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Z serdecznymi pozdrowieniami 

Już czerwiec, na naszej okładce truskawki, na straganach bogactwo świeżych warzyw 
i owoców. Maturzyści zakończyli egzaminy, w parkach przekwitły kasztany, zaraz za-
czną się szkolne wakacje i już będzie wrzesień, złote liście na drzewach, chryzantemy na 
straganach, potem pierwsze przymrozki, wizyty na cmentarzu we Wszystkich Świętych 
i zaraz choinka, karp i Gwiazdka z Nowym Rokiem.

Czym jesteśmy starsi, tym bardziej zdaje nam się, że wskazówki zegara poruszają się 
szybciej. Zima szybko przechodzi w wiosnę, a potem w lato, jesień i znowu w kolejną 
zimę. Zamiast o godzinach i dniach, mówimy już o porach roku, daty określają nie tygo-
dnie i miesiące, a ważne dla nas wydarzenia: „po komunii wnuczki”, „na kilka dni przed 
operacją”. Czas zdaje się pędzić i zlewać w ciąg zdarzeń.

Warto przypomnieć sobie oczywistą prawdę: zarówno dla nastolatka, jak i osoby star-
szej czas obiektywnie biegnie tak samo, to nasza psychika lubi płatać nam figle. Pamię-
tajmy, że im więcej intensywnych przeżyć emocjonalnych wypełni nasz dzień, tym wyda 
się nam on dłuższy. Im więcej będziemy mieć obowiązków do wykonania, tym bardziej 
każdy dzień postrzegać będziemy jako pełniej, intensywniej przeżyty. Nasz wewnętrzny 
zegar spowolni, pozwalając nam intensywniej cieszyć się życiem.

Starajmy się więc zapełniać każdy dzień wieloma drobnymi wydarzeniami. Spędzajmy 
czas aktywnie: zaangażujmy się, na ile to możliwe, w życie społeczne, rozszerzmy krąg 
znajomych. Kontakty z innymi sprawią, że być może znajdziemy zagubione gdzieś emo-
cje. Czas stanie się znowu bardzo cenny. 

Dbajmy też o różnorodność zajęć. Jeśli codziennie o tej samej godzinie będziemy oglą-
dać seriale telewizyjne, wychodzić po zakupy wciąż do tego samego sklepu, jeść te same 

potrawy – godziny odmierzane kolejnymi programami telewi-
zyjnymi będą mijać zatrważająco szybko. Kiedy aktywnie 

zaplanujemy dzień i damy sobie kilka zadań do wy-
konania, czas będzie nam płynąć o wiele wolniej, 

a życie stanie się barwniejsze. 
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Nowy sklep stomijny w Żywcu
Podajemy adres nowego sklepu medycz-

nego w województwie śląskim, w którym 
mogą Państwo zaopatrzyć się w sprzęt  
stomijny firmy ConvaTec. 

 Sklep Specjalistyczny  
Zaopatrzenia Medycznego 
ul. Żeromskiego 2, 34-300 Żywiec
tel. (033) 861 08 93.

Nowe, ulepszone filtry gazów 
w workach ileostomijnych ConvaTec

W ciągu najbliższych miesięcy do wszystkich sklepów medycznych 
prowadzących sprzedaż sprzętu stomijnego ConvaTec trafią worki 
ileostomijne wyposażone w nowe, goreteksowe filtry gazów. Do-
tyczy to worków Invisiclose w dwóch systemach – Esteem i Esteem 
synergy. Z zewnątrz worki nie będą się niczym różniły od poprzednich, 
zmienią się tylko zamontowane w nich filtry. 

Nowe filtry zawierają ulepszony wkład węglowy, dzięki czemu mają znacznie większą 
zdolność pochłaniania zapachów. Dodatkowo cechują się także efektywniejszym prze-

pływem gazów. Do filtrów montowane są także 
specjalne goreteksowe membrany z materia- 

łu podobnego do teflonu. Dlatego są one 
całkowicie nieprzepuszczalne dla pły-

nów, a jednocześnie umożliwiają stały 
przepływ gazów. 

Opakowania z workami z nowym 
filtrem będą oznaczone specjalną 
naklejką w kolorze żółto-niebieskim. 
Ceny i kody wszystkich produktów 

wyposażonych w nowe filtry nie ule-
gną zmianie. Worki z nowymi filtrami 

wydawane będą bezpłatnie w ramach 
obowiązujących limitów na sprzęt stomijny.

Zmiana daty spotkania  
w Gorzowie Wielkopolskim

Porady prawnika czasowo zawieszone

Nowy oddział regionalny Pol-Ilko w Koszalinie
Informujemy, że od listopada 2006 r. działa nowy oddział regionalny Pol-Iko  

w Koszalinie. Przewodniczącym tego oddziału jest Kwiryn Buzalski (ul. M. Karło-
wicza 46 B/1, 75-563 Koszalin, tel. kom. 0 693 581 103).

Informujemy, że z powodu stanu zdrowia naszego konsultanta-specjalisty jeste-
śmy zmuszeni czasowo zawiesić bezpłatne porady prawnika dla członków progra-
mu Złota Karta ConvaTec.

Informujemy, że zmieniona została data jesiennego spotkania w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Spotkanie odbędzie się, tak jak zapowiadaliśmy, w gorzowskim urzędzie 
miejskim przy ul. Sikorskiego 3/4 w dniu 14 września (piątek).

Gazy Gazy

Specjalna membrana przepusz-
cza gazy, jednocześnie zatrzy-
mując płyny.

Ścianka worka

Filtr z aktywnego węgla skutecznie 
neutralizuje wszystkie zapachy  
wydobywające się z worka.

Zawartośc
worka
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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, 2007 (26)

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

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 na adres:  
Bristol-Myers Squibb Polska sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Akcja „Poznajmy się...” 
Tym wszystkim, którzy jeszcze nie znają sprzętu stomijnego ConvaTec oraz nie mają 

możliwości jego przetestowania w sklepach medycznych, chcemy umożliwić jego po-
znanie, wypróbowanie i sprawdzenie. W jaki bowiem sposób, jeśli nie przez bezpośred-
nią ocenę jakości i indywidualnej przydatności, można wybrać najbardziej odpowiedni 
dla siebie system stomijny? 

Posiadamy w swojej ofercie trzy rodzaje sprzętu stomijnego: sprzęt dwuczęściowy 
(Combihesive 2S), sprzęt jednoczęściowy (Esteem) i sprzęt synergiczny (Esteem syner-
gy). Mamy też sporo nowości, takich jak np. nowe płytki plastyczne Stomahesive. Na 
pewno znajdą Państwo w naszej ofercie sprzęt, który spełni wszystkie oczekiwania.

Wszystkich zainteresowanych 
otrzymaniem bezpłatnych próbek 

sprzętu stomijnego ConvaTec  
prosimy o telefon  

do Działu Pomocy ConvaTec  
pod numer: 

0-800 120 093

Bezpłatna linia informacyjna 
dla pacjentów ze stomią.  

Czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-17.00.

Turnus sanatoryjny 
dla dzieci ze stomią

W dniach 25 czerwca – 5 lipca br. 
firma ConvaTec, jak co roku, organi-
zuje specjalny turnus sanatoryjny dla 
dzieci ze stomią.  

Wezmą w nim udział dzieci (wraz 
z opiekunami), które są członkami 
programu Złota Karta ConvaTec. Nad 
stanem zdrowia młodych kuracjuszy 
czuwać będzie  pielęgniarka stomijna 
mgr Urszula Sobczak z Poradni Sto-
mijnej w Poznaniu.

W tym roku turnus odbędzie się   
w sanatorium Perła w Ustce.

Wśród malowniczych krajobrazów 
mali pacjenci będą mogli wypoczywać  
i nabierać sił.  Walory turystyczne i lecz-
niczy klimat na pewno stworzą warunki 
sprzyjające rehabilitacji. Ważna też bę-
dzie obecność innych osób znajdujących 
się w podobnej sytuacji. Dzieci zdobędą 
nowych przyjaciół i towarzyszy zabaw, 
a ich rodzice – znajomych, z którymi 
będą mogli wymieniać doświadczenia 
i wzajemnie się wspierać. 



4

Rozmowa z...

Sylwia Michałowska: Wy-
krycie nowotworu jelita 
grubego nie było pierw-
szą niebezpieczną sytuacją, 
w której Pan się znalazł. 
Pracując w kopalni, pewnie 
niejednokrotnie odczuwał 
Pan strach. Czy dzięki życio-
wym doświadczeniom ła-
twiej znosi się chorobę?

Zygmunt Ociepka: Moim zda-
niem tak. Niebezpieczeństwo rze-
czywiście wielokrotnie było wpisane 
w mój los. 

Kiedy miałem 14 lat, wybuchła druga 
wojna światowa. Pewnego dnia ofi-
cerowie niemieccy przyszli do mojego 
domu rodzinnego, by zabrać mnie na 
roboty. Spokojnie otworzyłem im drzwi, 
powiedziałem, że istotnie, chłopak 
o takim nazwisku tu mieszka, znaj-
duje się w domu i zaraz go zawołam. 
Wpuściłem ich do środka i uciekłem 
nierozpoznany. 

Od 1946 do 1956 roku byłem 
wojskowym, w tej pracy też niejed-
nokrotnie spotykałem się z bardzo 
trudnymi sytuacjami. Przekonałem się, że na 
niebezpieczeństwo nie powinniśmy reagować 
zwątpieniem i biernością. Trzeba liczyć na wła-
sną siłę i spryt oraz szukać pomocy u innych, 
rozmawiać z nimi. 

Po operacji wyłonienia stomii musiałem na-
uczyć się z nią żyć, pytać ludzi mądrzejszych 
ode mnie o takie rzeczy, jak sposób odżywiania, 
pielęgnacja. Dlatego dużo rozmawiałem z in-
nymi pacjentami, lekarzami, w  wielu rzeczach 
radziłem się też pielęgniarek. Wszyscy byli bar-
dzo pomocni. Dzięki temu jestem samodzielny 
i zachowuję zdrowie. Znam takich stomików, 
którzy nigdy nie zmieniali sami sprzętu, robią to   

Rozmawiała Sylwia Michałowska

82-letni Zygmunt Ociepka z Sosnowca w wyjątkowy sposób umie zadawać pytania i korzystać 
z wiedzy osób bardziej doświadczonych. Ta umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów już 
kilkukrotnie uratowała mu życie. Jako żołnierz, górnik, stomik, zawsze potrafił zachować zimną 
krew i odnaleźć się w nowych, czasami bardzo trudnych sytuacjach.

...Zygmuntem Ociepką, urodzonym optymistą

za nich członkowie rodzin. Moim zdaniem to 
błąd i dowód bezradności. Jeśli ktoś jest fizycznie 
sprawny, powinien sam dbać o siebie. 

A tego, że należy rozmawiać z ludźmi, zamiast 
złościć się i wyrzekać na los, nauczyłem się pew-
nej nocy w lesie. Byłem żołnierzem, spotkałem 
uzbrojonego przeciwnika, który prowokował 
mnie do podjęcia walki. Przekonywałem go, że 
jesteśmy wrogami tylko dlatego, że tak zdecy-
dował los i nasi dowódcy, a osobiście nie czuję 
nienawiści do niego. Ta rozmowa uratowała mi 
życie, w zaroślach krył się cały odział uzbrojonych 
żołnierzy, którzy tylko czekali na mój fałszywy 
ruch, by zacząć strzelać. 

S.M.: A kopalnia? Czy tam 
można się nauczyć pokory 
wobec życia?

Z.O.:  Po zakończeniu kariery wojsko-
wej znalazłem zatrudnienie w górnic-
twie, powracając do rodzinnych tradycji 
– ojciec też był górnikiem. W kopalni 
pracowałem przez 30 lat, przecho-
dząc wszystkie szczeble – od młod-
szego górnika do pracownika dozoru 
technicznego. Kopalnia uczy, że nie je-
steśmy nieśmiertelni. To jest świat ludzi 
twardych, ale pokornych wobec życia. 
Zabrzmi to banalnie, ale praca górnika 
naprawdę jest bardzo ciężka.

S.M.: Kiedy dowiedział się 
Pan, że cierpi na nowotwór?

Z.O.: Na emeryturze długo cieszyłem 
się dobrym zdrowiem. Nie odczuwa-
łem objawów rozwijającej się choroby.  
Dopiero lekarz rodzinny podczas ba-
dania wykrył krew utajnioną w kale 
i skierował mnie na kolonoskopię. 

Wykryto wtedy obecność czterech 
polipów, z czego dwa wycięto podczas 

pierwszego zabiegu w szpitalu, a próbki wysłano 
do dalszego badania. Po dziesięciu dniach wró-
ciłem do szpitala, spodziewając się zabiegu wy-
cięcia dwóch kolejnych polipów, jednak okazało 
się, że są rozlane. Wykonanie prostego zabiegu 
było już niemożliwe i lekarz skierował mnie na 
dalsze leczenie do onkologa. 

Operacja odbyła się w styczniu 2002 roku 
w Sosnowcu. Wcześniej nawet nie słyszałem 
o istnieniu stomii, dopiero dr Andrzej Grochowicz 
wyjaśnił mi, że operacja może się zakończyć jej 
wyłonieniem. Wycięto mi około 30 centymetrów 
jelita grubego, ponieważ na odcinku dwudziestu 
centymetrów znajdowały się polipy. 

W pokorze wobec życia

   

Pan Zygmunt przez 10 powojennych lat był 
żołnierzem, przez kolejnych 30 – górnikiem. 

Od 2002 r. jest stomikiem. Ciągle jednak pracuje 
społecznie, m.in. w Związku Kombatantów 

i Byłych Więźniów Politycznych RP.

FO
T. 

AR
CH

IW
U

M
 D

O
M

O
W

E



5

S.M.: Pracownicy szpitala pomagali 
Panu oswoić się z nową sytuacją?

Z.O.: Byli bardzo pomocni. Od pielęgniarek 
dowiedziałem się wszystkiego o zaopatrywaniu 
i pielęgnowaniu stomii. 

Podczas operacji nie wszystko jednak poszło 
po myśli lekarzy, prawdopodobnie dlatego, że na 
skutek wypadku mam źle zrośnięte kości miednicy, 
w dodatku skrzywiony kręgosłup i trudno było 
uzyskać dobry dostęp do chorych organów.

Przez trzy miesiące przebywałem w szpita-
lu, rana po zabiegu nie chciała się goić. Byłem 
w bardzo ciężkim stanie. Do dziś ja i żona nie 
możemy wybaczyć pewnemu lekarzowi wy-
powiedzianych wtedy pochopnie słów. 

Żona, obawiając się o mój stan, dopytywała 
o moje zdrowie. A lekarz zamiast spokojnie od-
powiedzieć, ofuknął ją, żeby nie wyobrażała so-
bie, że  starszy człowiek może żyć nie wiadomo 
jak długo. Powiedział jej, że ma się spodziewać 
najgorszego. W jego opinii osoba siedemdzie-
sięciokilkuletnia nie ma prawa do zdrowia, so-
lidnego leczenia i nadziei na wyzdrowienie. Ktoś 
taki nie powinien w ogóle pracować w służbie 
zdrowia. 

S.M.: Dlaczego pobyt w szpitalu 
trwał tak długo?

Z.O.: Po operacji wyłonienia stomii zaczęły się 
dodatkowo kłopoty z układem moczowym, skie-
rowano mnie do urologa. Nie mogłem oddawać 
normalnie moczu, próbowano leczenia środkami 
farmakologicznymi, ale bez rezultatu. 

Uczyłem się życia ze stomią i jej pielęgnacji, 
a jednocześnie wciąż wracałem do szpitala. Rano 
lekarz wyjmował cewnik i wysyłał mnie do domu, 
jechałem spokojnie na działkę, ale zdarzało się, 
że już w nocy musiałem wracać do szpitala na 
założenie cewnika, bo nie byłem w stanie oddać 
samodzielnie moczu. 

We wrześniu 2002 roku przeszedłem drugą 
operację. Usunięto mi gruczoł krokowy, bo to 
jego powiększenie uniemożliwiało oddawanie 
moczu. 

S.M.: Stomia nie sprawia Panu 
problemów?

Z.O.: Niewielkie. Nie mam żadnych odparzeń 
ani problemów z pielęgnacją. Po jakimś czasie 
od pierwszej operacji pojawiła się przepuklina, 
jednak nie można było tego skorygować. To 
było bardzo uciążliwe, przeszkadzało nawet 
podczas snu. Nawet żeby usiąść w fotelu, mu-
siałem szukać dobrej pozycji, w której jelito nie 
wypadałoby nadmiernie. Należało czekać pięć 
lat od pierwszej operacji, żeby znów interwenio-
wać chirurgicznie. Wyjaśniła mi to pani doktor 
z Krakowa podczas jednego ze spotkań dla osób 

ze stomią. Doktor Grochowicz, który przeszedł 
już na emeryturę, skierował mnie do profesora 
Lecha Cierpki i to on kilka tygodni temu prze-
prowadził kolejny zabieg. 

Tym razem byłem w szpitalu tylko dwa tygodnie 
i właśnie dochodzę do siebie. Ucięto wystającą 
część jelita, teraz stomia jest nieco wklęsła, ale 
to, zdaniem lekarza, ma się wkrótce zmienić. 
Wiosna w pełni, czas na pracę na działce, ale 
jeszcze nie mogę rozpocząć prac ogrodowych, 
jeszcze nie wolno mi się forsować, co najwyżej 
chodzić na spacery. 

S.M.: Jest pan osobą aktywną 
fizycznie i bardzo energiczną. 
Przejście na emeryturę musiało być 
zapewne trudnym momentem. 

Z.O.: Umiem organizować sobie czas. Pracuję 
społecznie w Związku Kombatantów i Byłych Więź-
niów Politycznych RP – jestem prezesem 12. Koła 
w Sosnowcu i członkiem zarządu w kole miejskim. 
Odwiedzamy weteranów, staramy się pomagać 
w rozwiązywaniu codziennych problemów. Ta 
praca zajmuje mi dwa dni w tygodniu. 

Poza tym pracuję na działce znajdującej się 
niedaleko domu. Uprawiamy z żoną warzywa 
i kwiaty, chodzimy tam często, by spędzać mile 
czas z rodziną. Jeżdżę na wszystkie zjazdy z cyklu 
„Spotkajmy się”, ponieważ tam mogę posłuchać 

ciekawych wykładów i zadać wiele pytań. Wy-
bieram sobie najnowszy sprzęt stomijny, dowia-
duję się o zdrowym żywieniu. Cieszę się z tego, 
że jako stomik nie musiałem niczego zmieniać 
w diecie, bo nie ma takiego produktu, który by 
mi szkodził. 

S.M.: Mimo wielu trudnych 
przejść udało się Panu zachować 
pogodę ducha. Jaka jest recepta 
na optymizm?

Z.O.: Trudno powiedzieć. Nie uważam się ani 
za kogoś pokrzywdzonego przez los, ani za wiel-
kiego optymistę. Od 24 lat jesteśmy z żoną Kry-
styną małżeństwem. Dla każdego z nas to już 
drugi formalny związek. Nigdy nie jest za późno 
na nową miłość. 

Dużo radości daje mi kontakt z ludźmi. Żona 
się ze mnie śmieje, że kiedy wyjeżdżamy do sa-
natorium albo na wakacje, to wracam mając 20 
nowych znajomych. 

Stomia nie jest dla mnie dopustem Bożym. 
Na co dzień nie sprawia kłopotów, więc nawet 
czasem nie pamiętam, że ją mam. Nie zadaję 
też pytań o to, dlaczego akurat ja miałem raka. 
To nie ma żadnego sensu. 

Ważne, że teraz czuję się w miarę dobrze. 
Dzień dzisiejszy jest dużo ważniejszy niż wspo-
mnienia. 

Dzień dzisiejszy, jego radości i smutki są dla mnie  
ważniejsze niż wspomnienia. I jeśli jest coś, co sprawia mi 

niekłamaną radość, to codzienny kontakt z ludźmi. 
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Pielęgnacja stomii

4 Jak powinna 
wyglądać stomia?

Osoby, które muszą przejść operację wy-
łonienia stomii, często mają różne wątpliwo-
ści, na przykład pytają przed zabiegiem jak to 
„coś” będzie wyglądać? Nie wszyscy bowiem 
wiedzą, czym jest stomia oraz z czym wiąże 
się jej posiadanie. 

Okazuje się również, że nawet po zabiegu 
wyłonienia stomii pacjenci nie zawsze zdają 
sobie sprawę, na czym polegała operacja i co 
tak naprawdę mają teraz na brzuchu. Jednym 
z najważniejszych zadań pielęgniarek stomij-
nych w szpitalu jest zatem poświęcenie odpo-
wiedniej ilości czasu oraz uwagi na prawidłową 
edukację pacjentów. 

Każda osoba po zabiegu wyłonienia stomii 
powinna jak najszybciej „oswoić się” ze swoją 

Prezentujemy kolejną część porad dotyczących pielęgnacji stomii. Zostały one opracowane 
w postaci pytań i odpowiedzi i są numerowane w kolejności ich ukazywania się od początku 
cyklu. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać Państwu najważniejsze informacje 
i wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Gorąco zachęcamy 
do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.

Pielęgnacja stomii  
w pytaniach i odpowiedziach (cz. II)

stomią. Dokładnie ją obejrzeć, dotknąć, przy-
zwyczaić do jej obecności, a – przede wszyst-
kim – nie bać się jej. 

Stomia nie jest niczym strasznym. Jest częścią 
nas i musimy do niej po prostu przywyknąć.

Zawsze warto pamiętać, że operacja, którą 
przeszliśmy, najprawdopodobniej ocaliła nam 
życie lub uratowała zdrowie. Stomia jest zaś 
„ceną”, którą za to płacimy. Chyba niezbyt 
wygórowaną. 

Każdy stomik powinien zdobyć przynajmniej 
minimalną wiedzę na temat funkcjonowania 
przetoki i podstawowych zasad jej codziennej 
pielęgnacji. Powinien wiedzieć, co oznaczają 
pojęcia „stomia prawidłowa” i „stomia powikła-
na” oraz jak je od siebie odróżnić. Ta wiedza ma 
znaczenie praktyczne, bowiem postępowanie 
i pielęgnacja w każdym przypadku są inne.

 mgr Urszula Sobczak
 pielęgniarka stomijna, pracuje w Poradni  

dla Chorych ze Stomią przy Katedrze  
i Klinice Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej  
i Endokrynologicznej 

 AM w Poznaniu

Prawidłowa stomia powinna wyglądać  
w następujący sposób (zdj. 1 i 2):

 Błona śluzowa stomii powinna mieć 
kolor różowy lub różowo-czerwony, a jej po-
wierzchnia powinna być lekko wilgotna (tak 
jak błona śluzowa jamy ustnej). 

 Kształt stomii powinien być okrągły, ale 
bardzo często stomia bywa owalna. 

 Zewnętrzna średnica stomii powinna 
wynosić ok. 2-5 cm; uro- i ileostomia przeważnie 
są mniejsze, kolostomia – nieco większa. 

 Wysokość stomii zależy od jej typu; pra-
widłowa stomia jest wypukła i wystaje ponad 
powierzchnię skóry na ok. 1-2 cm w przypadku 
kolostomii i urostomii oraz 2-3 cm w przypad-
ku ileostomii. 

 Wydzielina ze stomii zależy od jej typu: 
z ileostomii powinien wydobywać się płynny  
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Stomia prawidłowa. Skóra wokół niej wygląda identycznie jak w innych okolicach brzucha. Jest sucha, czysta i niepodrażniona. Nie powinno  
być na niej żadnych zaczerwienień, owrzodzeń, wysypki, pęcherzyków, nadżerek czy otarć. Skóra nie powinna swędzieć, piec ani boleć.

Zdj. 1. Zdj. 2.
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lub półpłynny stolec, z kolostomii – półpłynny 
bądź stały stolec, a z urostomii – mocz. Nie-
dobrze, gdy ze stomii wydziela się krew (ży-
woczerwona lub w postaci skrzepów). Sama 
śluzówka może jednak nieznacznie krwawić, 
co jest dość częstym zjawiskiem.

 Skóra wokół stomii – powinna mieć „nor-
malny” wygląd, czyli taki jak skóra w innych 
okolicach brzucha; powinna być sucha i nie-
podrażniona, bez zaczerwienień, owrzodzeń, 
pęcherzyków, wysypki, nadżerek czy otarć. Nie 
powinna swędzieć, piec ani boleć, mimo że 
cały czas przyklejamy do niej sprzęt stomijny. 
Nowoczesny sprzęt jest tak skonstruowany, 
by umożliwić zachowanie prawidłowego stanu 
skóry wokół stomii.

Uwaga! Należy pamiętać, że bezpośrednio 
po zabiegu stomia przeważnie jest obrzęknię-
ta. Z czasem, w ciągu pierwszych tygodni po 
operacji, jej wielkość zmniejsza się. W związku 
z tym konieczna jest systematyczna kontrola 

stomii i wycinanie coraz mniejszych otworów 
w płytkach stomijnych. 

5Jak nie powinna  
wyglądać stomia?

Prawidłową stomię (bez żadnych powikłań) 
spotyka się, niestety, rzadko – tylko u niektó-
rych pacjentów. Najczęściej u tych, u których 
stomia została właściwie wyłoniona i którzy 
sprawnie posługują się dobrym jakościowo, 
odpowiednio dobranym i dopasowanym sprzę-
tem stomijnym.

W Polsce zdecydowana większość pacjen-
tów cierpi na różnego rodzaju powikłania. Są 
to najczęściej powikłania skórne, z reguły wy-
stępujące pod postacią zapalenia skóry wokół 
stomii (zdj. 3 i 4).

Mając stomię, powinniśmy zatem nie tylko 
znać podstawowe zasady jej pielęgnacji, ale rów-
nież systematycznie ją obserwować. Przy każdej 
wymianie sprzętu stomijnego musimy dokład-
nie sprawdzić, czy nie pojawiły się jakiekolwiek 
niepokojące zmiany świadczące o powikłaniach 
w obrębie przetoki. Im wcześniej bowiem za-
uważymy, że ze stomią dzieje się coś niedobrego, 
tym szybciej będziemy mogli zareagować, zmie-
niając sposób pielęgnacji albo szukając pomocy 
u lekarza lub pielęgniarki stomijnej. 

Aby właściwie ocenić stan swojej przetoki, 
musimy przede wszystkim wiedzieć, jak wy-
gląda prawidłowa stomia (patrz pytanie po-
wyżej) oraz czym objawiają się jej najczęstsze 
powikłania.

Najczęstszymi sygnałami, że ze stomią dzieje 
się coś złego, są zmiany dotczące samej stomii 
(np. obrzęk, zsinienie lub czarny kolor), skóry 
wokół niej (np. zaczerwienienie, swędzenie, 

Prawidłowa stomia 
powinna:

 mieć różowo-czerwony kolor, 

 być lekko wilgotna,

 mieć kształt zbliżony do okrągłego,

  wystawać na ok. 1-3 cm ponad 
powierzchnię skóry brzucha,

  wydalać odpowiednią do jej typu treść 
(kał lub mocz),

  skóra wokół niej powinna wyglądać jak 
w innych miejscach na brzuchu.

Stomia nieprawidłowa. Zapalenie skóry wokół stomii jest jednym z najczęściej spotykanych powikłań. Skóra wokół przetoki jest wtedy podrażniona 
i zaczerwieniona, może być bolesna lub swędząca. Sprzęt stomijny nie trzyma się na niej dobrze i ma tendencję do odklejania się. 

pieczenie czy wyprysk) albo treści, która się 
z niej wydobywa (np. krew w stolcu).

Podczas każdej zmiany sprzętu stomij-
nego musimy zwrócić uwagę na:

 Kolor i ukrwienie błony śluzowej stomii
– Czy barwa stomii nie zmieniła się na siną 
lub czarną? (Uwaga! Taka zmiana koloru bło-
ny śluzowej stomii może świadczyć o niedo-
krwieniu!)
– Czy nie pojawił się obrzęk stomii? (Uwaga! 
Obrzęk może być niegroźny i przejściowy, jednak 
może też prowadzić do niedokrwienia!)

 Treść wydzieliny ze stomii
– Czy w kale (lub w moczu) nie występuje 
krew? (Uwaga! Duże znaczenie ma też rodzaj 
pojawiającej się krwi – ważne, czy jest to krew 
świeża, czy raczej skrzepy.)
– Jaka jest konsystencja stolca? (Uwaga! Waż-
ne jest czy nie mamy do czynienia z biegunką 
lub zaparciem.)

 Stan skóry wokół stomii
– Czy nie pojawiło się zaczerwienienie lub po-
drażnienie?
– Czy nie odczuwamy bólu, pieczenia albo 
swędzenia?
– Czy wokół stomii nie występuje wyprysk lub 
wysypka?
– Czy nie pojawiły się głębsze nadżerki?

Systematycznej obserwacji stomii trzeba na-
uczyć się od samego początku, najlepiej jeszcze 
podczas pobytu w szpitalu (zaraz po operacji), 
i traktować to jako działanie rutynowe. Warto 
pytać o wszystko swoją pielęgniarkę lub leka-
rza, nawet po kilka razy, dopóki nie jesteśmy 
całkowicie pewni. 

Wystąpienie powikłań stomii jest powodem 
cierpień i wpływa negatywnie na jakość życia. 

Zdj. 3. Zdj. 4. 
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Pielęgnacja stomii

Stomia powikłana wymaga też innej pielęgnacji, 
dlatego jeżeli zaobserwujemy jakieś niepokojące 
zmiany, powinniśmy niezwłocznie skonsultować 
się z lekarzem specjalistą lub z pielęgniarką sto-
mijną. Gdy występują powikłania, standardowy 
sprzęt nie trzyma się już tak dobrze.

6Dlaczego systematyczna  
kontrola i ocena stanu stomii 

oraz jej właściwa pielęgnacja jest 
tak ważna?

Codzienna pielęgnacja i dokładna obserwa-
cja stomii jest sprawą podstawową. Większość 
obaw dotyczących życia towarzyskiego, aktyw-
ności zawodowej i współżycia płciowego wy-
wodzi się z lęku przed wystąpieniem zaburzeń 
w funkcjonowaniu stomii lub nieszczelnością 
używanego sprzętu stomijnego. Dlatego tak 
ważne jest, aby o stomii wiedzieć jak najwię-
cej i by umieć ją prawidłowo pielęgnować. Ta 
wiedza daje bowiem poczucie bezpieczeństwa, 
większą pewność siebie i ułatwia przystosowa-
nie się do nowej sytuacji. 

Systematyczna, najlepiej codzienna kontrola 
i ocena stanu stomii oraz podstawowa wiedza 
na temat jej funkcjonowania i pielęgnacji jest 
bardzo ważna. Gdy nie wiemy, na co zwracać 
szczególną uwagę, nie potrafimy odróżnić sto-

mii prawidłowej od powikłanej, istnieje duże 
ryzyko, że nie będziemy potrafili właściwie 
pielęgnować stomii i dość szybko doczekamy 
się powikłań, nie zdając sobie nawet sprawy 
z powagi sytuacji.

Aby zdobyć niezbędną wiedzę, tak napraw-
dę nie potrzeba wiele. Wystarczy porozmawiać 
z pielęgniarką, chirurgiem czy wolontariuszem 
Pol-Ilko. 

Należy pamiętać o tym, że pielęgnacja sto-
mii prawidłowej i powikłanej wygląda inaczej. 
Bardzo ważna jest umiejętność radzenia sobie 
z najczęstszymi problemami oraz możliwość 
samodzielnej oceny, kiedy powinniśmy popro-
sić o pomoc specjalistę – lekarza chirurga lub 
pielęgniarkę stomijną. Nie wstydźmy się prosić 
o tę pomoc, nie bójmy się zadawać trudnych 
czasami i krępujących pytań. 

W razie wątpliwości można też skorzystać 
z bezpłatnej infolinii (tel. 0 800 120-193), pod 
którą dyżurują wykwalifikowane pielęgniarki 
stomijne. Udzielają one pomocy i odpowiadają 
na pytania pacjentów codziennie od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

7Czy można  
dotykać stomii?

Stomia nie jest raną. Można jej dotykać i nie 
będzie to sprawiać bólu. Śluzówka wyłonionego 
jelita nie ma bowiem zakończeń czuciowych. 

Stomię można dotykać gołą ręką – przetoka 
nie jest sterylna (czyli jałowa) i nie wymaga 
stosowania sterylnego sprzętu czy sterylnych 
rękawiczek. 

Warto natomiast przestrzegać zasad hi-
gieny i przed oraz po każdej zmianie sprzętu 
dokładnie umyć ręce. Przy zmianie sprzętu 
najlepiej w ogóle nie stosować gumowych 
rękawiczek, ponieważ sprzęt stomijny bardzo 
się do nich klei. 

Po dotknięciu stomii czasami może wystąpić 
krwawienie, ponieważ śluzówka jelita jest bar-
dzo unaczyniona. Jest to zjawisko naturalne, 
przejściowe. Drobne krwawienie ze śluzówki 
można opanować, przykładając zimny kompres, 
np. ze zwilżonego zimną wodą ręcznika.

Każdy stomik musi dla własnego 
dobra zdobyć przynajmniej 
minimum wiedzy na temat 

funkcjonowania i zasad codziennej 
pielęgnacji stomii. Powinien też 

umieć odróżnić stomię prawidłową 
od powikłanej.
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Zdj. 5. Zanim przystąpimy do wymiany sprzętu, warto się do tego starannie przygotować. Sprzęt najlepiej jest wymieniać w łazience, ze względu na 
dostęp do bieżącej wody i ubikacji.
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8Czy mając stomię,  
można się kąpać?

Oczywiście, że tak. Prysznic można brać bez-
piecznie już zaraz po operacji. Kąpieli moż-
na  zażywać zarówno bez sprzętu stomijnego 
– bez obaw, że woda dostanie się do jelita – jak 
i w sprzęcie – który jeżeli jest dobrze dopaso-
wany, nie powinien się odkleić. 

Jedyne, czego powinniśmy unikać, to długich 
i gorących kąpieli w wannie.

9Jak należy  
pielęgnować stomię?

Codzienna prawidłowa pielęgnacja stomii 
jest warunkiem osiągnięcia satysfakcjonującej 
jakości  życia i powrotu do aktywności sprzed 
operacji. I wbrew pozorom – nie jest trudna! 
Wymaga minimum wiedzy, praktyki i odrobinę 
zaangażowania. W części przypadków może 
ona wymagać udziału osób trzecich (współ-
małżonek, pielęgniarka), chociaż z założenia 
powinna być wykonywana samodzielnie.

Podstawowe zasady pielęgnacyjne są ta-
kie same bez względu na typ przetoki (kolo-, 
ileo- i urostomia).

Wymiana sprzętu stomijnego powinna odby-
wać się w spokoju i w odpowiednich warunkach. 
Nie zawsze jest to możliwe. Pośpiech, niestaran-
ność czy skrępowanie mogą negatywnie wpłynąć 
na precyzję dopasowania i umocowania sprzę-
tu, a co za tym idzie – spowodować skrócenie 
czasu jego noszenia. Mogą także przyczynić się 
to drażnienia śluzówki stomii przez źle docięty 
(zbyt mały) otwór w płytce czy przylepcu lub 
uszkodzenia skóry wokół stomii przez podcie-
kającą treść jelitową lub mocz. 

Najlepiej znaleźć sobie w mieszkaniu od-
powiednie miejsce, w którym będziemy mogli 
spokojnie wykonywać wszystkie zabiegi pie-
lęgnacyjne. Idealnie, aby była to łazienka – ze 
względu na wygodny dostęp do bieżącej wody 
oraz toalety (zdj. 5).

Do wymiany sprzętu stomijnego będą 
nam potrzebne:

 dostęp do ciepłej wody,
 łagodne mydło (dziecięce lub szare),
 gąbka lub ręcznik do zmywania skóry 

wokół stomii,
 ręcznik, gaziki lub papier toaletowy – do 

osuszenia skóry wokół stomii,
 lusterko,
 worek na odpadki,
 sprzęt stomijny i wszystkie potrzebne 

akcesoria stomijne.
Sprzęt stomijny powinien być przechowy-

wany w domu w specjalnie wydzielonym, ła-
two dostępnym miejscu (zdj. 6). Jest to ważne 
szczególnie wtedy, gdy worek trzeba zmienić 
szybko. Gdy mamy porządek, znacznie łatwiej 

jest sięgnąć po to, czego akurat potrzebuje-
my. Pozwala to też kontrolować stan zapasów 
– w każdej chwili jesteśmy w stanie ocenić, ile 
mamy jeszcze sprzętu i czy przypadkiem cze-
goś nam nie brakuje lub w najbliższym czasie 
nie zabraknie.

Sprzęt stomijny jest jednym z najważniej-
szych elementów, który zapewnia osobie z wy-
łonioną stomią powrót do normalnego życia. 

Ze względu na swoją wygodę i bezpieczeń-
stwo zawsze warto zgromadzić w domu jego 
odpowiedni zapas. Po kolejne zlecenie lekar-
skie na sprzęt warto iść zatem odpowiednio 
wcześnie, a nie wtedy gdy już zaczyna nam 
brakować worków.

Jeżeli odbiór sprzętu zostawimy na ostat-
nią chwilę, może się okazać, że w przychodni 
nie ma naszego lekarza, że czujemy się zbyt 
słabo, aby iść do poradni, że dostaliśmy bie-
gunki i zaczynamy zużywać sprzęt w przy-
śpieszonym tempie albo że sklep medyczny 
jest akurat nieczynny…

Sytuacja, w której osobie ze stomią brakuje 
sprzętu, jest niedopuszczalna. Nie może ona 
wtedy zaopatrzyć przetoki, a tym samym wyjść 
z domu. Dodatkowo, w takich sytuacjach bar-
dzo szybko pojawiają się powikłania w postaci 
zapalenia skóry. Dlatego zawsze powinniśmy 
pamiętać, aby mieć w domu odpowiedni zapas 
sprzętu stomijnego „na czarną godzinę”.

Oprócz sprzętu, którego aktualnie używamy, 
powinniśmy mieć w domu także i taki, który jest 
niezbędny zawsze, gdy występują jakiekolwiek 
powikłania. W takiej sytuacji nie ma przecież 
bowiem czasu na zakup potrzebnych nam ak-
cesoriów, a każda zwłoka może być przyczyną 
pogorszenia naszego stanu zdrowia.

Jest kilka produktów, które zawsze – bez 
względu na rodzaj używanego sprzętu sto-
mijnego – powinniśmy mieć stale pod ręką. Są 
to: pasta uszczelniająco-gojąca Stomahesive, 
puder Stomahesive, gaziki ConvaCare (oba ich 
rodzaje), płytki Stomahesive dwuczęściowego 
systemu Combihesive 2S i odpowiednie do ro-
dzaju stomii, worki.

Powyższe produkty są nieocenione wtedy, gdy 
zaczynają się problemy, takie jak nieszczelność 
sprzętu, podciekanie treści jelitowej pod płytkę 
lub przylepiec, zmniejszone przyleganie sprzętu 
do skóry czy zapalenie skóry wokół stomii.

Niezbędnik stomika
Jest kilka produktów, które bez względu  
na rodzaj używanego sprzętu stomijnego  
powinniśmy mieć w zapasie. Są to:
1. Pasta uszczelniająco-gojąca Stomahesive.
2.  Puder Stomahesive.
3. Gaziki ConvaCare (oba rodzaje).
4.  Płytki Stomahesive systemu Combihesive 2S  

i odpowiednie do rodzaju stomii worki.

Powyższe produkty są nieocenione wtedy, gdy zaczynają się 
problemy, takie jak nieszczelność sprzętu, przeciekanie treści 
jelitowej pod płytkę lub przylepiec, zmniejszone przyleganie 
sprzętu do ciała czy zapalenie skóry wokół stomii.

Zdj. 6. Sprzęt stomijny powinien być 
przechowywany w domu w specjalnie 
wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu.

1. 2. 

3. 

4. 
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Dietetyk radzi

96          Co to jest alergia 
pokarmowa?

Alergia pokarmowa jest często mylnie utożsa-
miana z tzw. nietolerancją pokarmową, zjawiskiem 
niegroźnym, które każdemu może się przydarzyć.  
Alergia zaś to nadwrażliwość na wybrane pokarmy, 
co oznacza, że spożyte produkty wywołują miej-
scowe lub ogólnoustrojowe objawy uczulenia. Do-
tyka ona w dzisiejszych czasach coraz więcej osób,  
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Może przybrać 
różną formę i nasilenie. Choć zwykle ma ona cha-
rakter przemijający, zdarza się, że trwa latami. 

Lista pokarmów, które mogą wywoływać  
uczulenie, jest bardzo długa. W przypadku osób 
dorosłych zalicza się do nich krowie mleko,  
kurze jaja, orzechy, czekoladę, owoce morza, sery, 
ryby, produkty wędzone oraz niektóre warzywa 
i owoce. Wśród tych ostatnich najczęściej uczu-
lają truskawki i owoce cytrusowe. Silną reakcję 
alergiczną może spowodować także spożycie 
konserwantów, barwników czy tzw. wzmacniaczy 
smaku, które są dodawane do wielu gotowych 
produktów. Rodzaj uczulających pokarmów może 
zmieniać się wraz z wiekiem. 

97  Jakie są objawy alergii 
pokarmowej?

Objawy alergii pokarmowej nie są charakte-
rystyczne. Nie zawsze też pojawiają się zaraz 
po spożyciu uczulającego produktu. Stanowi to 
poważne utrudnienie w wykryciu alergenu. 

Do najczęstszych objawów alergii pokarmowej 
należą: biegunki, wymioty, wzdęcia i dyskomfort 
w jamie brzusznej, wysypka na skórze, nieżyt 
nosa, objawy astmatyczne, obrzęki na nogach 

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

Zasady prawidłowego odżywiania się 
osób ze stomią (cz. XII)

i rękach oraz bóle głowy. W wyjątkowych przy-
padkach alergia pokarmowa może prowadzić 
do obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, 
a nawet do śmierci. 

98  Jak rozpoznać i leczyć alergię 
pokarmową?

Najprostszą metodą zdiagnozowania czyn-
nika uczulającego jest usunięcie na pewien czas 
z diety wszystkich potencjalnie alergizujących 
pokarmów. Jeśli objawy ustąpią, można po-
woli (i koniecznie pojedynczo) wprowadzać  
do jadłospisu poszczególne artykuły spożywcze, 
jednocześnie obserwując reakcje organizmu. 

Potwierdzeniem prawidłowego rozpozna-
nia alergii jest ponowne wystąpienie objawów  
po włączeniu składnika do diety. Pomocne bywa 
także przeprowadzenie skórnych testów alergicz-
nych i oznaczenie we krwi przeciwciał skierowa-
nych przeciwko konkretnym alergenom. 

W wypadku rozpoznania nadwrażliwości  
na jakiś produkt zaleca się dietę eliminacyjną, 
czyli całkowite wyłączenie z jadłospisu uczulają-
cego pokarmu. Należy wykluczyć zarówno sam 
produkt, jak i jego wszystkie pochodne. 

Przy stosowaniu diety eliminacyjnej stosun-
kowo łatwo mogą, niestety, wystąpić niedobo-
ry pokarmowe. Dlatego trzeba ją wprowadzić  
pod okiem doświadczonego lekarza. 

99 Czy leki również mogą 
powodować biegunkę?

Wiele leków może wpływać na czynność prze-
wodu pokarmowego i powodować biegunkę.  

Co ciekawe – dotyczy to wtedy nie tylko pre-
paratów doustnych, ale również przyjmowa-
nych np. w postaci zastrzyków. Do leków, które 
często powodują biegunki, należą antybiotyki 
(wpływają na stan i funkcjonowanie naturalnej 
flory bakteryjnej jelit), leki przeciwnowotworowe  
oraz niesterydowe leki przeciwzapalne.

100 Czym się różni biegunka 
ostra od przewlekłej?

Biegunka ostra występuje nagle i trwa prze-
ważnie kilka dni. Jest na ogół spowodowana 
błędem dietetycznym, emocjami bądź zatruciem 
pokarmowym, które może być wywołane przez 
gronkowce lub pałeczkę okrężnicy. 

Za biegunkę przewlekłą uznaje się stan,  
kiedy zbyt częste wypróżnienia trwają dłużej 
niż 10 dni. W stolcu obecny jest wtedy prze-
ważnie śluz, krew lub niecałkowicie strawio-
ny pokarm. Biegunka przewlekła może mieć  
bardzo różne podłoże. Powodują ją m.in. zakaże-
nia bakteryjne, zakażenia wirusowe, nietolerancja 
pokarmowa, uszkodzenia ściany jelit, zapalenia 
nieswoiste jelit czy stosowanie leków.

101 Kiedy biegunkę można 
leczyć samemu w domu,  

a kiedy należy udać się do lekarza?
Leczenie biegunki należy zacząć samodzielnie, 

rozpoczynając od modyfikacji diety, co zostało 
szczegółowo opisane w poprzednim odcinku 
naszego cyklu. 

Zawsze powinniśmy pamiętać o piciu odpo-
wiedniej ilości płynów. Jest to bardzo ważne,  

Z dr hab. n. med. Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską z Akademii Medycznej w Warszawie rozmawia dr Przemysław Styczeń

Biegunka u osoby ze stomią oznacza nie tylko ryzyko odwodnienia 
organizmu, osłabienia i zaburzeń elektrolitowych, ale także sprawia 
poważne problemy z pielęgnacją stomii. Zwiększona ilość wydalanej 

treści jelitowej oraz jej zmieniony skład i pH często powodują wystąpienie 
podrażnienia skóry wokół stomii, co wymaga specjalnej pielęgnacji. 

Alergia pokarmowa może pojawić 
się w każdym wieku. Jedynym 

skutecznym sposobem jej leczenia 
jest dieta eliminacyjna.
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ponieważ największym za-
grożeniem powodowanym 
przez biegunkę jest utrata wody i soli mineralnych 
z organizmu. Osobie cierpiącej na biegunkę należy 
podawać dużo niegazowanej średniozmineralizo-
wanej wody (zawiera elektrolity) lub niesłodzonej,  
za to lekko posolonej herbaty. 

Ważne jest również przyjmowanie elektroli-
tów – w postaci tabletek lub proszku do roz-
puszczenia w wodzie. Można je bez problemu 
kupić w aptece, część z nich nie wymaga recepty 
(Orsalit), część dostaniemy wyłącznie na recep-
tę (Saltoral i Gastrolit). Tabletki należy popijać 
dużą ilością wody.

Samemu można też sięgnąć po leki prze-
ciwbiegunkowe bez recepty. Do najpopular-
niejszych i najprzydatniejszych należą: węgiel  
aktywny (w postaci tabletek), Smecta (w postaci 
proszku do rozpuszczania w wodzie), Imodium 
(w postaci tabletek lub kapsułek) oraz Stoperan 
(w postaci tabletek). Wszystkie powyższe leki 
są dostępne bez recepty i mogą być stosowane 
przez osoby ze stomią. 

Przy biegunce, która – pomimo leczenia diete-
tycznego i stosowania dostępnych bez recepty 
leków –  utrzymuje się dłużej niż 1-2 dni, trzeba 
bezwzględnie zgłosić się do lekarza. Z lekarzem 
należy się także skonsultować zawsze wtedy, gdy 
biegunka ma gwałtowny przebieg lub towarzyszą 
jej objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka,  
znaczne osłabienie, bóle brzucha i głowy, nudno-
ści lub wymioty. O potrzebie konsultacji świad-
czyć może również biegunka, która występuje  
w nocy albo towarzyszy jej utrata masy ciała.  
Niepokojącym objawem jest pojawienie się  

krwi w stolcu – świeżej bądź nadającej kałowi 
smolistoczarny kolor).

Należy pamiętać, że biegunka u osoby ze 
stomią oznacza nie tylko ryzyko odwodnie-
nia, osłabienia i zaburzeń elektrolitowych,  
ale także wywołuje problemy z pielęgnacją stomii. 
Zwiększona ilość wydalanej treści jelitowej oraz 
jej zmieniony skład i pH powodują wystąpienie 
podrażnienia skóry wokół stomii, co wymaga 
specjalnej pielęgnacji.

102 Jak postępować, jeśli 
biegunka jest wynikiem 

zatrucia pokarmowego?
Takie biegunki trwają przeważnie dłużej  

i są groźniejsze. Towarzyszą im często: go-
rączka, uczucie rozbicia, znaczne osłabienie, 

bóle brzucha i głowy, nudności oraz wymioty.  
Objawy te nie mijają tak łatwo po wdroże-
niu opisanego powyżej leczenia dietetycz-
nego. Występują wtedy, gdy zjemy pro-
dukt nieświeży, przeterminowany lub taki,  

który był przechowywany w niewłaści-
wych warunkach. Biegunki w wyniku 
zatrucia występują również wtedy, gdy  

nie przestrzegamy zasad higieny – nie myjemy 
rąk przed posiłkiem lub przed jego przygotowa-
niem. Pacjenci z ileostomią są bardziej narażeni  
na zatrucia pokarmowe niż pacjenci z innymi 
typami stomii. 

W leczeniu biegunek będących wynikiem za-
trucia pokarmowego samoleczenie dietetyczne 
jest często niewystarczające i od razu trzeba 
stosować leki. Zawsze warto zacząć od tych, 

Odwodnienie  
– czy łatwo zauważyć?
Podczas biegunki organizm zawsze traci 
bardzo dużo wody oraz elektrolitów.  
Może to w niektórych przypadkach 
skutkować groźnymi dla życia powikłaniami, 
takimi jak uszkodzenie nerek czy wstrząs.  
Do typowych objawów odwodnienia należą:

 silne pragnienie,
  suchość warg, języka i błony śluzowej 

jamy ustnej,
  oddawanie moczu w niewielkich ilościach 

(kolor moczu jest przy tym o wiele 
bardziej intensywny niż zazwyczaj),

  przyspieszenie oddechu i tętna,
  zapadnięte oczy.

które są dostępne bez recepty (węgiel aktywny, 
Smecta, Imodium). Gdy okazują się nieskutecz-
ne, a biegunka najprawdopodobniej ma podłoże 
bakteryjne, trzeba zastosować preparaty, które 
zwalczają bakterie w przewodzie pokarmowym. 
Takim lekiem jest np. Nifuroksazyd lub specjalne 
antybiotyki. Nifuroksazyd, mimo że stosunkowo 
bezpieczny, jest wydawany w aptece jedynie  
na receptę, podobnie jak antybiotyki, musi więc 
go nam przepisać lekarz. 

103 Błonnik jest niezwykle 
korzystny dla pracy układu 

pokarmowego, ale jego nadmierna 
ilość może być również przyczyną 
biegunki. Dlaczego tak jest?

Błonnik ma dobroczynnie działanie, ponieważ  
reguluje pracę jelit, szczególnie jelita grubego. 
Zapobiega zaparciom, przyspieszając pasaż je-
litowy, zwiększając objętość i masę stolca. Jest 
więc odpowiedzialny za tworzenie miękkich mas 
kałowych, co bardzo ułatwia wypróżnienia. 

Należy jednak tak dobrać ilość błonnika w po-
żywieniu, aby nie było go za dużo. Jego nad-
miar może bowiem prowadzić do powstawa-
nia zbyt dużych ilości luźnych mas kałowych.  
Każda osoba musi samodzielnie określić właści-
wą dla siebie ilość błonnika w diecie, ponieważ 
nie da się jej określić z góry.

 Nawet u osoby z kolostomią (lub w ogóle 
bez stomii), która zje w jednym posiłku dużo 
pokarmów zawierających błonnik (np. otręby 
pszenne i figi), może dojść do biegunki. Będzie 
to zjawisko zupełnie normalne. 

Dobroczynny 
błonnik

W skład błonnika 
pokarmowego wchodzą 
substancje ścian 
komórkowych roślin. 
Występuje on w dużych 
ilościach w kaszy 
gryczanej, brązowym 
ryżu, razowym chlebie, 
orzechach i nasionach, 
fasoli, soi, daktylach, 
jeżynach i malinach. 
Dbając o przyswajanie 
wystarczającej ilości 
błonnika, należy jednak 
pamiętać, że czasem  
jego zbyt duża dawka  
może powodować  
bóle brzucha  
oraz wzdęcia.

Podczas biegunki 
polecane jest picie 
gorzkiej lub lekko 
posolonej herbaty.
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Psycholog radzi

W pewnym wieku otaczający nas świat  
przestaje do nas pasować. Wydaje się, że kręci 
się zbyt szybko, zmiany następują błyskawicznie, 
cywilizacja pędzi w sobie tylko znanym kierunku. 
Jakby na przekór temu pośpiechowi świata, człowiek 
po 60. czy 70. roku życia zdecydowanie zwalnia 
tempo. Przechodzi na rentę, emeryturę, więcej 
czasu spędza w domu, mniej wyjeżdża, wolniej 
chodzi. Trudno pogodzić te rozbieżności. Jak żyć 
z takim niedopasowaniem?

Niechciana starość
W dzisiejszym świecie za „starszego człowie-

ka” uznaje się kogoś, kto skończył 65-70 lat,  
za „starego” – kogoś po 75. roku życia. Ale prze-
cież długość życia w Polsce ulega wydłużeniu 
i z pewnością wkrótce trzeba będzie te granice 
przesunąć. Może więc wyznacznikiem starości 
będzie nie wiek, a podejście do życia, otwartość 
na świat, ciekawość tego, co nowe? A może ra-
dość życia? Mark Twain powiedział: „Ludzie nie 
dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz 
starzeją się, bo przestają się bawić”. 

Niezależnie od tego, co uznamy za wyznacz-
nik starości, nie jest ona łatwa. Współcześni lu-
dzie panicznie boją się wszystkiego, co związane 
z podeszłym wiekiem: choroby, niepełnospraw-
ności, śmierci. Starszych lub chorych ludzi raczej 
niechętnie pokazuje się w telewizji (wyjątkiem 
był Jan Paweł II), nie mówi się o nich w prasie. Po 
przekroczeniu pewnego wieku znika się z życia 
publicznego. 

Społeczeństwo oczekuje od starszych ludzi, 
by nie obnosili się ze swoimi zmarszczkami,  
chorobami, niedomaganiami, cierpieniem. Najlepiej 
gdyby zostali w domu i zajęli się wychowywaniem 
wnuków lub smażeniem powideł. 

Niezrozumienie starości widać w Polsce  
na każdym kroku. Zbyt krótko świecące się zie-
lone światło na przejściach (nawet sprawny 
młody człowiek ma problem, by zdążyć przejść  
na drugą stronę), zbyt wysokie stopnie autobu-
sów, za mała czcionka na drukach, które trzeba 
wypełniać na każdym kroku, ceny na produk-
tach umieszczane w niewidocznym miejscu, 
ograniczenia wiekowe w dostępie do badań.  

Po przejściu na emeryturę czy rentę tempo naszego życia zwalnia. Nigdzie się już nie spieszymy, 
nie gonią nas obowiązki. Natomiast świat wokół nadal pędzi z oszałamiającą prędkością. 
Czy warto go gonić?

Czas szczęśliwych seniorów
mgr psychologii Maja Górska
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Emerytura to czas, kiedy nie mamy już zawodowych  
obowiązków. Tylko od nas zależy, czy poświęcimy go  

wnukom, czy może własnemu hobby.
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Za taką starością nikt nie tęskni. Nic dziwnego,  
że starsi ludzie czują się rozgoryczeni, niezro-
zumiani przez resztę społeczeństwa. Bo chyba  
nie tak wyobrażali sobie jesień swojego życia.

Jak pokonać problemy?
Starsi ludzie zmagają się z wieloma trudno-

ściami. Jakimi?
1. Przejście na emeryturę. 

Ta zmiana dezorganizuje życie. Zaburza sta-
ły od lat rytm. Nie trzeba już wstawać wcze-
śnie rano, nie trzeba się spieszyć, do dyspozycji 
jest cały dzień. Ludzie, którzy pracują, pewnie 
marzą o takim stanie. Trzeba jednak pamiętać,  
że wraz z odejściem z pracy tracimy wiele rze-
czy. W pracy spotykaliśmy ludzi, coś się działo, 
człowiek czuł się potrzebny. A teraz? Dzień dłuży 
się niemiłosiernie, nie wiadomo, czym wypełnić 
godziny, brakuje rozmowy z drugim człowie-
kiem. I okazuje się, że po kilku miesiącach za-
czynamy… tęsknić za pracą. Bo jak powiedział 
Benjamin Franklin „W emeryturze nie ma nic 
złego, pod warunkiem, że nie dopuścimy, aby 
przeszkadzała nam w pracy”.

Jak sobie z tym poradzić?
 Ustalić nowy rytm dnia – wyjście po gaze-

tę, zakupy w pobliskim sklepie, popołudniowy 
spacer, czas na lekturę.

 Poszukać dodatkowej pracy – jeśli zdrowie 
na to pozwala i mamy ochotę jeszcze popraco-
wać, warto znaleźć sobie płatne zajęcie na kilka 
godzin w ciągu dnia.

 Znaleźć hobby – np. pielęgnowanie ogród-
ka, robótki ręczne, hodowlę ziół, stolarstwo. 

2. Choroby i dolegliwości zdrowotne. 
W podeszłym wieku człowiek zaczyna się 

źle czuć. Z jednej strony – nie ma ochoty stać 
się narzekającym staruszkiem. Z drugiej – za-
czynają się pojawiać myśli o cierpieniu i śmierci.  
Na dodatek nie bardzo jest z kim porozmawiać 
o naszych obawach.

Jak sobie z tym poradzić?
 Zrobić wszelkie niezbędne badania,  

podjąć ewentualne leczenie. 
 Zacząć o siebie dbać – wysypiać się, zdro-

wo odżywiać, ubierać stosownie do pogody. 
 Zaakceptować swój stan i dowiedzieć się, 

na co możemy sobie pozwolić. Być może nie 
wdrapiemy się na Mount Everest, ale spokojnie 
pospacerujemy po lesie. 

 Rozmawiać z dziećmi o tym, co będzie, 
gdy dopadnie nas poważna choroba. Omawia-
jąc to, co niewiadome, pozbędziemy się lęku  
przed nieznaną sytuacją.

 Znaleźć księdza – jeśli dla dzieci rozmowa 
o śmierci jest zbyt trudna, a mamy potrzebę,  
by o niej rozmawiać, warto podyskutować  
na ten temat z duchownym.

3. Poczucie wyobcowania. 
Życie starszej osoby zaczyna zawężać się do 

jej domu i najbliższej okolicy. Świat wydaje się 
niezrozumiały. Nowoczesna muzyka jest dziwna 
i zbyt hałaśliwa, filmy – nieinteresujące, wnuczki 
mówią nowym, udziwnionym językiem, a dzieci 
żyją w sposób, który neguje normy ważne dla 
starszych ludzi. 

W banku i na poczcie czyhają skompliko-
wane technologie, komputery, blokady i karty 
magnetyczne. A do tego te skróty! SMS, MMS, 
GPS, mp3, iPod, www, e-bank... Opanowanie 
nowinek technicznych wcale nie jest proste.   

Jak sobie z tym poradzić?
 Prosić o pomoc dzieci i wnuki. Ważne in-

formacje – zapisać. Nie wstydzić się pytać! 
 Starać się otworzyć na to, co nowe.  

To da poczucie, że świat nadal należy do nas.
 Szukać tego, co znane i lubiane. Znaleźć 

stację radiową, która nadaje stare przeboje, szukać 
w telewizji starych filmów, czytać książki z mło-
dych lat. To pozwoli poczuć się „swojsko”.

4. Samotność. 
W starości czasem właśnie poczucie osa-

motnienia jest najdotkliwsze. Odchodzą  
aktorzy, politycy, piosenkarze, pisarze, którzy 
towarzyszyli nam od lat. Umierają przyjaciele. 
Rodzina nie zawsze ma dla nas czas. Nie ma  
z kim porozmawiać…

Jak sobie z tym poradzić?
 Szukać towarzystwa – zajrzeć do lokalne-

go klubu seniora. Z pewnością będą tam ludzie 
w naszym wieku, będą także organizowane roz-
rywki (wycieczki, wyprawy do teatru).

 Mówić wprost o swoich potrzebach 
– starsi ludzie nie chcą narzucać się młodym  
ze swoim towarzystwem. Niesłusznie! Towarzy-
stwo rodziców i dziadków jest młodym potrzebne. 
Warto powiedzieć bliskim, że potrzebujemy ich 
obecności, odwiedzin wnuków, wizyt dzieci. 

 Nawiązywać nowe znajomości – wokół 
pełno jest ludzi, którzy tak jak my chcą zwy-
czajnie porozmawiać.

To twój wybór!
To, jak będziemy przeżywali naszą starość, 

w dużej mierze zależy od tego, co o niej myśli-
my. Jeśli będziemy ją odbierać jako zasłużony  
po wielu latach pracy odpoczynek, możemy czer-
pać z niej wiele radości. Został nam dany czas, 
kiedy nie mamy już obowiązków. Tylko my po-
winniśmy decydować, jak go spędzimy. 

Pomóc dzieciom w wychowywaniu wnuków? 
Tak, jeśli mamy na to ochotę i w takim wymiarze, 
w jakim zdecydujemy. Spędzać dnie na czytaniu 
książek? Dlaczego nie? Wyjeżdżać na wycieczki  
z „Klubem seniora”? Oczywiście, jeśli tylko mamy 
siły i chęć. Jeżeli umieliśmy dobrze żyć przez  
65 lat, będziemy potrafili i przez kolejne. Jeśli nie 
– to najwyższy czas, by się tego nauczyć!

Co mówią seniorzy?
Krystyna, 64 lata: Właśnie wróciłam 
ze Szklarskiej Poręby. Nie wyjeżdżałam 
tyle nigdy w życiu. Zawsze były inne 
obowiązki. A teraz jeżdżę z powiatowym 
klubem seniora. Wyjeżdżamy przed 
sezonem (jest dużo taniej). Moje dzieci 
początkowo z tego żartowały, ale 
przestały, gdy pokazałam im zdjęcia 
z naszych wypraw. Spacerujemy, 
zwiedzamy, razem się bawimy. I jak tylko 
wrócimy, planujemy kolejny wyjazd!

Teresa, 75 lat: Moje życie jest wypełnione 
książkami, gazetami i spokojnie wypijaną 
z koleżankami kawą. Odpoczywam. 
Miałam ciężkie życie i teraz wreszcie 
mam czas dla siebie. Jeśli mam ochotę 
porozmawiać – dzwonię do przyjaciółki, 
gdy chcę pobyć sama – po prostu 
wyłączam telefon. Nigdy nie miałam takiej 
swobody jak teraz.

Paweł 70 lat: Kiedy odszedłem z pracy, 
dokuczała mi bezczynność. Nudziłem się 
w domu, byłem coraz bardziej przybity. 
Córka, widząc to, załatwiła mi pracę 
w firmie swojego męża. Pracuję tylko 
3 godziny dziennie, nie ponoszę wielkiej 
odpowiedzialności, ale obowiązki 
pozwalają mi czuć się pożytecznym 
i potrzebnym ludziom. A to bardzo ważne.

    Warto przeczytać
  „Psychogeriatria”  
Janusz Krzyżowski,   
Medyk sp. z o.o., 
Warszawa 2004.

  „Przyjemnej 
starości” 
B. F. Skinner,  
M. E. Vaughan,  
WiR Partner Michał 
Kościszko, 2004.

Wykorzystano tekst publikowany w „Żyjmy dłużej”
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Spotkania z pacjentami

Zakończyliśmy właśnie wiosenne spotkania plenerowe. Kolejny, jesienny cykl spotkań również 
zapowiada się niezwykle ciekawie. Jego przewodnim tematem będzie „Jak żyć ze stomią?”. 
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie!

Zapraszamy na spotkania!

Przemysław Styczeń
Dział Pomocy ConvaTec

9

Imię: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Data:

Nr domu: Nr lok.:

TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE 
ZAPROSZEŃ NA SPOTKANIA 
DLA PACJENTÓW ZE STOMIĄ W RAMACH 
PROGRAMU „SPOTKAJMY SIĘ”.

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Jeżeli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywać zaproszenia na spotkania dla pacjentów ze stomią w ramach programu „SPOTKAJMY SIĘ”,  
prosimy o czytelne wypełnienie poniższego kuponu i odesłanie go pod adresem:
  Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 

Uwaga! Ci z Państwa, którzy są prenumeratorami „Naszej Troski” lub członkami programu Złota Karta ConvaTec,  
będą otrzymywać takie zaproszenia i nie muszą wypełniać poniższego kuponu.

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

Nr 3, 2007 (26)

Spotkania dla pacjentów ze stomią w ramach programu „Spotkaj-
my się” organizowane są przez firmę ConvaTec oraz Towarzystwo 
Pol-Ilko już od trzech lat, obecnie w 20 miastach Polski. Co roku 
w każdym mieście odbywają się po trzy takie spotkania, na które 
przychodzi od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

W tym roku poruszyliśmy już temat pielęgnacji stomii, ćwiczeń 
fizycznych dla osób ze stomią, a w cyklu jesiennym zajmiemy się 
problemem: jak żyć ze stomią. Nasze spotkania organizujemy po to, 
by mówić o sprawach ważnych dla stomików, aby im pomagać 
w codziennym życiu.

– Jesteśmy z Łodzi, bierzemy udział w spotkaniach w tym mie-
ście, odkąd tam się odbywają. Mąż jako uczestnik, ja – jako osoba 
towarzysząca. Bo to bardzo dobry pomysł, że można przyjść ra-
zem – mówią Krystyna i Ryszard z Łodzi.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!FO
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Na każdym  
z jesiennych spotkań 
wszyscy ich uczestnicy 
otrzymają od nas lusterko 
przydatne podczas 
codziennych zabiegów 
pielęgnacji stomii. 

Prezenty  
dla wszystkich 
uczestników  
spotkań

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”.

Zaproszenia na spotkania

BIAŁYSTOK
27 września 
Sala NOT  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
BIELSKO-BIAŁA
24 września 
Szpital wojewódzki 
ul. Armii Krajowej 101
BYDGOSZCZ
12 września
Rektorat Akademii Medycznej 
ul. Jagiellońska 15
CZĘSTOCHOWA
25 września 
Politechnika Częstochowska (paw. B)  
ul. Armii Krajowej 19
GDAŃSK
3 października
Sala NOT, ul. Rajska 6
GORZÓW WLKP.
14 września 
Urząd miejski
ul. Sikorskiego 3/4
KATOWICE
9 października 
Restauracja „Pod Kasztanami” 
Zabrze, ul. Wolności 190
KIELCE
11 października  
Hotel Kongresowy 
ul. Solidarności 34
KRAKÓW
10 października 
Aula AWF, ul. Jana Pawła II 78
LEGNICA
23 października
Szpital wojewódzki (sala wykładowa)  
ul. Iwaszkiewicza 5
LUBLIN
18 października  
AM „Collegium Maius” 
ul. Jaczewskiego 4/6
ŁÓDŹ
13 września 
Centrum Zdrowia Matki Polki 
ul. Rzgowska 281/289
NOWY TARG
16 października
Szpital powiatowy, ul. Szpitalna 14
OLSZTYN
2 października  
Planetarium, ul. J. Piłsudskiego 38
OPOLE
25 października 
Państwowa Szkoła Muzyczna 
ul. Strzelców Bytomskich 18
POZNAŃ
4 października 
Kino Apollo, ul. Ratajczaka 18
RZESZÓW
17 października 
Instytut Muzyki 
ul. Dąbrowskiego 83
SZCZECIN
19 września  
ZUS, ul. Matejki 22
WARSZAWA
26 września
Kino Wisła, pl. Wilsona 2
WROCŁAW
24 października  
Kino Warszawa  
ul. Piłsudskiego 64
ZIELONA GÓRA
W dniu 14.09 zapraszamy wszystkich  
pacjentów z województwa lubuskiego  
na spotkanie do Gorzowa Wielkopolskiego.

Tematy spotkań w 2007 r.
I SPOTKANIE  

„Pielęgnacja stomii w pytaniach  
i odpowiedziach”

II SPOTKANIE  
„Ruch to zdrowie! – ćwicz razem  

z nami”
III SPOTKANIE  

„Jak żyć ze stomią?”

BEZPŁATNY TRANSPORT
Pacjentom z mniejszych miejscowości 

zapewniamy bezpłatny transport auto-

karowy na wszystkie spotkania. Szcze-

gółowe informacje na ten temat znajdu-

ją się w zaproszeniach, które wysyłamy 

do Państwa pocztą. 

MIEJSCA SPOTKAŃ
III CYKL SPOTKAŃ W 2007 R. 

Informujemy, że jesienne spotka-
nie w Gorzowie Wielkopolskim 

odbędzie się w dniu  
14 września w urzędzie miejskim 

przy ul. Sikorskiego 3/4.
Serdecznie zapraszamy! 

ZMIANA DATY SPOTKANIA 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

FO
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Kącik medyczny

W poprzednim numerze omówiliśmy sposoby leczenia bólów kręgosłupa oraz objawy, które 
powinny skłonić nas do wizyty u lekarza specjalisty. Dziś dowiemy się, jak zapobiegać przykrym 
dolegliwościom dzięki odpowiedniej gimnastyce.  

Zapobieganie bólom krzyża jest bardzo ważne. 
Można to osiągnąć za pomocą wzmocnienia tzw. 
mięśni krótkich kręgosłupa, które go stabilizu-
ją i utrzymują we właściwej pozycji. Mięśnie te 
wzmacnia się w podobny sposób, jak kulturyści 
„rzeźbią” swoje ciała, czyli za pomocą systema-
tycznych ćwiczeń. 

Kręgosłup musi być elastyczny i wzmocniony 
okalającymi go mięśniami, aby amortyzować 
wszelkie wstrząsy i stawić czoło groźnym na-
prężeniom i przeciążeniom. W tym pomagają 
specjalne ćwiczenia rozciągające i wzmacniające. 
Oczywiście zawsze należy dołączyć do nich tak-
że ćwiczenia aeorobowe, takie jak na przykład 
regularne spacery czy jazda rowerem. 

Poza tym trzeba ograniczyć ewentualne nie-
korzystne czynniki sprzyjające bólom kręgosłu-
pa, czyli: rzucić palenie, zmniejszyć liczbę kalorii 
w diecie, a zwiększyć w niej ilość wapnia oraz 
witaminy D. Warto też pozbyć się zbędnych,  
obciążających kręgosłup kilogramów.

Niektórzy pacjenci uważają, że szkoda cza-
su na zapobieganie bólom krzyża. Twierdzą, 
że i tak są one nieuchronne,  stanowią część 
procesu starzenia się i jesteśmy na nie po prostu 
skazani. Rzeczywiście, obserwuje się, że ich czę-
stość i nasilenie wzrasta z wiekiem. Nie oznacza 
to jednak, że trzeba je lekceważyć i nie nale-
ży starać się im zapobiegać. Wręcz odwrotnie! 
Stwierdzono, że systematyczne ćwiczenia w wielu 
przypadkach pozwalają zapobiec bólom.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń kręgosłupa naj-
lepiej skontaktować się z lekarzem, który oceni,  
czy nie ma przeciwwskazań do ich wykony-
wania. Ćwiczenia należy wykonywać trzy razy 
w tygodniu, po 15 minut dziennie. Poprawę stanu 
naszych mięśni, więzadeł i stawów powinniśmy 
zauważyć już po kilku tygodniach.

Warto pamiętać, że trening zaczynamy zawsze 
od rozgrzewki i rozciągania. Jeśli w trakcie wyko-
nywania ćwiczeń poczujemy ból, należy zaprzestać 
ćwiczeń i skontaktować się z lekarzem.
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Pozycja wyjściowa: Leżymy na plecach z no-
gami wyprostowanymi. 

  Prawą ręką chwytamy zgięte kolano pra-
wej nogi i staramy się je przyciągnąć do 
klatki piersiowej. Plecy i druga noga muszą 
pozostać wyprostowane oraz spoczywać  
na podłodze.

  Wytrzymujemy bez ruchu przez 5 sekund 
(podczas pierwszych treningów ten okres 
może być krótszy). 
  Wracamy do pozycji wyjściowej.
  Zmieniamy nogę i przyciągającą ją do klatki 
piersiowej rękę.

   Wykonujemy naprzemiennie po 5 powtórzeń 
każdą nogą (na początku mniej). 

Pozycja wyjściowa: Stoimy, obie dłonie 
opieramy na biodrach w okolicy krzyża. 
Stopy mamy rozstawione na szerokość 
barków.

  Oddychamy spokojnie do momentu,  
aż poczujemy się rozluźnieni.

  Na wydechu przeginamy się do tyłu, na-
sze podparcie w tym ruchu stanowią ręce  
i proste kolana.

  Wytrzymujemy 5 sekund (na początku 
ćwiczeń mniej).

  Powoli i spokojnie wracamy do pozycji 
wyjściowej.

  Wykonujemy 5 powtórzeń (mniej na po-
czątku treningów).

Bóle krzyża  (część III) 

lek. rodzinny Marcin Pustkowski 
specjalista medycyny rodzinnej

Przyciąganie nogi

Wyginanie w łuk
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Pozycja wyjściowa: Stoimy wypro-
stowani, z plecami opartymi o ścianę 
i stopami rozstawionymi na szerokość 
barków. Ręce mogą być swobodnie 
opuszczone wzdłuż tułowia albo 
podparte na biodrach. Głowa musi 
być wyprostowana, wpatrujemy się  
w wybrany punkt naprzeciwko.

  Opuszczamy się delikatnie wzdłuż 
ściany, kucając, do momentu, kiedy 
kolana będą zgięte pod kątem 90 
stopni (tak jakbyśmy siedzieli na 
krześle). Jeśli ćwiczenie sprawia 
nam trudność, możemy zatrzymać 
się w tym ruchu wcześniej.

    Wytrzymujemy 5 sekund (mniej na 
początku treningów).

   Prostujemy kolana (plecy cały czas 
oparte o ścianę), aż do pozycji wyj-
ściowej.

   Wykonujemy 5 powtórzeń (mniej 
na początku ćwiczeń).

Skłony do boku
Pozycja wyjściowa: Stoimy z prawą ręką wy-
ciągniętą wzdłuż tułowia, lewa ręka jest 
podparta na biodrze.

  Prostujemy prawą rękę ponad gło-
wą, równocześnie pochylając gór-
ną część ciała do lewego boku. Przy 
tym ruchu nie należy skręcać ciała, 
skłon powinien być płynny i spokojny,  
bez szarpania.

    Wytrzymujemy 5 sekund (mniej na po-
czątku ćwiczeń).

   Wracamy do pozycji wyjściowej.
    Następnie to samo robimy w drugą 
stronę, tzn. prostujemy  
i unosimy ponad głową 
lewą rękę, pochyla-
jąc się równocze-
śnie do prawego 
boku.

   Wykonujemy 
po 5 powtó-
rzeń w każ-
d ą  s t r o n ę 
(mniej przy 
pierwszych 
treningach, 
ż e b y  n i e 
przeciążyć 
kręgosłu-
pa).

Pozycja wyjściowa: Przyjmujemy pozycję „na 
czworakach”. Uważamy, aby ciężar ciała roz-
kładał się równomiernie na każdą kończynę. 
Patrzymy w dół, szyję trzymamy równolegle 
do podłogi.

    Prawą rękę prostujemy i wyciągamy przed 
siebie, nie podnosząc głowy. Uważajmy, żeby 
nie stracić równowagi! 

    Wytrzymujemy 5 sekund (mniej, gdy dopiero 
zaczynamy ćwiczyć).

   Wracamy do pozycji wyjściowej.
   Wykonujemy 5 powtórzeń (mniej na początku 
treningów).

   Potem wykonujemy to samo lewą ręką (rów-
nież 5 powtórzeń).

Koci grzbiet
Pozycja wyjściowa: Przyjmujemy pozycję „na czworakach”. Uważamy, 
żeby ciężar ciała rozkładał się równomiernie na każdą kończynę.

  Wyginamy grzbiet tak jak kot, tworząc łuk. Napinamy pośladki i mię-
śnie brzucha. Głowa nieco opada.

  Wytrzymujemy w takiej pozycji 5 sekund (na początku ćwiczeń 
mniej).

  Następnie rozluźniamy mięśnie i pozwalamy, aby grzbiet nieco się 
zapadł w kierunku podłogi (tworząc zagłębienie – „łódkę”). Ręce są 
cały czas wyprostowane w łokciach i mocno opierają się o podłogę 
(matę).

  Wytrzymujemy 5 sekund (na początku treningów mniej).
   Wykonujemy 5 powtórzeń (na początku treningów mniej).

 Wyciąganie ręki przed siebie

Opuszczanie „po ścianie”
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Kącik medyczny

Dla osób ze stomią aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie, 
ale i na samopoczucie. Aby jednak ćwiczenia odniosły właściwy skutek, powinniśmy wykonywać je 
systematycznie, pamiętając o przestrzeganiu określonych zasad. 

Dlaczego ćwiczenia z piłką? Użycie piłki spra-
wia, że nasze ćwiczenia stają się bardziej atrak-
cyjne i efektywne.  Angażują do pracy całe ciało, 
pomogą nam więc szybciej uzyskać widoczne 
rezultaty, a także spalić więcej kalorii.

Gdy siedząc na piłce staramy się zachować 
równowagę, zmuszamy do pracy mięśnie brzucha 
i pleców. Dzięki temu nie tylko je kształtujemy, ale 
dbamy też o prawidłową postawę ciała. 

Aktywując mięśnie brzucha, wspomaga-
my pracę układu pokarmowego i redukujemy 
nadmiar tkanki tłuszczowej. Zwiększona w ten 
sposób motoryka jelit uchroni nas przed zapar-
ciami oraz przed wypadaniem stomii, natomiast 

wzmocnione przez ćwiczenia powłoki brzusz-
ne będą zapobiegały wystąpieniu przepukliny 
okołostomijnej. 

Nie zapominajmy też, że ruch ma korzystny 
wpływ na układy krążenia, oddechowy i kost-
no-mięśniowy. 

Zanim przystąpimy do ćwiczeń pamiętajmy, że 
należy je wykonywać w taki sposób, aby było to 
bezpieczne dla naszego organizmu. Jeśli mamy 
zamiar ćwiczyć w domu, musimy zapewnić so-
bie odpowiednią przestrzeń. Potrzebujemy dużo 
miejsca, tyle, żeby czuć się swobodnie i nie ude-
rzyć się o otaczające nas meble. Powinniśmy 
też włożyć odpowiednie obuwie oraz wygodne 
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Ćwiczenia z piłką  (część I) 

mgr  Anna Czarny
fizjoterapeuta

ubranie, które nie będzie krępowało ruchów 
(dresy albo legginsy z podkoszulkiem i mięk-
kie sportowe buty lub, gdy ćwiczymy na macie 
czy dywanie, pozostajemy boso).

Przestrzegajmy zawsze nastpujących zasad:
 Rozpoczynajmy ćwiczenia powoli. 
 Zawsze zacznijmy małą rozgrzewką (wy-

machy rąk i nóg, skręty i skłony ciała). 
 Wykonujmy regularnie mniejszą liczbę ćwi-

czeń, a nie wiele jednorazowo.
 Po zakończeniu odpocznijmy. Najlepiej po-

leżmy spokojnie przez kilkanaście minut, spo-
kojnie oddychając i rozluźniając całe ciało.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: 
Siadamy na piłce, stopy opieramy o pod-
łoże. Dla zachowania lepszej równowagi 
szeroko rozstawiamy kolana, plecy mamy 
wyprostowane.

Opis ćwiczenia:
1.    Wdychamy powietrze przez nos, uno-

sząc jednocześnie ręce do góry (przo-
dem lub bokiem).

2.  Spokojnie wydychamy powietrze przez 
usta, rozluźniamy całe ciało i opuszcza-
my ręce.

Cel ćwiczenia: 
Jest to ćwiczenie oddechowe, przygoto-
wujące do wzmożonego wysiłku. To także 
doskonała rozgrzewka przed gimnastyką. 
Pozwala nam zrelaksować się, zapomnieć 
o problemach. Wykonując głębokie odde-
chy, dostarczamy organizmowi dużą daw-
kę tlenu. Dzięki temu mózg i mięśnie są 
dotlenione i sprawniejsze, a układ pokar-
mowy – co ma dla nas szczególne znacze-
nie – będzie lepiej funkcjonował.

Ważne!
Pamiętajmy, aby oddychać spokojnie, 
powoli i rytmicznie. Wdech zawsze robi-
my przez nos, a wydech przez półotwarte 
usta (powinien być długi i wolny). Ćwicze-
nie powtarzajmy 2-5 razy.
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Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: 
Tak jak w poprzednim ćwiczeniu – siedzi-
my na piłce ze stopami opartymi o pod-
łogę, szeroko rozstawiamy kolana, plecy 
mamy wyprostowane.

Opis ćwiczenia:
1.  Prostujemy ramiona.
2.  Wykonujemy nimi krążenie do tyłu. 

Cel ćwiczenia: 
Takie ruchy ramion usprawniają pracę 
układu krwionośnego. Wpływają tak-
że na rozciąganie mięśni klatki piersiowej 
i grzbietu, a to zapobiega powstawaniu 
przykurczy w stawach barkowych. Dzię-
ki temu unikniemy przyjmowania po-
stawy charakterystycznej dla osób star-
szych, z sylwetką pochyloną do przodu, 
ze zgarbionymi plecami. Krążenie ramion 
przynosi też ulgę osobom cierpiącym na 
zwyrodnienie kręgosłupa (zwłaszcza od-
cinka szyjnego). To ćwiczenie ma też zna-
czenie dla urody: pozwala nam utrzymać 
prawidłową sylwetkę, a poprzez uspraw-
nienie układów krążenia i oddechowego 
poprawia nasze samopoczucie.

Ważne!
Pamiętajmy, by podczas ćwiczenia zacho-
wać prawidłową postawę. Głowa powin-
na być uniesiona a plecy wyprostowane.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: 
Siadamy na piłce, stopy mamy opar-
te o podłoże. Dla zachowania lepszej 
równowagi szeroko rozstawiamy kola-
na, prostujemy plecy, a ręce opieramy  
na biodrach.

Opis ćwiczenia: 
1.  Wykonujemy ruchy okrężne bioder 

w lewą stronę.
2.  Wracamy do pozycji wyjściowej.
3.  Zataczamy koła biodrami w drugą 

(prawą) stronę.

Cel ćwiczenia: 
Krążenie bioder wpływa bardzo korzyst-
nie na nasz organizm, ponieważ uaktyw-
nia pracę wielu mięśni, m.in. brzucha oraz 
pleców. Przeciwdziała również odkła-
daniu się tkanki tłuszczowej na brzuchu 
i na biodrach, a to ma znaczenie nie tyl-
ko dla zdrowia, ale i urody. Dzięki temu 
ćwiczeniu będziemy sprawniejsi, poprawi 
się również nasz wygląd, a w rezultacie 
– samopoczucie. Krążenie bioder pomoże 
zachować równowagę ciała.

Ważne!
Pamiętajmy, żeby przy wykonywaniu ru-
chów biodrami rozluźnić całe ciało i swo-
bodnie oddychać. Starajmy się jednak 
wciągnąć brzuch.
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Kącik medyczny
Ćwiczenie 4

Pozycja wyjściowa: 
Siadamy na piłce, stopy opieramy o pod-
łogę, mamy wyprostowane plecy i szero-
ko rozstawione kolana. Ręce krzyżujemy 
na wysokości klatki piersiowej, dłonie 
kładziemy na ramionach (powyżej łokci).

Opis ćwiczenia: 
1.  Pochylając ciało lekko do przodu doty-

kamy lewym łokciem prawego kolana.
2. Wracamy do pozycji wyjściowej.
3.  Ponownie pochylając ciało lekko 

do przodu dotykamy prawym łokciem 
lewego kolana.

Cel ćwiczenia: 
Ćwiczenie to wzmacnia mięśnie skośne 
brzucha, nie powodując jednocześnie 
wzrostu ciśnienia w tłoczni brzusznej. 
Poprawia również elastyczność odcin-
ka lędźwiowego kręgosłupa i wzmacnia 
mięśnie grzbietu. 
Skręty i skłony ciała mają także korzystny 
wpływ na przemianę materii, co, jak wie-
my, dla stomików ma ogromne znaczenie. 

Ważne!
Pamiętajmy, aby podczas ćwiczenia  
zachować prawidłową postawę.  
Plecy powinny być wyprostowane,  
a głowa uniesiona.

Ćwiczenie 5
Pozycja wyjściowa: 
Siadamy na piłce, stopy opieramy o pod-
łoże, rozstawiamy szeroko kolana, pro-
stujemy plecy. Lewą rękę trzymamy na 
biodrze, prawą unosimy nad głową.

Opis ćwiczenia: 
1.  Wykonujemy skłon tułowia w lewą 

stronę.
2.  Zmieniamy pozycję: prawą rękę kła-

dziemy na biodrze, lewą unosimy nad 
głową.

2.  Wykonujemy skłon w prawą stronę. 

Cel ćwiczenia: 
Ćwiczenie to świetnie poprawia elastycz-
ność oraz motorykę odcinka lędźwiowe-
go kręgosłupa (jego dolnej części). Wpły-
wa również korzystnie na wzmocnienie 
mięśni skośnych brzucha, nie powodując 
jednocześnie wzrostu ciśnienia w tłocz-
ni brzusznej i tym samym zapobiegając 
powstawaniu przepukliny okołostomijnej. 

Ważne!
Pamiętajmy, aby podczas ćwiczenia cały 
czas trzymać nogi w szerokim rozkro-
ku. Taka postawa pomoże nam ustabi-
lizować ciało, dzięki czemu nie stracimy 
równowagi podczas skłonów. Pamiętajmy 
również, aby plecy były cały czas wypro-
stowane. 
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Ćwiczenie 6
Pozycja wyjściowa:
Siadamy na piłce, stopy opieramy o pod-
łoże, plecy mamy wyprostowane. Dla 
zachowania lepszej równowagi szeroko 
rozstawiamy kolana.

Opis ćwiczenia: 
1.  Powoli unosimy prawe kolano, a na-

stępnie przyciągamy je rękami do klatki 
piersiowej. 

2.  Przytrzymujemy je przy piersi przez 
10 sekund.

3. Wracamy do pozycji wyjściowej.
4.  Robimy to samo ćwiczenie, przyciąga-

jąc do klatki piersiowej lewe kolano.

Cel ćwiczenia: 
Wykonując to ćwiczenie, rozciągamy 
mięśnie nóg. Jednocześnie poprawia się 
ruchomość stawów i zwiększa elastycz-
ność mięśni brzucha. 

Ważne!
Pamiętajmy, by podczas ćwiczenia nie 
pochylać się do przodu. Głowę powinni-
śmy trzymać wysoko uniesioną. Patrz-
my prosto przed siebie. Należy również 
mocno opierać się o podłoże nogą, która 
w danym momencie nie ćwiczy. Nie uno-
śmy pięty ani palców, starajmy się jednak 
nie naprężać łydki.

Ćwiczenie 7
Pozycja wyjściowa:
Tak jak w poprzednich ćwiczeniach   
– siedzimy na piłce, stopy mamy oparte 
o podłoże, kolana szeroko rozstawione, 
plecy wyprostowane. Ręce opieramy   
na biodrach.

Opis ćwiczenia: 
1.  Wykonując głęboki wdech, ściągamy 

ramiona do tyłu. Jednocześnie napina-
my mięśnie grzbietu i pośladków.

2.  Wydychając powietrze, powracamy   
do pozycji wyjściowej i rozluźniamy 
wszystkie mięśnie.

Cel ćwiczenia: 
Ćwicząc w ten sposób usprawniamy 
mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków. 
Ściąganie ramion wpływa korzystnie 
na kręgosłup i całą sylwetkę. Wykonu-
jąc to ćwiczenie starannie i regularnie, 
łatwiej zachowamy odpowiednią posta-
wę ciała. Poczujemy się lepiej, unikniemy 
bólów kręgosłupa, nasz organizm będzie 
lepiej dotleniony, a przez to sprawniejszy 
i o wiele zdrowszy.

Ważne!
Pamiętajmy, aby podczas ćwiczenia cały 
czas mieć wyprostowane plecy. Przy ścią-
ganiu ramion możemy odczuwać ból, ale 
uważajmy, żeby nie nadwerężyć mięśni.
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Osoby po zabiegu wyłonienia stomii dobrze wiedzą, jak ważny jest dla nich dobór odpowiedniego 
sprzętu. Czym kierować się przy wyborze? Co zrobić, by uniknąć powikłań i ochronić skórę  
przed podrażnieniem? O tym pisaliśmy w poprzednim numerze. W tym odcinku podpowiemy,  
jak prawidłowo stosować nowe płytki Stomahesive plastyczne i jakie zalety daje ich używanie. 

Na początku przypomnijmy, czym są płyt-
ki Stomahesive plastyczne. To nowy produkt 
firmy ConvaTec dla osób z każdym rodzajem 
stomii dostępny w dwuczęściowym systemie  
Combihesive 2S.

Stosowanie tych płytek jest bardzo proste. 
Przed nałożeniem płytki należy przede wszyst-
kim dokładnie oczyścić skórę wokół stomii wodą  
z mydłem. Mydło (najlepsze jest szare) nie po-
winno zawierać olejków ani kremów nawilżają-
cych. Umyte miejsce trzeba opłukać i dokładnie 
osuszyć. Ręce i skóra wokół stomii powinny być 
czyste, suche i wolne od jakichkolwiek rozpusz-
czalników oraz tłustych substancji. 

Odpowiedni rozmiar płytki (zdj. 1) 
Przed nałożeniem płytki należy dobrać jej od-

powiedni rozmiar – w zależności od kształtu  
i wielkości stomii. 

Przyłóżmy następnie płytkę do stomii – umoż-
liwi nam to właściwą ocenę, jak dużo materiału 
należy uformować. 

Modelowanie otworu płytki (zdj. 2)
Rozpoczynamy proces modelowania płyt-

ki stomijnej. Umieszczamy kciuki (lub palce) 
w środku otworu startowego płytki i ruchem 
rolującym staramy się wymodelować materiał 
płytki. Podczas modelowania otworu przytrzy-
mujemy płytkę przy stomii. Dzięki temu cały 
czas widzimy stomię przez przezroczystą fo-
lię ochronną. Obserwowanie stomii podczas 
formowania płytki pozwoli dopasować otwór 
do kształtu i wielkości stomii. Użycie lusterka 
znacznie ułatwi nam tę czynność.

Usunięcie folii ochronnej (zdj. 3)
Po prawidłowym uformowaniu otworu w płytce 

zdecydowanym ruchem odklejamy przezroczystą 
folię ochronną zabezpieczającą powierzchnię 
przylepca płytki.

Nakładanie płytki (zdj. 4)
Po odklejeniu folii ochronnej manewrujemy 

płytką tak, by otwór znalazł się bezpośrednio 
nad stomią, a następnie przyklejamy płytkę 
do skóry.

Dociśnięcie materiału do skóry (zdj. 5)
Palcami delikatnie przyciskamy płytkę, że-

by ściśle przylegała do stomii. Dzięki „efektowi 
pamięci” materiał płytki sam dopasuje się do 
kształtu i wielkości stomii.

Umocowanie płytki (zdj. 6)
Przyciskamy płytkę na całym obwodzie stomii. 

Następnie przytrzymujemy ją w miejscu przez 
minimum 30 sekund, starając się, aby dobrze 
przylegała do skóry.

Doklejenie kołnierza płytki (zdj. 7)
Zdejmujemy papier ochronny z elastycznego 

kołnierza hydrokoloidowego, a następnie przy-
ciskamy kołnierz do skóry, wygładzając ewen-
tualne nierówności.

Przygotowanie worka (zdj. 8)
Przed założeniem worka rozchylamy lekko 

jego ścianki. Dzięki temu do środka dostanie 
się niewielka ilość powietrza.

Połączenie worka z płytką (zdj. 9)
Układamy worek w taki sposób, by jego pla-

stikowy pierścień dopasował się do pierścienia 
znajdującego się na płytce stomijnej. Następnie 
łączymy oba pierścienie, rozpoczynając od do-
łu, posuwając się ruchem okrężnym ku górze 
i z powrotem ku dołowi, aż do punktu wyjścia. 
Powinniśmy usłyszeć kilka kliknięć. Świadczą 
one o tym, że prawidłowo połączyliśmy płytkę 
z workiem.

Ważne! Podczas użytkowania płytek, ich 
brzegi mogą się zawijać, szczególnie wtedy 
kiedy wystawione są na działanie wody. Na-
leży wytrzeć wtedy kołnierz płytki do sucha, 
wygładzić wszelkie nierówności i przycisnąć 
z powrotem na miejsce. Nie wolno dopuszczać 
do kontaktu kołnierza płytki z rozpuszczalni-
kami, olejkami ani kremami.

Nowe płytki Stomahesive plastyczne  
są dostępne bezpłatnie w ramach obowią-
zujących limitów na sprzęt stomijny we 
wszystkich sklepach medycznych współ-
pracujących z firmą ConvaTec na terenie ca- 
łego kraju. 

Marcin Andryszczak
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Nowa płytka  
Stomahesive plastyczna (cz. II)

Płytki Stomahesive plastyczne – dostępne rozmiary i ceny
Rozmiar 
(w mm)

Numer 
katalogowy

Numer 
SAP

Liczba sztuk 
w opakowaniu

Cena brutto 
(za 1 szt.) 

Cena brutto 
(za 1 opak.)

45/13-22 mm 411825 1220321 5 19,15 95,75

45/22-33 mm 411827 1220322 5 19,15 95,75

57/33-45 mm 411829 1220333 5 19,15 95,75

70/45-56 mm* 411831 1224650 5 19,15 95,75

* Największy rozmiar płytki plastycznej Stomahesive będzie dostępny od 2008 roku.

Nowości ConvaTec
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Zdj. 1 
Przed nałożeniem płytki należy przyłożyć ją 
do stomii, aby ocenić, jak dużo materiału  
Stomahesive należy uformować.

Zdj. 2
Modelujemy palcami materiał płytki tak,  
by jej otwór był zbliżony do wielkości  
i kształtu stomii.

Zdj. 3
Po wymodelowaniu otworu usuwamy  
przezroczystą folię ochronną zabezpieczającą 
powierzchnię przylepca płytki.

Zdj. 4
Umieszczamy płytkę tak, by otwór znalazł się 
bezpośrednio nad stomią i przyklejamy  
płytkę do skóry.

Zdj. 5
Palcami delikatnie przyciskamy płytkę, żeby 
ściśle przylegała do stomii. 

Zdj. 6
Następnie przyciskamy płytkę wewnątrz pier-
ścienia na całym obwodzie stomii i przytrzy-
mujemy ją w miejscu przez około 30 sekund.

Zdj. 7
Zdejmujemy papier ochronny z elastycznego 
kołnierza hydrokoloidowego i przyciskamy 
kołnierz do skóry.

Zdj. 8
Przed nałożeniem worka rozchylamy lekko 
jego ścianki, wpuszczając do środka niewielką 
ilość powietrza.

Zdj. 9
Mocujemy worek do płytki, rozpoczynając  
od dołu i posuwając się ruchem okrężnym  
ku górze. Powinniśmy usłyszeć kilka kliknięć.

Jak prawidłowo stosować płytkę Stomahesive plastyczną? 
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Prawnik radzi

Pozostawiamy po sobie nie tylko wspomnienia, ale i konkretne dobra: mieszkanie, działkę, 
samochód, biżuterię. Pomimo że generalnie wiemy, co się z tymi rzeczami po naszej śmierci 
stanie – kto je prawnie odziedziczy – często nie podejmujemy wiążących decyzji w tym zakresie. 
A możemy, spisując testament.

Dlaczego warto  
spisać testament? 

Natalia Zagajewska
aplikant radcowski

O będących naszą własnością dobrach – pie-
niądzach, mieszkaniu, rzeczach osobistych 
– naprawdę warto rozmawiać i podejmować 
decyzje zawczasu, nie czekając na moment, 
w którym śmierć stanie się bardziej prawdo-
podobna albo nagła i obłożna choroba (pa-
raliż, utrata świadomości, śpiączka) odbierze 
nam możliwość samodzielnego decydowania 
o swoim majątku. 

Rozmowa o tym, kto odziedziczy po nas ma-
jątek, nie jest niestosowna. Spisanie testamentu 
nie oznacza ani rychłej śmierci, ani nie przepo-
wiada choroby. 

Spisanie testamentu należy traktować jako 
możliwość suwerennego decydowania o wła-
snym majątku, także na wypadek niespodzie-
wanej śmierci.

1PRZYKŁAD: Maria i Krzysztof są bezdzietnym 
małżeństwem. Krzysztof ma trójkę rodzeń-

stwa, w tym dwoje to rodzeństwo przyrodnie, 
którego Krzysztof praktycznie nie zna. Zgodnie 
z kodeksem cywilnym majątek Krzysztofa po 

jego śmierci zostanie podzielony między jego 
żonę a rodzeństwo. Krzysztof chciałby jednak, 
by wszystko przypadło żonie, Marii. 
Jedynym wyjściem w takim przypadku jest spi-
sanie testamentu.

 2PRZYKŁAD: Grażyna jest starszą schorowaną 
osobą. Ma dwójkę dzieci (są one ustawowy-

mi spadkobiercami Grażyny), które jednak nie 
interesują się jej losem. Na co dzień opiekuje się 
nią sąsiadka Zofia. Grażyna chce, by po śmierci 
jej majątek otrzymała Zofia. 
Rozwiązaniem jest spisanie testamentu.

 3PRZYKŁAD: Janusz ma trójkę dzieci. Dwojgu 
z nich świetnie się powodzi. Najmłodsza  córka 

jest bezrobotna. Janusz chce, by jego cały mają-
tek, w tym mieszkanie, przypadł tej córce. 
Powinien spisać testament.

 4PRZYKŁAD: Jan i Katarzyna żyją w związ-
ku nieformalnym (konkubinacie). Oboje 

chcieliby, by po śmierci jednego z nich majątek 
przypadł drugiemu. 
Oboje muszą sporządzić testamenty.

Spisując testament, pamiętajmy, że niektórzy 
spośród ustawowych spadkobierców, nie ujęci 
w testamencie, mogą wystąpić z roszczeniem 
o część spadku, czyli o tzw. zachowek. 

Jak sporządzić testament?
Testament, wbrew obiegowym opiniom, nie 

musi być sporządzony przez notariusza, choć 
taka możliwość istnieje. Opłata za sporządzenie 
testamentu notarialnego wynosi ok. 100 zł. 

Plusem oświadczenia ostatniej woli przed no-
tariuszem  jest pewność, że testament zostanie 
sporządzony w sposób prawidłowy; trudniej też 
jest go później obalić przez niezadowolonych 
z naszej decyzji członków rodziny.

Testament można sporządzić także samemu. 
Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku 
musi być on spisany własnoręcznie (maszynopis 
nie wchodzi w rachubę!), czytelnie podpisany 
i najlepiej opatrzony datą.

Testament jest dokumentem niesformali-
zowanym, więc to, jak będzie wyglądał, nie 
jest rygorystycznie określone przez przepisy.  
Może on być spisany choćby na kartce z note-
su czy z kalendarza. Założeniem jest, że testa-
ment należy tak interpretować, by jak najściślej 
wykonać wolę testatora – spadkodawcy. Sąd 
Najwyższy uznał np. za testament list wujka 
przebywającego w szpitalu napisany do sio-
strzenicy, w którym oznajmił jej, że chce, by 
to ona otrzymała cały majątek; list podpisany 
był „Wujek Stefan”. Jednak już sam fakt, że 
w sprawie tej orzekał Sąd Najwyższy oznacza, 
że przy tak nieokreślonej formie dokumentu, 
w rodzinie powstały spory, które ostatecznie 
musiał rozwiązać sąd (a tego typu sprawy trwają 
zwykle kilka lat).

Gdzie przechowywać testament?
Możemy go przechowywać wszędzie: pod 

łóżkiem, w szufladzie czy skrytce bankowej. 
Jednak pamiętajmy, że założeniem jest, by po 
naszej śmierci dokument został odnalezio-
ny. Dlatego warto albo trzymać go w miejscu 
oczywistym (szuflada biurka), albo poinformo-
wać kogoś, gdzie się on znajduje. Jeżeli chcemy 
mieć pewność, że po odnalezieniu testament 
nie zostanie zniszczony czy zatajony, może-
my go zdeponować u prawnika czy u kogoś 
zaufanego.

Testament ustny – czy to możliwe?
Oprócz testamentu własnoręcznego i no-

tarialnego prawo przewiduje jeszcze kilka ro-
dzajów testamentów szczególnych. Szczególne 
kontrowersje budzi testament ustny. 

Nasza rada: 
Czasami wręcz wskazane jest spisanie 

ostatniej woli. Zawsze wtedy, 
gdy chcemy, by należący do nas majątek 

po śmierci trafił w inne ręce 
niż przewiduje prawo.
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1.  Testament powinien być opatrzony 
datą jego sporządzania.

2. Spisany musi być własnoręcznie.

3.  UWAGA! W testamencie nie 
rozporządzamy poszczególnymi 
przedmiotami swojego majątku 
(zegarkiem, samochodem, 
komodą, książkami), a powołujemy 
poszczególne osoby do całości spadku 
lub do jego części (1/3, 1/2...).

4.  Jeżeli chcemy, by pewne określone 
przedmioty otrzymały konkretne 
osoby, robimy zapisy, np. „Do całości 
spadku powołuję mojego syna 
Krzysztofa. Zobowiązuję Krzysztofa 
do wydania mojej wnuczce Kasi 
samochodu marki Opel, a mojej 
sąsiadce Zuzannie W. – pierścionka 
z brylantem, który otrzymałam od 
mojego śp. męża w pierwszą rocznicę 
ślubu”.

5.  Pod tekstem testamentu umieszczamy 
nasz własnoręczny podpis; wszystko, 
co napiszemy poniżej podpisu, jest 
nieważne.

Czy ważne jest więc oświadczenie ustne, że 
chce się, by majątek po śmierci otrzymała ko-
chana wnuczka, a nie jej rodzice? Tak, ale tyl-
ko w pewnych określonych ściśle przez prawo 
sytuacjach.

Przesłanki ważności testamentu ustnego są 
następujące:

 uzasadniona obawa rychłej śmierci spad-
kodawcy (np. jest się poszkodowanym w wy-
padku samochodowym);

 niemożność bądź utrudnienie sporządzenia 
testamentu w zwykłej formie wskutek szcze-
gólnych okoliczności;

 obecność co najmniej trzech świadków 
wygłoszenia testamentu ustnego.

Potwierdzenie testamentu
Treść testamentu ustnego powinna zostać 

potwierdzona. Prawo przewiduje dwa sposoby 
jej potwierdzenia:

I. W ciągu roku od złożenia oświadczenia 
spadkodawcy jeden ze świadków lub osoba 
trzecia spisze treść testamentu i dokument 
ten zostanie podpisany przez spadkodawcę 
oraz co najmniej dwóch świadków.

II. Jeżeli treść testamentu nie zostanie 
stwierdzona w sposób określony powyżej, 
może ona zostać potwierdzona w terminie sze-
ściu miesięcy od otwarcia spadku (a więc od 
śmierci spadkodawcy) przez zgodne zeznania 
świadków złożone przed sądem. Jeśli przesłu-

chanie jednego ze świadków nie jest możliwe 
lub bardzo utrudnione, sąd może poprzestać 
na zgodnych zeznaniach pozostałych dwóch 
świadków.

Przypomnijmy to, co napisaliśmy na począt-
ku: testament nie jest dokumentem sforma-
lizowanym, a dla sądu priorytetem zawsze  
będzie jak najdokładniejsze spełnienie woli 
spadkodawcy. 

Im wyraźniej i jaśniej przekażemy więc naszą 
wolę, tym mniej wątpliwości będą budziły na-
sze intencje. Będziemy mieli większą pewność, 
że nasz majątek trafi do osób, które chcemy 
nim obdarzyć. 

Traktujmy sporządzanie ostatniej woli nie 
jako szykowanie się na rychłą śmierć, a jako 
dbanie o nasze i naszych bliskich interesy oraz 
rozsądne rozporządzanie majątkiem, który zgro-
madziliśmy przez całe życie.

Warto znać zasady sporządznia testamentu, by spisany przez nas 
dokument nie budził wątpliwości.

Wykorzystano tekst publikowany w „Żyjmy dłużej”
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Listy od Czytelników

Na listy odpowiada
dr hab. med. Marek Szczepkowski

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

                        „Szanowna
Redakcjo!
W kwietniu tego roku wyłoniono mi stomię. 

Po operacji nie było łatwo, ale jakoś sobie radzę. Nie mam jeszcze 
doświadczenia i dopiero się uczę, w jaki sposób pielęgnować 
przetokę i jak z nią normalnie żyć. 

O swojej chorobie powiedziałem mojej rodzinie (zarówno 
tej najbliższej, jak i dalszej). I tu właśnie pojawił się problem. 
Znalazł się ktoś, kto uważa, że osoba ze stomią jest „epide-
miologicznym” zagrożeniem dla innych członków rodziny, 
zwłaszcza dzieci. Ten ktoś twierdzi, że najlepiej gdybym został 
zupełnie odizolowany, zaś łazienkę, z której korzystam, należy 
stale dezynfekować. Zagrożenie, jakie ponoć niosę posiadając 
stomię, wynika z tego, że brzuszny odbyt ułatwia przeno-
szenie groźnych dla życia bakterii, które znajdują się w kale. 

Otrzymałem także radę, że jako stomik powinienem stale 
brać antybiotyki. Co więcej, opinia ta została potwierdzona 
również przez lekarza! W szpitalu natomiast nie otrzymałem 
takiego zalecenia. 

Powyższe opinie nie wydają mi się prawdziwe, ale chciałbym 
otrzymać poradę specjalisty, który pomoże mi zebrać „twarde” 
argumenty do rozmowy z rodziną i moim lekarzem.

Podsumowując:
1.  Czy osoba ze stomią stanowi jakieś zagrożenie zdrowotne 

dla innych członków rodziny?
2.  Czy w przypadku osoby ze stomią istnieje zwiększone ry-

zyko przenoszenia (rozsiewania) jakichś groźnych dla życia 
lub zdrowia drobnoustrojów? I czy stomik rzeczywiście 
powinien być odizolowany – na przykład korzystać z innej 
łazienki niż reszta rodziny?

3.  Czy osoba z wyłonioną przetoką rzeczywiście powinna 
stale brać antybiotyki?

4.  Czy istnieje potrzeba zachowania nadzwyczajnych środków 
ostrożności, np. dezynfekowania łazienki?

Ryszard z Kalisza

Myślę, że poglądy jednego z członków Pana rodziny na tę nową, 
na pewno dla wielu trudną sytuację, wynikają prawdopodobnie z jego 
niewiedzy, może nawet strachu, a nie ze złej woli. Należy tu dodać, 
że bardzo często zdarza się, iż niesprawiedliwe sądy na temat brzusz-
nego odbytu wynikają z błędnych, obiegowych opinii na temat stomii, 
rozpowszechnionych wśród osób, które tak naprawdę nigdy nie 
zetknęły się z tym problemem.

Wszystkie opinie członka Pańskiej rodziny, które Pan przytacza, 
są oczywiście nieprawdziwe. 

Zatem odpowiadając na konkretne pytania, po pierwsze stwierdzam, 
że stomia nie stanowi żadnego zdrowotnego zagrożenia dla innych 
członków rodziny. Przy prawidłowym zaopatrzeniu brzusznego odbytu 
w indywidualnie dobrany sprzęt pomocniczy nie istnieje zwiększone ry-
zyko, jak Pan pisze, „rozsiewania groźnych dla życia i zdrowia drobnous-
trojów”. Stomik nie musi być odizolowany i nie musi korzystać z innej 
łazienki niż reszta rodziny. Sama stomia nie zmienia w sposób istotny 
składu flory jelitowej. Nieprawdziwa jest także opinia o konieczności 
ciągłego przyjmowania przez Pana antybiotyków. Stosowanie anty-
biotyku tylko ze względu na fakt posiadania stomii byłoby nie tylko 
niewskazane, ale wręcz szkodliwe, tak samo zresztą, jak w przypadku 
osoby, która stomii nie posiada. Przewlekła antybiotykoterapia zaburza 
m.in. florę bakteryjną w jelicie i może się przyczyniać do powstawania 
dolegliwości układu pokarmowego, np. biegunek.

Odpowiedź na ostatnie pytanie także wydaje się oczywista. Potrze-
ba zachowania czystości i spełnienia pewnych norm higieny jest jed-
nym ze znaków naszej cywilizacji, a zatem łazienka osoby ze stomią 
nie różni się pod tym względem od żadnej innej. Oczywiście poza tym, 
że znajdują się w niej dodatkowe sprzęty ułatwiające obsługę stomii, 
wymianę sprzętu pomocniczego czy wykonanie irygacji. Należy także 
pamiętać o pojemniku na zużyty sprzęt.

Myślę, że „uzbrojony” w wyżej podane argumenty powinien Pan 
przeprowadzić szczerą rozmowę z osobą, o której Pan pisał. Jeśli będzie 
Pan miał jakiekolwiek wątpliwości, serdecznie zapraszamy do odwiedze-
nia Poradni dla Chorych ze Stomią w Szpitalu Bielańskim w Warszawie 
lub najbliższego tego typu ośrodka w Polsce. Oczywiście, jeśli uzna Pan 
to za słuszne, może Pan na wizytę w poradni przyjść właśnie z tą osobą, 
a my postaramy się ją przekonać, że stomia nie jest chorobą.

Stomia nie jest chorobą!
Trzeba podkreślić, że stomia nie jest 

schorzeniem, a jedynie pewną niedogodnością, 
często – ceną, jaką pacjent musi zapłacić za 
wyleczenie z poważnej choroby. Badania 
naukowe, zwłaszcza te z ostatnich lat, 

wskazują bardzo wyraźnie na fakt,  
że jakość życia pacjentów ze stomią 
w porównaniu do tych osób, u których chirurg 
wykonał operację z zachowaniem zwieraczy, 
a zespolenie jelitowe znajduje się  
bardzo blisko kanału odbytu, nie różni się  
w sposób zasadniczy. 

U części spośród tych pacjentów,  
którzy nie mają stomii, a którzy mieli 
wykonane „niskie zespolenie” jelita,  
występuje tzw. „zespół przedniej resekcji”. 
Jednym z jego charakterystycznych objawów 
jest niekontrolowane oddawanie gazów, 
a czasami stolca.



Droga Redakcjo!
W numerze 2 (25) „Naszej 

Troski” ukazał się wywiad, któ-
rego jestem bohaterką. Pragnę 
podziękować dziennikarce za je-
go przeprowadzenie, a redakcji 
za opublikowanie. 

Jakież było moje zdziwie-
nie, kiedy w odpowiedzi na 
zamieszczony tekst otrzy-
małam od Czytelników „Na-
szej Troski” mnóstwo maili,  
SMS-ów i telefonów! 

Dziś wiem, że warto było 
szczerze opowiedzieć o sobie 
szerszemu gronu stomików, 
a szczególnie tym, którzy wi-
dząc, jak ja potrafię pogodzić 

się ze swoją przypadłością, 
będą umieli pogodzić się też 
i ze swoją. Nieważne bowiem,  
z jakim kalectwem człowiek się 
rodzi, w jaki sposób nabył sto-
mię. Ważne, czy pogodził się ze 
swoją chorobą.

Pozdrawiam wszystkich, któ-
rzy znają mnie osobiście i tych, 
którzy mnie poznali poprzez 
artykuł w „Naszej Trosce”. 

Jeśli ktoś ma ochotę napisać 
do mnie, poznać naszą działal-
ność na rzecz osób ze stomią, za-
praszam na naszą stronę www.
stomiaswidnica.ukryta.pl.

Pozdrawiam, 
Rozalia Bąba

Szanowny Panie  
Redaktorze!
Z wielką uwagą zapoznałem 
się z 25 numerem kwartalnika 
„Nasza Troska”. Na każdy nu-
mer magazynu czekam z utę-
sknieniem, gdyż zawsze znaj-
duję w nim coś ciekawego.

Trochę więcej czasu poświę-
ciłem lekturze wywiadu z Panią 
Rozalią Bąbą, Przewodniczącą 
Towarzystwa Opieki nad Chory-
mi ze Stomią „Życie”. Nie bardzo 
jednak mogłem zrozumieć odpo-
wiedź Pani Rozalii na pytanie, 
dlaczego nie zdecydowała się 
na przyłączenie do Pol-Ilko.

Pol-Ilko na terenie kraju ma 
22 Oddziały Regionalne, w któ-
rych rozwiązuje się te same pro-
blemy co w „Życiu”, wszyscy zna-
ją się osobiście, mogą liczyć na 
wzajemną pomoc w drażliwych 
sytuacjach. 

Pol-Ilko odgrywa bardzo dużą 
rolę w dążeniu do tego, aby 
wszystkim stomikom żyło się 
lepiej. Dzięki wysiłkowi człon-
ków Pol-Ilko mamy bardzo dobry 
sprzęt stomijny i odpowiednie 
limity na ten sprzęt. Mamy prze-
szkolonych wolontariuszy, któ-
rzy w każdej chwili niosą pomoc 
osobom ze stomią, zwłaszcza 
nowo operowanym.

Pol-Ilko w swoich działaniach, 
w załatwianiu spraw w Mini-
sterstwie Zdrowia i Narodowym 
Funduszu Zdrowia reprezentu-
je wszystkich stomików w kra-
ju, a nie tylko swoich członków. 
Tak było przez ostatnich 20 lat 
i tak będzie nadal. Dzięki przy-
należności Pol-Ilko do Świato-
wego Towarzystwa Stomijnego 
IOA Towarzystwa Stomijne na 
całym świecie mogą zapoznać się 
z problemami, jakie nurtują na-
szych stomików (patrz – biuletyn 

IOA Ostomy International, zeszyt 
27). Uczestniczymy w kongre-
sach europejskich i światowych, 
jesteśmy zapraszani na spotka-
nia i uroczystości organizowane 
przez zagraniczne Towarzystwa 
Stomijne. 

Na koniec moja osobista re-
fleksja. 

Przez ostatnich kilka lat, uczest-
nicząc w cyklu spotkań organizo-
wanych przez ConvaTec wspólnie 
z Pol-Ilko („Spotkajmy się”), ob-
serwuję wśród wielu stomików 
postawę wybitnie roszczeniową 
– dostaję dobry sprzęt, na spo-
tkaniu otrzymam prezent, poczę-
stunek i to mi wystarcza, po co 
udzielać się w jakimś towarzy-
stwie. Można i tak, ale wkrótce 
może okazać się, że w sprawach 
żywotnych dla każdego stomika 
nikt z decydentów (MZ i NFZ) nie 
będzie chciał z nami rozmawiać, 
ponieważ nie będzie wspólnej, 

silnej reprezentacji, z której zda-
niem trzeba się liczyć. Dlatego też 
ponownie zwracam się do Pani 
Przewodniczącej i wszystkich 
Członków Towarzystwa Opieki 
nad Chorymi ze Stomią „Życie” 
z propozycją rozważenia moż-
liwości przyłączenia się do Pol-
-Ilko. Utworzymy wtedy jedną 
wspólną reprezentację, a zgod-
nie z przysłowiem „w jedności 
siła”, będziemy mogli coś jeszcze 
dla wszystkich stomików wy-
walczyć.

Szanowny Panie Redaktorze 
– bardzo przypadł mi do serca 
list pana Mateusza Kowalczyka 
z Lublina, któremu tą drogą skła-
dam serdeczne podziękowanie 
za trafne ujęcie tematu.

Wszystkich stomików serdecz-
nie pozdrawiam.

Jerzy Kasprzak
Przewodniczący ZG Pol-Ilko

Redakcjo! 
Droga Pani Rozalio!

Na początku chcę przede 
wszystkim podziękować całej 
Redakcji za tworzenie wspa-
niałego magazynu, jakim jest 
„Nasza Troska”. 

Wraz z każdym numerem my, 
wszyscy stomicy, otrzymujemy 
bardzo dużo informacji na te-
mat naszej choroby i naszych 
codziennych problemów. 

Również listy pacjentów 
kierowane do Redakcji i otu-
cha, jaka płynie z odpowiedzi 
od Państwa, każe z niecierpli-
wością czekać na każdy kolejny 
numer magazynu. 

Niezmiernie wzruszył mnie 
wywiad z panią Rozalią Bąbą 
opublikowany w ostanim nu-
merze magazynu. Podziwiam 
tę kobietę, gratuluję jej siły 
i odwagi. 

Wydawałoby się, że to ona, 
poprzez ilość nękających ją 
schorzeń, powinna być oto-
czona opieką, gdy tymcza-
sem to ona opiekuje się jesz-
cze innymi. 

Za pośrednictwem „Naszej 
Troski” chciałem Pani, Pani Ro-
zalio, szczerze pogratulować 
siły i odwagi w działaniu.

Pozdrawiam,
Józef Zabłocki

Droga redakcjo!
Dostajecie pewnie wiele li-

stów ze słowami podziękowań 
za wspaniały magazyn, jaki od-
dajecie w nasze ręce. Chciałabym 
się przyłączyć i ze swoim głosem. 
Szczególnie przypadł mi do gustu 
wywiad z Panią Rozalią Bąbą. 
Ta wspaniała kobieta żyje ze sto-

mią już 53 lata! To niesamowite, 
ile ma w sobie pogody i hartu 
ducha. Jej historia pokazuje, że 
wyłonienie stomii nie jest wy-
rokiem skazującym na nieudane 
życie. Przeciwnie – Pani Rozalia 
odnalazła w nowej sytuacji wiele 
powodów do radości oraz cieka-
wych pomysłów, które realizuje 

z prawdziwą pasją. Czytając jej 
zwierzenia, można znaleźć rady 
dla siebie: jak sobie radzić ze sto-
mią, co zrobić, by życie z nią było 
nie tylko znośne, ale naprawdę 
szczęśliwe. Bo Pani Rozalia jest, 
jak mówi, bardzo szczęśliwą ko-
bietą i podaje nam na to szczęście 
receptę: brać życie takim, jakim 

jest, nie czuć się gorszym od in-
nych (czyli – zdrowych), nie stro-
nić od ludzi, a wręcz przeciwnie 
– szukać z nimi kontaktu. Rozalia 
Bąba udowadnia, że stomia w ni-
czym nas nie ogranicza, nawet 
w stworzeniu szęśliwej rodziny.
To bardzo ważny tekst.

Hanna Gordon
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 Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC

Woj. dolnośląskie
Bolesławiec 59-700 
Sklep Medyczny MIR-MED 
ul. Grunwaldzka 4 
tel.: (75) 735 10 80

Głogów 67-200 
Sklep Medyczny KORIM 
ul. Kościuszki 15a 
tel.: (76) 835 01 02

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

Woj. kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz 85-129 
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA 
ul. Wojska Polskiego 15/12a 
tel.: (52) 375 21 00

Bydgoszcz 85-796 
Sklep Medyczny MISCELLANEA 
ul. Romanowskiej 2 
Regionalne Centrum Onkologii 
tel.: (052) 374 35 95 

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

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

Tuchola 89-500 
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Rycerska 1
tel.: (52) 334 53 00 

Włocławek 87-800 
Sklep Medyczny 
ul. Okrzei 74 
tel.: (54) 231 19 81

Woj. lubelskie
Biała Podlaska 21-500 
Sklep Medyczny MEDICUS 
ul. Brzeska 32 
tel.: (83) 342 62 30

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

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

Kraśnik 23-200 
Sklep Medyczny MEDICUS  
ul. Kościuszki 6 
tel.: (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

Woj. lubuskie

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

Woj. łódzkie

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 
sklep Medyczny MEDYK 
ul. Mickiewicza 16 
tel.: (44) 685 23 92

Woj. małopolskie

Bochnia 32-700  
Sklep Medyczny PANACEUM 
ul. Świętokrzyska 3 
tel.: (14) 611 50 95

Brzesko 32-800 
Sklep Medyczny ORT-MED 
ul. Kościuszki 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

Gorlice 38-300 
Niepubliczny ZOZ MARMED 
ul. Węgierska 21 
tel.: (18) 352 71 30

Kraków 30-034 
Sklep Medyczny FARMED 
pl. Generała 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

Wadowice 34-100 
PHUP Alex 
ul. Trybunalska 12 
tel. (033) 823 22 31 

Woj. mazowieckie

Ciechanów 06-400 
Sklep Medyczny MARABUT 
ul. Sienkiewicza 32 
tel.: (23) 672 20 92

Ostrołęka 07-400 
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego 
ul. Jana Pawła II 120a pok. 39  
tel.: (29) 765 23 58 
tel. kom. 781 777 900

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

Woj. opolskie

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

Woj. podkarpackie

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 35-040 
MEDICA HUMANA 
ul. Dąbrowskiego 85 
tel.: (17) 854 07 45

Woj. podlaskie

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

Woj. pomorskie

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

Kościerzyna 83-400 
Sklep Medyczny ORTOMAX 
Szpital Specjalistyczny 
ul. Piechowskiego 36 
tel.: (58) 686 04 96

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

Woj. śląskie

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

Żywiec 34-300 
Sklep Specjalistyczny  
Zaopatrzenia Medycznego  
ul. Żeromskiego 2 
tel.: (33) 861 08 93

Woj. świętokrzyskie
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 

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

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

Olsztyn 10-587  
Sklep Medyczny 
MEDICA HUMANA ESKULAP 
ul. Kościuszki 84d  
tel.: (89) 527 41 10

Woj. wielkopolskie
Piła 64-920 
Sklep Medyczny LUBA 
ul. Batalionów Chłopskich 9 
tel.: (67) 213 20 21

Poznań 60-371 
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA 
ul. Międzychodzka 10/39 
tel.: (61) 867 96 50

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

Woj. zachodniopomorskie
Kołobrzeg 78-010 
Punkt Sprzedaży K-ORT 
ul. Łopuskiego 8 
tel.: (94) 354 55 43

Koszalin 75-414 
Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT  
ul. Leśna 3 
tel.: (94) 348 83 65

Szczecin 71-470 
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA 
JOLA-MED 
ul. Arkońska 42  
tel./faks: (91) 454 06 04
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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) 733 16 00 do 03

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 Przykliniczna 
Gastroenterologiczna 
Szpital Uniwersytecki 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
kierownik poradni: dr Wojciech Szczęsny
tel.: (52) 582 43 78

Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 365 57 99

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
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) 569-03-34

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 n. 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 
czynna we wtorki w godz. 12-18

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
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
tel.: (89) 539 85 20

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

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. KOSZALIN – Kwiryn Buzalski, 75-563 Koszalin, ul. M. Karłowicza 46 B/1, tel. kom.: 0 693 581 103 
 8. KRAKÓW – Tadeusz Marek, 30-082 Bolechowice k. Krakowa, ul. Jurajska 342, tel.: (12) 285 19 24
 9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39 
10. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945
11. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Piłsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 
12. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19b/9, tel.: (89) 526 94 08
13. OPOLE –  Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90
14. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86
15. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36
16. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97 
17. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00
18. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05 
20. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83a m. 13, tel. kom.: 0 601 897 009
21. WROCŁAW –  Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel.: (71) 788 14 22
22. 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)

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.stomicy.org
Strona stowarzyszenia „Śląscy Stomicy”.
stomiaswidnica.ukryta.pl
Strona stowarzyszenia „Życie” ze Świdnicy.
www.ostomyinternational.org
Anglojęzyczna strona główna International Osto-
my Association (IOA).  

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

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Teresa Leśniewska, 84-230 Rumia, ul. Opolska 4c/7, tel.: (58) 671 50 64; tel. 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

Kluby pacjentów ze stomią
 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




