Jedna porcja mleka i nabiału = jedna

szklanka (240 ml) niskotłuszczowego mleka

= jedna szklanka niskotłuszczowego jogurtu.

Jedna porcja warzyw = jedna szklanka

surowych warzyw liściastych (np. sałaty) 

= pół szklanki innych warzyw (ugotowa-

nych, surowych lub z puszki) = jedna

szklanka soku warzywnego.

Pomiarów dokonuje się zwykle pomiędzy

posiłkami, po posiłkach i przed pójściem

spać. Osoby stosujące insulinę powinny to

robić częściej.

Wyniki takich badań systematycznie zapi-

sywane w dzienniczku są nieocenioną pomo-

cą dla pacjentów i ich lekarzy. Pozwalają na

bieżąco kontrolować poziom cukru we krwi

i wprowadzać odpowiednie zmiany w diecie,

wysiłku i dawce stosowanych leków.

Kilka zasad dla chorych 
na cukrzycę

1. Pamiętaj o regularnych kontrolach 
u lekarza.

Co rok wykonuj badania dna oka, pamiętaj

o regularnych wizytach u stomatologa 
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przynajmniej dwa razy w roku, przestrzegaj

terminów badań lekarskich u diabetologa lub

lekarza rodzinnego.

2. Zaszczep się przeciw grypie i przeciw
pneumokokom

Grypa przebiega znacznie ciężej u chorych

na cukrzycę niż u innych osób ze względu na

upośledzenie pracy układu odpornościowego

w tej chorobie. U „cukrzyków” ryzyko zgonu

z powodu grypy jest trzykrotnie większe niż 

u osób, które nie cierpią na cukrzycę.

Jednym z głównych powikłań grypy jest

pneumokokowe zapalenie płuc. Można mu

zapobiec właśnie za pomocą szczepień.

3. Zadbaj o swoje stopy
Cukrzyca uszkadza nerwy i naczynia krwio-

nośne – tworzy się ryzyko zespołu stopy cu-

krzycowej. Codziennie sprawdzaj, czy nie po-

jawiły się pęcherze, siniaki, pęknięcia lub złusz-

czenia skóry, zaczerwienienie i obrzęki. Każde-

go dnia myj stopy delikatnym mydłem, do-

kładnie je wysusz i nałóż krem nawilżający.

Bardzo uważnie obcinaj paznokcie. Dobierz

odpowiednie, nieuciskające obuwie z elastycz-

nymi podeszwami (np. z gumy piankowej).

Lepsze (choć trochę droższe) będzie obuwie

skórzane, koniecznie przewiewne. Nosek buta

powinien być obszerny, tak aby wszystkie palce

miały miejsce na swobodny ruch. Unikaj butów

z odkrytą piętą lub odkrytymi palcami.

Ważna jest codzienna zmiana skarpetek.

Najlepsze są skarpetki z bawełny.Wybieraj obu-

wie odpowiednie do pory roku i nie noś zimo-

wych butów latem. Przed założeniem obuwia

sprawdź uważnie, czy wkładka jest gładka i nie

ma żadnych nierówności (np. spowodowanych

przez drobne kamienie, które należy wyrzucić).

4. Rzuć palenie, unikaj alkoholu
Palacze z cukrzycą są trzy razy bardziej na-

rażeni na wystąpienie zawału serca lub udaru

mózgu niż cukrzycy niepalący tytoniu. Papie-

rosy przyczyniają się bowiem jeszcze bardziej

do uszkodzenia nerwów. Natomiast alkohol

sprawia, że wyższe jest ryzyko wystąpienia hi-

poglikemii (niskiego poziomu cukru).

5. Przyjmuj codziennie małą dawkę
aspiryny (ASA)

Lek przyjmuj w małej, „kardiologicznej”,

dawce, czyli 75-150 mg dziennie.

6. Sprawdzaj ciśnienie krwi
Ciśnienie musi być mniejsze niż 130/80 mm

Hg.

7. Sprawdzaj cholesterol i triglicerydy
(ich poziomy wzrastają w cukrzycy). Chole-

sterol LDL („zły”) powinien być mniejszy niż

100 mg/dl, a triglicerydy muszą spaść poniżej

150 mg/dl.

Cukrzyca – choroba, która charakteryzuje

się hiperglikemią powstającą w wyniku braku

lub niedoboru insuliny.

Glikemia – stężenie (poziom) glukozy

(mówimy również stężenie cukru) we krwi.

Glukoza – inaczej cukier gronowy; najczę-

ściej występujący w organizmach żywych cu-

kier prosty.

Insulina – hormon wytwarzany przez ko-

mórki beta wysp trzustki; wynikiem jego dzia-

łania jest zmniejszenie stężenia glukozy we

krwi. Wzmaga przepuszczalność błon komór-

kowych dla glukozy i aminokwasów. Pobudza

syntezę kwasów tłuszczowych a hamuje two-

rzenie glukozy w wątrobie (glukoneogenezę).

Hiperglikemia – zbyt wysokie stężenie

glukozy – powyżej 100 mg/dl w osoczu krwi

na czczo.

Hipoglikemia – stężenie glukozy zbyt ni-

skie, aby dostarczyć energii potrzebnej do

wszystkich czynności naszego organizmu,

poniżej 50 mg/dl mierzone glukometrem.

Insulinooporność – stan, w którym tkan-

ki przestają prawidłowo reagować na insuli-

nę; mimo zwiększonej ilości insuliny produ-

kowanej przez trzustkę organizm nie jest

w stanie w wystarczający sposób wykorzy-

stać glukozy, która gromadzi się wtedy we

krwi.

Nieprawidłowa glikemia na czczo – gli-

kemia wynosząca powyżej 100 mg/dl, ale

mniejsza niż 126 mg/dl w osoczu krwi na

czczo.

Nieprawidłowa tolerancja glukozy 
– rozpoznawana w trakcie doustnego testu

tolerancji glukozy, wartości w 120. minucie

wynoszą pomiędzy 140 a 200 mg/dl.

Powikłania cukrzycy – choroby i stany

patologiczne, które rozwijają się w wyniku

cukrzycy. Dzielą się na ostre (np. śpiączka hi-

perosmolarna, śpiączka ketonowa) oraz

przewlekłe (np. neuropatia – uszkodzenie

nerwów, retinopatia – uszkodzenie siatków-

ki, nefropatia – uszkodzenie nerek).

Stan przedcukrzycowy – obejmuje dwa

stany wymienione wyżej: nieprawidłową gli-

kemię na czczo lub nieprawidłową tolerancję

glukozy.

Śpiączka cukrzycowa – stan podobny do

snu, chory jest wtedy nieprzytomny, mówiąc

ogólnie: może ją spowodować albo zbyt wy-

sokie, albo zbyt niskie stężenie glukozy (cu-

kru) we krwi.

Trzustka – narząd znajdujący się w jamie

brzusznej, wchodzący w skład układu pokar-

mowego. Jest gruczołem wydzielania ze-

wnętrznego (wydziela enzymy trawiennne)

i wewnętrznego (wydziela insulinę i inne hor-

mony).

Węglowodany – inaczej sacharydy, alde-

hydowe lub ketonowe pochodne alkoholi;

związki bardzo rozpowszechnione w orga-

nizmach żywych. Są źródłem energii. Dzielą

się na cukry proste (monosacharydy), dwu-

cukry (disacharydy) oraz cukry złożone

(polisacharydy).

Słowniczek podstawowych pojęć dotyczących cukrzycy

Jeżeli chcecie Państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat cukrzycy

– jej przyczyn, konsekwencji i leczenia – warto sięgnąć m.in.

po opracowanie Paula Heltzela „Cukrzyca”.

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

Prezent dla uczestników programu
Złota Karta ConvaTec
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ABC sprzętu stomijnego
mgr Izabela Zdolińska

współpracuje z Działem Pomocy ConvaTec

Sprzęt dwuczęściowy jest bardziej przyjazny dla skóry niż sprzęt jednoczęściowy. Poleca się go

wszystkim stomikom bez względu na rodzaj, wielkość i kształt przetoki. W szczególności – pacjen-

tom nowo operowanym, osobom, które mają wrażliwą skórę lub skłonność do podrażnień, oraz

wszystkim tym, u których wystąpiły powikłania skórne wokół stomii.

W poprzednim wydaniu „Naszej Troski” omówiliśmy wszystkie rodzaje płytek, które są dostępne

w systemie dwuczęściowym Combihesive 2S. W tym odcinku zajmiemy się workami.

Sprzęt 
dwuczęściowy (część II)

opatrzenia kolostomii, czyli przetoki na jelicie

grubym,

worki otwarte (ileostomijne) – do za-

opatrzenia ileostomii, czyli przetoki na jelicie

cienkim,

worki z kranikiem (urostomijne) – do za-

opatrzenia urostomii, czyli przetoki moczowej.

Średnica pierścienia płytki stomijnej
Ważnym kryterium doboru właściwego

rozmiaru worka (czyli rozmiaru pierścienia

worka) jest średnica pierścienia zatrzaskowe-

go płytki, która przyklejona jest do skóry. Oba

pierścienie muszą mieć ten sam rozmiar i do

siebie pasować.

Dostępne średnice pierścieni w workach

systemu dwuczęściowego Combihesive 2S

wahają się od 32 do 100 mm (tab. 1).

Filtr gazów
Filtr gazów (dotyczy tylko worków kolosto-

mijnych) umożliwia szybkie odprowadzenie na

zewnątrz gazów jelitowych wydostających się

ze stomii. Ludzki organizm produkuje ich ok.

2,4 litra na dobę, a brzydki zapach jest związa-

ny z obecnością w nich zarówno związków or-

ganicznych, jak i nieorganicznych.

Odprowadzanie gazów na zewnątrz worka

przez wydajny i skuteczny filtr jest połączone

z neutralizacją ich zapachu (rys. 1).

Zdjęcie 1.  Każdy typ przetoki wymaga zaopatrzenia za pomocą odpowiednio dobranego worka
stomijnego.  Mocuje się go do uprzednio przyklejonej do skóry płytki. Istnieją trzy typy worków 
stomijnych – zamknięte, z kranikiem oraz otwarte. 
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Worek zamknięty (kolostomijny) Worek otwarty (ileostomijny)Worek z kranikiem (urostomijny)

Jaki worek wybrać dla siebie?
By wybrać właściwy worek stomijny, musi-

my wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Najważ-

niejsze z nich to: typ posiadanej przetoki, śred-

nica pierścienia płytki stomijnej przyklejonej

do skóry, obecność lub brak filtra gazów, obję-

tość worka, jego kolor oraz obecność lub brak

fizeliny na jego powierzchni.

Typ przetoki
Worek, za pomocą którego zaopatrujemy

przetokę, powinien być przede wszystkim od-

powiednio dobrany do jej typu. I tak wyróż-

niamy  (zdj. 1):

worki zamknięte (kolostomijne) – do za-
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Worek standardowy (ileo) Worek mini (ileo) Stomakap (kolo)

Worki w systemie dwuczęścio-
wym Combihesive 2S

Oferta worków systemu Combihesive 2S

jest bardzo zróżnicowana. Worki dostępne są

w różnych rozmiarach, co pozwala każdej

osobie z przetoką dobrać sobie taką jego

wielkość, jakiej najbardziej potrzebuje.

Wszystkie worki stomijne w systemie

Combihesive 2S wykonane są ze specjalnej

pięciowarstwowej, laserowo zgrzewanej folii.

Jest ona bardzo mocna i szczelna dla treści je-

litowej, moczu oraz gazów. Miejsce zgrzewu

jest zawsze specjalnie wygładzone po to, by

brzegi worka nie drażniły skóry.

Od strony przylegającej do ciała wszystkie

worki są pokryte delikatną osłonką fizelinową

lub siatką z dodatkiem bawełny, dzięki czemu

nie odparzają skóry i zapewniają wysoki kom-

fort użytkowania. Folia, z której są wykonane,

jest nieszeleszcząca i nie elektryzuje się. Za-

pewnia to dyskrecję.

Worki nie alergizują skóry w miejscach,

w których mają z nią kontakt.

Specjalna konstrukcja filtrów, w które wy-

posażone są worki kolostomijne, umożliwia

nie tylko pochłanianie zapachów, ale także re-

gulację przepływu gazów.

Nowoczesne filtry zapewniają skuteczne

usuwanie zapachów oraz unikanie baloniko-

wania (nadmiernego wypełniania worka gaza-

mi), jak i sklejania się ścianek worka ze sobą.

Objętość worka
Wyróżniamy worki o standardowej wielko-

ści, worki mini oraz malutkie – stomakapy

(zdj. 2). Te ostatnie przeznaczone są głównie

dla pacjentów, którzy stosują systematycznie

irygację.

Kolor worka
Worki przezroczyste przeznaczone są dla

osób tuż po operacji wyłonienia przetoki.

Prześwitujące ściany worka umożliwiają wów-

czas obserwację stomii oraz treści opuszczają-

cej jelito. Pozwala to na kontrolowanie, czy nie

pojawiają się jakieś komplikacje bez koniecz-

ności odpinania worka od płytki.

Worki beżowe są używane chętniej przez

stomików z dłuższym stażem, którym zależy

przede wszystkim na dyskrecji (zdj. 3).

Fizelina
Niektóre worki stomijne beżowe pokryte są

z jednej strony fizeliną. Jest to delikatna osłonka

worka, dzięki której worek jest miękki, przyjem-

niejszy w dotyku i bardziej dyskretny. Fizelina za-

pobiega również odparzeniom skóry w miejscu,

w którym worek przylega do skóry. Ma to

szczególne znaczenie latem, u osób z delikatną

skórą oraz u tych, którzy się nadmiernie pocą.

Zdjęcie 3. Worki stomijne mogą być
przezroczyste lub beżowe. Te pierwsze
umożliwiają obserwację stomii bez ko-
nieczności odklejania sprzętu lub odpi-
nania worka. Drugie zapewniają więk-
szą dyskrecję.

Zdjęcie 2. Worki stomijne
mogą mieć różną obję-
tość. Wyróżniamy worki
o standardowej wielko-
ści, worki mini oraz ma-
lutkie stomakapy. 

Rysunek 1. Większość
worków kolostomijnych
wyposażone są w specjal-
ne filtry. Umożliwiają one
odprowadzenie gazów,
które wydobywają się ze
stomii na zewnątrz worka
i pozbawiają je nieprzy-
jemnego zapachu.
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W systemie  Combihesive 2S można
znaleźć płytki i worki odpowiednie
do każdego typu przetoki, nawet
płaskiej, wklęsłej lub ukrytej w fał-
dzie brzusznym. Jego największą
zaletą jest doskonała ochrona skóry
i leczenie podrażnień dzięki grubej
warstwie materiału gojącego
i zmianie płytki co kilka dni.
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Wszystkie worki łatwo przypina się i odpina

od płytek, co powoduje, że ich zmiana jest

prosta nawet dla osób z upośledzoną spraw-

nością ruchową. Jednocześnie pewność

zapięcia jest bardzo duża.
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ABC sprzętu stomijnego

dełka po 10 sztuk (tab. 1).

Zapinki zewnętrzne (tradycyjne) są ciągle

najpopularniejsze, chociaż coraz większym

zainteresowaniem cieszą się worki wyposażone

w zapinkę wewnętrzną (zintegrowaną) typu In-

visiclose, dostępne w systemie jednoczęściowym

Esteem i synergicznym Esteem synergy. Taka

zapinka jest znacznie bardziej elastyczna, łatwa

w użyciu, higieniczna i wygodna.

Tabela 1. Rozmiary, rodzaje i ceny
worków systemu Combihesive 2S

rozmiar ilość szt. cena brutto cena brutto 
(mm) w opak. (za szt.) (za opak.)

Worki kolostomijne z filtrem (beżowe)
32 30 4,71 141,30
38 30 4,71 141,30
45 30 4,71 141,30
57 30 4,71 141,30
70 30 4,71 141,30

Worki kolostomijne bez filtra (beżowe)
32 30 4,07 122,10
38 30 4,07 122,10
45 30 4,07 122,10
57 30 4,07 122,10
70 30 4,07 122,10

Worki typu Stomakap 
38 25 10,49 262,25 
45 25 10,49 262,25 
57 25 10,49 262,25 

Worki ileostomijne przezroczyste
38 10 5,14 51,40  
45 10 5,14 51,40  
57 10 5,14 51,40 
70 10 5,14 51,40 
100 10 14,77 147,70 

Worki ileostomijne beżowe
32 10 5,46 54,60 
38 10 5,46 54,60 
45 10 5,46 54,60 
57 10 5,46 54,60 
70 10 5,46 54,60 

Worki ileostomijne beżowe (mini)
32 10 5,14 51,40
38 10 5,14 51,40
45 10 5,14 51,40
57 10 5,14 51,40
70 10 5,14 51,40

Worki urostomijne
32 10 9,10 91
38 10 9,10 91
45 10 9,10 91
57 10 9,10 91
70 10 10,81 108,10 
100 10 22,68 226,80 

Worki urostomijne (mini)
32 10 8,24 82,40 
38 10 8,24 82,40 
45 10 8,24 82,40 
57 10 8,24 82,40 

W workach ileostomijnych systemu dwu-

częściowego Combihesive 2S odpływ worka

(otwór w dolnej jego części służący do opróż-

niania z treści jelitowej) zabezpieczany jest

plastikową zapinką. Worki te można opróż-

niać bez konieczności wymiany całego sprzę-

tu, czyli odklejania płytki od skóry.

Oba rodzaje worków ileostomijnych dostęp-

ne są w pięciu rozmiarach i pakowane w pu-

Worki kolostomijne (zamknięte)
Worki kolostomijne występują w dwóch ro-

dzajach jako:

worki kolostomijne beżowe bez filtra,

worki kolostomijne beżowe z filtrem.

Worki bez filtra są tańsze, ale nie mogą ich

stosować wszyscy pacjenci. Ten model

przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które nie

mają problemu z nadmierną produkcją gazów.

Większość pacjentów z kolostomią wybiera

worki wyposażone w filtr, aby uniknąć wzdy-

mania się worków w trakcie ich użytkowania.

Wszystkie worki kolostomijne w systemie

Combihesive 2S dostępne są w kolorze beżo-

wym.

Każdy rodzaj worków dostępny jest w pięciu

rozmiarach. Każde opakowanie worków kolo-

stomijnych zawiera 30 worków (tab. 1).

Worki kolostomijne typu stomakap
Worki typu stomakap to małe okrągłe

beżowe woreczki z filtrem, o wiele mniejsze

od tradycyjnych. Służą do zaopatrywania ko-

lostomii, jednak wyłącznie u tych osób, które

mają regularne wypróżnienia.

Jest to możliwe np. przy systematycznym

wykonywaniu zabiegów irygacji. U osób, które

stosuja irygację, udaje się wykształcić tzw. za-

stępczy odruch defekacji, czyli regularnego

opróżniania jelita o tej samej porze. Dzięki te-

mu pomiędzy zabiegami irygacji z jelita wydo-

staje się jedynie niewielka ilość śluzu i gazów.

Dlatego ci stomicy nie muszą nosić normalne-

go sprzętu stomijnego, a jedynie malutkie wo-

reczki wielkości dłoni. Trud codziennej irygacji

wynagradza więc możliwość korzystania

z wygodniejszego i o wiele bardziej dyskretne-

go sprzętu.

Worki ileostomijne (otwarte)
Worki ileostomijne są dostępne w dwóch

wersjach: przezroczystej i beżowej.

Worki ileostomijne beżowe.

Worki ileostomijne przezroczyste.

Worki ileostomijne w systemie dwuczęścio-

wym nie są wyposażone w filtr gazów, ponie-

waż nadmierna produkcja gazów u pacjentów

z tym typem przetoki to rzadkość.W przypadku

pojawienia się takiego problemu polecamy sto-

sowanie otwartych worków jednoczęściowych

Esteem, a u osób ze zmianami skórnymi otwar-

tych worków systemu synergicznego Esteem

synergy. Oba typy worków wyposażone są

w filtr gazów.



Worki ileostomijne (otwarte) beżowe mini
W ofercie firmy ConvaTec znajdują się rów-

nież worki ileostomijne beżowe w wersji mini.

Są one krótsze od standardowych worków ile-

ostomijnych o około jedną trzecią (zdj. 2).

Są dostępne również w pięciu rozmiarach 

i pakowane w pudełka po 10 sztuk.

Worki urostomijne (z kranikiem)
Dla pacjentów posiadających przetokę mo-

czową przeznaczone są worki urostomijne. Dają

one możliwość opróżniania zawartości worka

bez konieczności odpinania go od płytki. Odby-

wa się to za pomocą małego, umieszczonego na

dnie worka kranika, zabezpieczanego przed

przeciekaniem przymocowaną do worka plasti-

kową zatyczką.

Worki urostomijne są przezroczyste i nie za-

wierają filtra, gdyż z moczem nie są wydalane

gazy.

Wyposażone są w specjalne wewnętrzne za-

stawki (mniej więcej w połowie ich długości),

które podczas zmian pozycji ciała uniemożliwia-

ją cofanie się moczu zebranego w worku

z powrotem do przetoki. Zapobiega to powsta-

waniu zakażeń dróg moczowych, które są

przykre i uciążliwe w leczeniu.

Worki urostomijne dostępne są w sześciu

rozmiarach i pakowane w pudełka po 10 sztuk.

Można je nabyć również w wersji mini (worki

urostomijne mini), która jest nieco tańsza

i o około jedną trzecią krótsza od standardowej.

Wymiana worków
Jedną z największych zalet systemu dwuczę-

ściowego jest możliwość wymiany worka bez

konieczności wymiany całego sprzętu, czy-

li bez odklejania płytki od skóry.

Wystarczy stary worek odpiąć, przyczepić

nowy, płytkę cały czas pozostawiając na skórze.

W systemie dwuczęściowym woreczki wy-

mienia się codziennie, a płytka pozostaje na

skórze kilka dni (od 3 do 5 dni). Jest to korzystne

z tego względu, że częste odklejanie płytek lub

przylepców od skóry może powodować jej

podrażnienia. Dodatkowo płytki w systemie

Combihesive 2S wykonane są z materiału Sto-

mahesive, który posiada właściwości ochronne.

Wszystkie produkty stomijne firmy
ConvaTec – w tym również cały asor-
tyment sprzętu dwuczęściowego – są
dostępne bezpłatnie w ramach obo-
wiązujących limitów na sprzęt sto-
mijny we wszystkich sklepach me-
dycznych współpracujących z firmą
ConvaTec na terenie całego kraju. 
Można je również zamawiać w sie-
dzibie firmy ConvaTec (Bristol Myers
Squibb Polska sp. z o.o., Dział Conva-
Tec, al. Armii Ludowej 26, 00-609
Warszawa), wysyłając listem poleco-
nym dokumenty uprawniające do
odbioru sprzętu stomijnego (ważne
zlecenie lekarskie na sprzęt stomijny
oraz oryginał Karty Zaopatrzenia
Comiesięcznego). 
Ze względu na warunki umowy z NFZ
oferta wysyłkowa nie dotyczy woje-
wództw: śląskiego, lubelskiego
i podkarpackiego.



Do sanatorium
Wśród wszystkich uczestników programu raz

w miesiącu losowane są bezpłatne wyjazdy do

sanatorium. Nad kuracjuszami opiekę sprawują

pielęgniarki stomijne oraz wolontariusze  Pol-Ilko.

Firma ConvaTec pokrywa koszty pobytu w dwu-

osobowym pokoju z łazienką, dwa zabiegi lecz-

nicze dziennie (ustalane z lekarzem prowadzą-

cym w sanatorium), całodzienne wyżywienie,

ubezpieczenie oraz koszty dojazdu.

Zaczęliśmy w Kołobrzegu
Rok 2006 rozpoczęliśmy 11-dniowym turnu-

sem w Kołobrzegu w sanatorium „Ikar”,

w którym miałam przyjemność uczestniczyć

osobiście. Mimo panującej zimy atmosfera pod-

czas turnusu była niezmiernie ciepła i życzliwa.

Wykłady o pielęgnacji stomii, właściwej die-

cie, prawidłowym doborze sprzętu stomijnego

czy irygacjach były bardzo interesujące. Pod-

czas spotkań można było zadawać pytania,

dyskutować, wymieniać doświadczenia. Po

wykładach zawsze był czas na indywidualne

porady i konsultacje.

Na ile to było potrzebne, potwierdzi przykład

pani Kazi, która czuła lęk przed samodzielną

zmianą sprzętu stomijnego. Właśnie w sanato-

rium nauczyła się zaopatrywania stomii – uwie-

rzyła, że to nic trudnego! 

Życzę wszystkim uczestnikom programu

ZKC, by mogli skorzystać z takiego turnusu.

Sanatorium w ramach
Złotej Karty ConvaTec

Barbara Szulecka
pielęgniarka dyplomowana

pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Największym powodzeniem wśród uczestników programu Złota Karta ConvaTec cieszą się bezpłatne
porady psychologa, seksuologa i chirurga, a także wyjazdy do sanatorium.

Jeżeli chce Pan/Pani być członkiem programu Złota Karta ConvaTec, uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie kuponu drukowanymi literami oraz odesłanie
go na adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 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, 2006 (22)

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 na nasz adres: 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 dostępu do nich oraz ich poprawiania.

✓

Złota Karta ConvaTec



Rzecznik NFZ radzi

Mąż narzeka na ostre kłucie w klatce piersiowej? Żona straciła przytomność? Nie wahaj się!

Wezwij pogotowie... Wszelkie wątpliwości związane z nagłym wezwaniem pomocy medycznej

wyjaśni pan Maciej Olesiński, rzecznik praw pacjenta podlaskiego OW NFZ.

Pogotowie czy wizyta domowa?
Celem istnienia pogotowia jest ratowanie ży-

cia. Dlatego jeśli nie dzieje się nic nagłego, nie

wzywajmy karetki. Jeśli stan zdrowia tego wy-

maga, zamówmy wizytę domową.

Pamiętajmy, że istnieje również tzw. nocna

i świąteczna całodobowa opieka lekarska, któ-

ra ma zadanie pomóc nam w dni powszednie

po godzinie 18 oraz w dni wolne od pracy (so-

boty, niedziele, święta).

Należy zasięgnąć informacji na ten temat u le-

karza rodzinnego lub w NFZ. Wzywając niepo-

trzebnie pogotowie, możemy pozbawić pomocy

kogoś, kto naprawdę będzie jej potrzebował.

Rozmowa z dyspozytorem 
Kiedy zadzwonimy pod numer 999, nasze

zgłoszenie będzie odebrane przez przeszkolo-

nego dyspozytora. Jego zadaniem jest ocena

tego, czy wzywamy karetkę rzeczywiście w sy-

tuacji nagłej. On też podejmuje decyzję o jej

wysłaniu. Dlatego zada nam szereg pytań.

Powinniśmy wyczerpująco odpowiedzieć na

każde z nich: co się stało, opisać stan osoby wy-

magającej pomocy, dokładnie określić miejsce

zdarzenia oraz podać numer telefonu, z które-

go dzwonimy. Nie podnośmy głosu, by nie

utrudniać rozmowy. Dyspozytor powie, jak po-

stępować z chorym do czasu przybycia karetki.

W czasie oczekiwania na jej przyjazd, o ile

to tylko możliwe, należy przygotować dowód

osobisty pacjenta wraz dokumentem po-

twierdzającym ubezpieczenie, karty informa-

cyjne z leczenia szpitalnego, jeśli pacjent prze-

bywał wcześniej w szpitalu, ewentualnie listę

leków, które przyjmuje.

Pogotowie przyjmuje wszystkie zgłoszenia.

Gdy dzwoni dziecko, dyspozytor ma prawo

sprawdzić, czy wezwanie jest prawdziwe.

Bezpłatnie z wyjątkami
Przyjazd karetki w sytuacjach nagłych jest dla

osoby ubezpieczonej bezpłatny.

Osoba, która wzywa karetkę do kogoś, kto

leży na ulicy, nie powinna obawiać się obciąże-

nia kosztami przyjazdu pogotowia. Jeśli nawet

okaże się, że stan upojenia alkoholowego był

jedyną przyczyną wezwania, za przyjazd karet-

ki płaci osoba, której udzielono pomocy.

Za przyjazd pogotowia należy zapłacić wte-

dy, gdy mamy do czynienia ze stanem nietrzeź-

wości i jest on jedyną przyczyną wezwania.

Karetka tylko dla chorego
Czasami ktoś z rodziny pacjenta prosi, lub

się domaga, by pojechać bezpośrednio karet-

ką do szpitala. Jest to możliwe, ale trzeba pa-

miętać, że zadaniem ratowników jest przede

wszystkim bezpieczne przewiezienie  do szpi-

tala pacjenta, który ma otrzymać dalszą po-

moc. Może się zdarzyć, że podczas przejazdu

będą wykonywane niezbędne czynności me-

dyczne. Dlatego zabranie osoby towarzyszą-

cej nie zawsze jest wskazane ze względu na

dobro chorego. Należy to zrozumieć.

Nie bójmy się wezwać pogotowia, gdy widzi-
my, że czyjeś życie jest zagrożone. 
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Maciej Olesiński
rzecznik praw pacjenta podlaskiego OW NFZ  

Wykręć numer 999. 
Uratujesz komuś życie

Wezwanie pogotowia budzi wątpliwości.

Boimy się bezzasadnej prośby o pomoc. Niekie-

dy trudno nam ocenić, czy powinniśmy dzwo-

nić po karetkę, czy nie. Wypadek lub nagłe za-

chorowanie jest bowiem dużym stresem także

dla świadka.Wydaje się jednak, że lepiej narazić

się na zarzut nieuzasadnionego wezwania po-

gotowia, niż narazić czyjeś życie i zdrowie.

Kiedy zadzwonić po pomoc?
Pogotowie ratunkowe udziela pomocy z za-

kresu ratownictwa medycznego.Wzywamy je w:

nagłych wypadkach,

nagłych porodach,

nagłych zachorowaniach,

nagłych pogorszeniach stanu zdrowia

będących bezpośrednim zagrożeniem życia.

O stanie zagrażającym życiu mówimy, gdy

mamy do czynienia z wydarzeniem, które mo-

żemy poprzedzić słowem „nagły”. Nagła utrata

przytomności, nagły ból w klatce piersiowej,

nagłe zaburzenia rytmu serca.

Uzasadnieniem wezwania mogą być rów-

nież drgawki, ostry ból brzucha, uporczywe

wymioty, upadek z dużej wysokości, gwałtow-

nie rozpoczynający się poród, rozległe oparze-

nia, udar cieplny, porażenie prądem lub podto-

pienie.

Niełatwo określić wszystkie sytuacje, w któ-

rych powinniśmy natychmiast wezwać pogo-

towie. Do podjęcia właściwej decyzji potrzeba

wyczucia, refleksu i zdrowego rozsądku. Często

liczy się bowiem każda minuta.

Nie należy bać się wezwania pogotowia, gdy

naszym zdaniem czyjeś życie może być zagro-

żone. Czasem występujące objawy nie wskazu-

ją wyraźnie, że dzieje się coś poważnego,

albo nie jesteśmy w stanie właściwie ich ocenić.

Tym bardziej wówczas się nie wahajmy! 
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Na listy odpowiada
dr hab. med. Marek Szczepkowski

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

Problemy seksualne osób, które przeszły operację na jelicie grubym,

w tym pacjentów z wyłonioną stomią, nie należą do rzadkości. Zaburzenia

wzwodu, zauważone po operacji, mogą być spowodowane ingerencją

chirurgiczną podczas operacji w miednicy małej, gdzie przebiegają nerwy

odpowiadające za funkcje seksualne.

Należy jednak z całą mocą podkreślić, że dużą grupę pacjentów

z pooperacyjnym zaburzeniem wzwodu stanowią ci, u których podłożem

Krwawienie ze śluzówki stomii zdarza się dosyć często. Przyczyną jego

wystąpienia może być: zapalenie śluzówki stomii, obecność polipów 

w stomii, obrzęk oraz mikrourazy stomii powstałe podczas zabiegów

higienicznych lub zmiany sprzętu stomijnego.

Chcąc zdiagnozować przyczynę krwawienia, trzeba przede wszystkim

porozmawiać z pielęgniarką stomijną lub lekarzem. Prześledzić czynności

wykonywane przy wymianie sprzętu stomijnego i związanej z nią

pielęgnacji stomii. Błona śluzowa jelita tworzącego brzuszny odbyt jest

bardzo delikatna, ma tendencje do wysychania i czasem nawet zwykłe

potarcie jej gazikiem może doprowadzić do niewielkiego krwawienia.

Najprostszym, domowym sposobem zapobiegania powstania tego

powikłania jest regularne, najlepiej dwa razy dziennie, smarowanie stomii

płynną parafiną lub wazeliną (do nabycia w aptekach). Jeżeli jednak mimo

to krwawienie będzie się utrzymywać, należy zgłosić się na konsultację do

Specjalistycznej Poradni dla Chorych ze Stomią.

Sam fakt, że ma Pani ileostomię, sugeruje, że droga pasażu jelitowego

jest krótsza, bo nie obejmuje jelita grubego, którego zasadniczą funkcją

jest właśnie zagęszczanie treści jelitowej (poprzez zwrotne wchłanianie

wody) oraz formowanie stolca.

Zjawisko opisane przez Panią sugeruje, że być może podczas operacji

konieczne było usunięcie tak znacznej części jelita cienkiego, że skutkuje

to tzw. zespołem krótkiego jelita.

Taka sytuacja może też mieć miejsce wówczas, gdy jelito cienkie,

a zwłaszcza jego początkowy odcinek, nie spełnia należycie swojej funkcji

ze względu na zachodzące w nim zmiany chorobowe (np. istniejący stan

zapalny). Może to również być związane z chorobami innych narządów,

np. niewydolności tzw. zewnątrzwydzielniczej trzustki.

Proszę także zwrócić uwagę na sposób, w jaki Pani spożywa posiłki. Być

może opisywany problem jest wynikiem zbyt pospiesznego jedzenia,

niedokładnego przeżuwania, a także połykania zbyt dużych kęsów.

Jedno jest pewne: w każdym przypadku, podobnym jak u Pani, należy 

zgłosić się do Poradni dla Chorych ze Stomią lub innej Poradni Przewodu

Pokarmowego (np. Poradni Gastroenterologicznej czy Poradni Przemiany

Materii).

Skąd problemy ze wzwodem?
Trzy miesiące temu przeszedłem operację
wyłonienia kolostomii. Od tamtego czasu
nie współżyję, ponieważ mam problemy ze

wzwodem. Bardzo się tego wstydzę. Mam dopiero 35 lat i ta
sfera życia jest dla mnie bardzo ważna. Czy ta przypadłość
pozostanie już na zawsze?

Adam z Gdyni

Dlaczego w moim worku
zbierają się niestrawione
resztki pokarmów?

Mam 57 lat i od trzech lat żyję z ileostomią. Od samego
początku widzę, że w moim worku stomijnym zbierają się
niestrawione resztki pokarmów. Myślałam, że jest to
przejściowe, jednak ten stan nie minął. Bardzo mnie to
niepokoi. Czy dzieje się coś złego?

Anna z woj. świętokrzyskiego

Dlaczego moja stomia
krwawi?
Mam kolostomię od dwóch miesięcy. Od

początku moja stomia (a raczej jej śluzówka) krwawi przy
każdej zmianie sprzętu stomijnego. Nie wiem dlaczego. Nie
wiem też, czy to jest niebezpieczne, czy może zupełnie
naturalne. Proszę o pomoc. 

Andrzej z Wrocławia

problemów seksualnych jest sfera psychiczna, poczucie mniejszej

wartości, lęk przed odrzuceniem ze strony partnera i wstyd.

Proszę zauważyć, że w Pana przypadku minęły dopiero trzy miesiące 

od operacji. Być może opisywane problemy są związane z procesem

rehabilitacji pooperacyjnej (np. niezagojoną raną, bólem, prowadzoną

terapią adjuwantową, czyli radio- lub chemioterapią).

Bardzo ważne jest, aby udał się Pan z tym problemem do seksuologa,

jeżeli to możliwe, to razem z Pana partnerką. U części pacjentów takie

objawy ustępują po kilku miesiącach, ale najważniejsze jest uchwycenie

przyczyny oraz skuteczna, specjalistyczna pomoc. Czasem w rozwiązaniu

kłopotów ze wzwodem pomaga uwierzenie w to, że jest się wyleczonym

z choroby.
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Kącik matrymonialno-towarzyski powstał w odpowiedzi na prośby Czytelników, którzy w listach
do Redakcji wielokrotnie wspominali o samotności i braku zrozumienia, z którymi zmagają się po

operacji wyłonienia stomii. Mamy nadzieję, że za naszym pośrednictwem wielu z Państwa znajdzie
bratnią duszę, nawiąże korespondencyjne przyjaźnie i sympatie. Zachęcamy do nadsyłania listów,

w których możecie opowiedzieć, w jaki sposób choroba wpłynęła na Wasze życie, a także opisać własne pasje
i zainteresowania. Pamiętajcie, aby w listach podać dokładny adres, na który należy kierować korespondencję! Listy
zamieszczone w „Naszej Trosce” będą podpisane tylko imieniem, co pozwoli Państwu zachować anonimowość – adres
pozostanie do wiadomości Redakcji, która będzie pośredniczyć w przesyłaniu autorowi odpowiedzi na jego anons. 

Osoby, które zechcą się skontaktować lub odpisać na anons umieszczony w „Kąciku matrymonialno-towarzyskim”,
powinny kierować korespondencję na adres Redakcji: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o. o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii 
Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 

Prosimy także o dopisek na kopercie, do kogo list jest kierowany, oraz zaznaczenie numeru „Naszej Troski”, z którego dana
oferta pochodzi, np.: Pan Jan, „Nasza Troska” lipiec 2006.

Droga Redakcjo! 
Dobrze, że zostało stworzone takie

miejsce w „Naszej Trosce”. Mam
nadzieję na znalezienie osoby 
w podobnym wieku i z podobnym
problemem. Skończyłem 52 lata.
Mam mieszkanie. Od trzech lat żyję 
z kolostomią i już się do niej
przyzwyczaiłem. Mam nadzieję,
że we dwoje będzie raźniej, nawet 

i z kolostomią. Może spotkam panią 
z podobnym odczuciem. Charakteru
nie mam złego. Lubię wycieczki, jazdę
na rowerze. Znajomych nie mam za
dużo, ale lubię ludzi.

Roman z Bydgoszczy

Szanowna Redakcjo!
Dwa lata temu wyłoniono mi

stomię. Już zaakceptowałam swój los.

Pragnę cieszyć się życiem i chętnie
zamienię samotność na nowe
przyjaźnie. Mam 53 lata, jestem
zodiakalnym Wodnikiem. Mieszkam
w Lubaniu koło Poznania. Lubię kino,
spacery, ciekawe książki. Uprawiam
również ogródek. Poznam pana 
w swoim wieku, który chciałby
wypełnić pustkę w moim życiu.

Maria z Lubania

Redakcjo!
Mam 57 lat i stomię od 11 lat.

W ubiegłym roku zostałem
zwolniony z pracy z powodu
restrukturyzacji. Tym sposo-
bem firma uniknęła sprawy są-
dowej o przywrócenie mnie do
pracy. W czasie gdy wyłoniono
mi stomię, przedstawiciele fir-
my, mając na uwadze moje
kwalifikacje (2 dyplomy wyż-
szych uczelni) oraz doświad-
czenie zawodowe, pomagali
mi finansowo w leczeniu dole-
gliwości towarzyszących, za-
chęcając do powrotu do pracy.
Podczas 9-miesięcznego lecze-
nia byłem świadkiem bez-
problemowego uzyskiwania
rent przez stomików. Ja o rentę
nie wystąpiłem i to był mój
błąd. W czasie pracy zawodo-
wej dotykały mnie problemy ze
stomią: podciekanie sprzętu

treścią jelitową, głośne wydo-
bywanie się gazów. To one ni-
welowały moje atuty meryto-
ryczne. A niestety – firmy nie
prowadzą charytatywnego za-
trudnienia (jak chciałby ZUS).

W moim starciu z ZUS-em
postanowiłem skorzystać z po-
mocy Pol-Ilko. Jakie było moje
zdziwienie, gdy się dowiedzia-
łem, że dla Towarzystwa Opie-
ki nad Chorymi jestem zdrowy
i renta mi nie przysługuje! 

Zgadzam się, że popełniłem
błąd, nie występując o rentę
zaraz po operacji, ale jednocze-
śnie mam wiele wątpliwości:
czy jestem zdrowszy od innych
stomików-rencistów? Czy mil-
czenie Pol-Ilko wobec ZUS-u
w tej sprawie nie doprowadzi
do dramatów wynikających
z weryfikacji rent już wcześniej
przyznanych i zrównanie sta-

tusu z tymi stomikami, którym
renty odmówiono? 

Szacunek budzą działania
Towarzystwa wobec NFZ w za-
kresie refundacji sprzętu sto-
mijnego. Wobec ZUS-u jest to
postawa hipokryzji.

Z poważaniem
Jerzy

Szanowny Panie Jerzy!

Sprawy, o których Pan pisze, są

trudne i skomplikowane. Nierzad-

ko kończą się w sądzie. Na łamach

gazet nie możemy wkraczać

w kompetencje sądów, samo-

dzielnie ferować wyroków i bez

materiału dowodowego przyzna-

wać racji określonej ze stron.

Pomimo wielu trudności zwią-

zanych z dochodzeniem swoich

praw, wyjaśnianiu zawikłanej sy-

tuacji w drodze różnych odwołań,

mimo oszołomienia plątaniną

przepisów, skomplikowanych

i niezrozumiałych sformułowań

zawartych w „ważnych”, urzędo-

wych pismach, sugerujemy sko-

rzystanie z wszelkich przysługują-

cych Panu możliwości odwoław-

czych. Włącznie z drogą sądową 

– jeśli zajdzie taka konieczność.

Proszę pamiętać, że nawet nega-

tywny wynik sądu pierwszej in-

stancji nie przekreśla prawa do

kolejnego odwołania się.

Państwo demokratyczne wy-

pracowało szereg instytucji kon-

trolujących. Gdy wydaje nam się,

że nasze prawa są naruszane, za-

wsze możemy wystąpić do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Gdy mamy zastrzeżenia do zawo-

dowej etyki lekarskiej i postępo-

wania medycznego – powinniśmy

zwrócić się do Rzecznika Odpo-

wiedzialności Zawodowej przy

Okręgowych Izbach Lekarskich.

Kącik matrymonialno-towarzyski
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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 59-220

Sklep Medyczny EMAG

Szpital Wojewódzki

ul. Iwaszkiewicza 5

tel.: (76) 721 11 66

Legnica 59-220

Sklep Medyczny EMAG

ul. Gwiezdna 35/9

tel.: (76) 854 21 13

Lubań 59-800

Sklep Medyczny VENA-MED

ul. Wąska 2A

tel.: (75) 721 40 48

Lubin 59-300 

Sklep Medyczny EMAG

ul. Sikorskiego 54

tel.: (76) 724 96 16

Lwówek Śląski 59-600 

Sklep Medyczny MIR-MED

Teren przychodni

ul. Morcinka 7

tel.: (75) 782 57 22

Wałbrzych 58-300

Sklep Medyczny MEDITEK

ul. Moniuszki 35

tel. (74) 842-30-85

Wrocław 50-073

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA

ul. Św. Antoniego 36/38

tel.: (71) 344 81 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bełchatów 97-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. 1 Maja 4
tel. kom. 0 509 104 108

Łódź 90-632
Sklep Medyczny MEDPRIM
ul. Andrzeja Struga 43
tel.: (42) 637 14 59

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

Łódź 93-126
Sklep Medyczny MARMED
MEDICA HUMANA
ul. Przybyszewskiego 99
tel.: (42) 646 87 35

Łódź 93-173
Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Rzgowska 56a
tel.: (42) 682 57 61, 682 66 35

Radomsko 97-500
klep 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
Osiedle Słoneczne 8
tel.: (12) 643 65 70

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

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

Kraków 31-826 
Sklep Medyczny MARMED
Osiedle Złota Jesień 1 
tel.: (12) 646 87 41

Nowy Targ 34-400
Sklep Medyczny 
ul. Na Równi 15 
tel.: (18) 266 27 97

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

Nowy Sącz 33-300
Sklep Medyczny MARMED
ul. Batorego 77 
tel.: (18) 444 17 58

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

Oświęcim 32-600
Sklep Medyczny SANITEKS
ul. Dąbrowskiego 18b 
tel.: (33) 842 30 65

Tarnów 33-100
Niepubliczny ZOZ 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) 364 62 87

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

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

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

Białystok 15-297 

Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia

Medycznego MEDICA HUMANA

ul. Żelazna 9 lok. 11

tel. (85) 746 15 60

Łomża 18-400

Sklep Medyczny DENTOMAX

ul. Stary Rynek 2, tel.: (86) 216 59 47

Chojnice 89-600

Sklep Medyczny ORTOMAX 

ul. Leśna 10, tel.: (52) 395 67 41

Gdańsk 80-211

Sklep Medyczny ORTOMAX

ul. Dębinki 7, tel.: (58) 344 38 94

Gdańsk 80-850

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA

ul. Rajska 14 a-b,

tel.: (58) 309 10 71

Gdynia 81-463

Sklep Medyczny ORTOMAX

ul. Legionów 165,

tel.: (58) 622 12 19

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

Dąbrowa Górnicza 41-300

Sklep Medyczno-Ortopedyczny

ul. 3 Maja 32,

tel.: (32) 764 17 20

Bezpłatna infolinia 0 800 169 009

Dąbrowa Górnicza 41-300

Sklep Medyczno-Zielarski, Szpital Miejski 

ul. Szpitalna 13,

tel.: (32) 261 79 11

Bezpłatna infolinia 0 800 169 009

Gliwice 44-100

Sklep Medyczny INTER-MED

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1

tel.: (32) 231 93 14

Katowice 40-008

Sklep Medyczny MEDICA HUMANA

ul. Warszawska 36

tel.: (32) 256 82 35, (32) 259 85 31

Katowice 40-008

Sklep Medyczny PLASTER

ul. Warszawska 40 

tel.: (32) 253 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

Sosnowiec 41-200

Sklep Medyczno-Ortopedyczny

Szpital Wojewódzki im. Św. Barbary

pl. Medyków 1, tel.: (32) 368 26 22

Bezpłatna infolinia 0 800 169 009 

Wodzisław Śląski 44-300

Sklep Zielarsko-Medyczny „Zioło-Lek“

Szpital Miejski nr 1 (hol główny)

ul. 26 marca 51,

tel.: (32) 455 68 50

Wodzisław Śląski 44-300

Sklep Zielarsko-Medyczny „Zioło-Lek“

ul. Kubsza 10,

tel.: (32) 456 07 53    

Zawiercie 42-400

Sklep Medyczny MEDYK

ul. Gen. Sikorskiego 22

tel.: (32) 670 60 00

Żory 44-240

Sklep Medyczny POMED

ul. Dolne Przedmieście 5

tel.: (32) 435 14 39

Kielce 25-734 

Sklep Medyczny MARMED

ul.Artwińskiego 1

tel.: (41) 367 15 40 

Końskie 26-200

Sklep Medyczny MARMED

ul. Gimnazjalna 41b,

tel.: (41) 372 44 65

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

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./faks: (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) 365 57 99

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital

Kliniczny nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

kierownik poradni:

dr Andrzej Andrzejewski

tel.: (81) 534 98 18

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Poradnia Stomijno-Proktologiczna

SPZOZ Szpital Wojewódzki

ul. Deckerta 1,

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: (95) 733 17 32

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej 

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza 

ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków 

kierownik poradni: dr Adam Korczyński 

tel.: (12) 416 22 66

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) 569 04 34

SPZOZ

Wojewódzki Szpital Zespolony

Poradnia Proktologiczno-Stomijna

ul. Medyczna 19, 09-400 Płock

kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski

tel.: (24) 364 62 84

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią

przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii

ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

kierownik poradni:

dr Maria Urbaniec

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

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny

Szpital Kliniczny Akademii Medycznej

Poradnia Stomijna

ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok

kierownik poradni:

dr hab. med. Jadwiga Snarska

tel.: (85) 746 85 73

SPZOZ Wojewódzka Przychodnia

Chirurgiczna Poradnia Stomijna

ul. Radzymińska 2, 15-863 Białystok

kierownik poradni:

dr 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

tel.: (61) 869 15 69

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Poradnia Proktologiczna i Stomijna

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

kierownik poradni:

dr Piotr Golusiński

tel.: (61) 821 22 43

Wielkopolskie Centrum Onkologii 

Poradnia Stomijna

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

kierownik poradni:

dr Bohdan Kaczmarczyk

tel.: (61) 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

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 Białystok, ul. Waszyngtona 15A, 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.: 0 508 082 526, (32) 645 83 45 

5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 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 – Tadeusz Marek, 30-082 Bolechowice k. Krakowa, ul. Jurajska 342, tel.: (12) 285 19 24

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

9. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83A m. 13, tel. kom.: 0 601 897 009

20. WROCŁAW – Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel.: (71) 788 14 22

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 Osto-

my Association (IOA). Zawiera informacje o sto-

warzyszeniu, praktyczne porady, a także materia-

ły 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.: 0 889 568 327

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

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

3. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Ośrodek „Nowolipie“, ul. Nowolipie 25B, 01-011 Warszawa

(spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, w godz. 13.00-15.00)

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH


