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Z serdecznymi pozdrowieniami,

Drodzy Czytelnicy!
Lato, w tym roku krótsze i znacznie ch∏odniejsze ni˝ oczekiwaliÊmy, jest ju˝ za nami. Za to je-

sieƒ mamy przepi´knà. Wraz z jej nadejÊciem powracamy wspólnie z Pol-Ilko do spotkaƒ w ra-
mach programu „Spotkajmy si´”. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkich pacjentów ze stomià
– równie˝ tych, którzy dotychczas nie mieli okazji w nich uczestniczyç. PrzygotowaliÊmy liczne
niespodzianki i do∏o˝yliÊmy staraƒ, aby by∏y one jeszcze bardziej atrakcyjne. Proponujemy tak˝e
nowy temat: „Czy ze stomià mo˝na normalnie ˝yç?”. Wyk∏adowcami b´dà nie tylko piel´gniarki,
ale równie˝ psycholodzy i nasz goÊç specjalny – Jerzy Truchanowicz. O szczegó∏ach i terminach
wszystkich spotkaƒ mo˝ecie przeczytaç Paƒstwo na stronach 10-13 w tym wydaniu „Naszej Troski”.
Serdecznie na nie zapraszamy! 

W tym numerze rozpoczynamy dwa du˝e cykle tematyczne – „Powik∏ania stomii jelitowych”
oraz „Zasady prawid∏owego od˝ywiania si´ osób ze stomià”. Sà to tematy, o które prosiliÊcie Paƒ-
stwo ju˝ od dawna. Ze wzgl´du na swà obszernoÊç b´dà one omawiane w kilku najbli˝szych
wydaniach. NowoÊcià jest równie˝ artyku∏ na temat leczenia sanatoryjnego pacjentów ze stomià,
który b´dzie mia∏ swoja kontynuacj´. 

Nasza Redakcja przygotowuje dla Paƒstwa tak˝e zupe∏nie nowe atrakcje, które – mamy nadzie-
j´ – zyskajà Paƒstwa aprobat´. Wszystkich pacjentów z Warszawy i okolic, bez wzgl´du na wiek,
zapraszamy na cykl warsztatów plastycznych, które b´dà si´ odbywa∏y w Galerii Art Novum w paê-
dzierniku i listopadzie. Szczegó∏y na ten temat znajdà Paƒstwo na 2. stronie magazynu. W przy-
sz∏oÊci planujemy zorganizowaç podobne warsztaty w innych miastach. 

Na zakoƒczenie jeszcze jedna wa˝na informacja dla osób, które sà cz∏onkami programu „Z∏ota
Karta ConvaTec”. UfundowaliÊmy dla Paƒstwa 100 egzemplarzy „Poradnika dla pacjentów z nad-
ciÊnieniem t´tniczym”. Zostanie on wys∏any bezp∏atnie pod wskazany adres wszystkim zaintereso-
wanym, którzy zadzwonià na bezp∏atnà lini´ informacyjnà dla pacjentów ze stomià (0-800-120-
093) i podadzà numer swojej karty (szczegó∏y akcji znajdujà si´ na stronie 15.) 

Jak zawsze zapraszam Paƒstwa do lektury „Naszej Troski” i do dzielenia si´ swoimi spostrze-
˝eniami i uwagami na jej temat. Zawsze ch´tnie i z uwagà wys∏uchujemy Paƒstwa opinii,

bioràc je pod uwag´ przy redagowaniu kolejnych numerów naszego magazynu.
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Nowy adres poradni stomijnej
we Wroc∏awiu

Warsztaty plastyczne w Galerii
Art Novum

Akcja „Poznajmy si´... ”

Tym wszystkim, którzy nie znajà i nigdy nie sto-
sowali sprz´tu stomijnego ConvaTec, proponujemy
udzia∏ w naszej sta∏ej akcji – „Poznajmy si´”. 

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

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

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pró-
bek sprz´tu ConvaTec prosimy o kontakt pod bez-
p∏atnym numerem infolinii: 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów
z Warszawy i okolic na spotkanie w Galerii Art
Novum przy ul. Waszyngtona 30/36, które odb´-
dzie si´ w czwartek 23 wrzeÊnia br. o godz. 17. 

W programie spotkania przewidziano koncert
fortepianowy w wykonaniu Jakuba Zaczkowskie-
go – laureata konkursu „Chopin Junior” 
i uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej ma-
larzy zwiàzanych z galerià zatytu∏owanej „Urok
lata”. Sylwetki artystów i techniki malarskie
przybli˝y komisarz wystawy – Maria G∏odowska.
Na zakoƒczenie spotkania zapraszamy Paƒstwa
na smaczny pocz´stunek. 

Wystawa b´dzie czynna do 3 paêdziernika 
w godzinach 13-19 od poniedzia∏ku do piàtku.
Dla naszych Czytelników wst´p wolny na has∏o
„Nasza Troska”.

Od dwóch miesi´cy poradnia stomijna we Wro-
c∏awiu, której kierownikiem jest dr Jerzy Medyƒski,
funkcjonuje w nowej siedzibie. Nowy adres poradni: 

Poradnia dla Chorych ze Stomià
ul. Borowska 273
50-556 Wroc∏aw

tel. (071) 376 30 02
Poradnia czynna jest w Êrody i czwartki w godzi-

nach od 9 do 14. Aby umówiç si´ telefonicznie na
wizyt´, nale˝y posiadaç skierowanie od lekarza
rodzinnego.

Poradnia we Wroc∏awiu ma oficjalny status po-
radni stomijnej i jako jedyna w Polsce posiada
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na po-
rady dla pacjentów ze stomià. W imieniu perso-
nelu poradni serdecznie zapraszamy do jej od-
wiedzenia!
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0-800 120-093

Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e od jesieni br.
rozpoczynamy cykl warsztatów plastycznych dla
osób ze stomià z Warszawy i okolic. 

Wszystkich zainteresowanych poznaniem tajni-
ków malarstwa i rysunku prosimy o telefon pod
bezp∏atny numer infolinii Dzia∏u Pomocy Conva-
Tec (0 800 120-093) lub bezpoÊrednio do kusto-
sza galerii Art Novum – Marii G∏odowskiej (tel. 022
616-33-82). 

Bezp∏atne zaj´cia b´dà si´ odbywa∏y w Galerii Art
Novum w Warszawie, przy ul. Waszyngtona 30/36
(wejÊcie od ty∏u budynku) dwa razy w tygodniu,
przez dwa miesiàce (w paêdzierniku i listopadzie). 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów,
bez wzgl´du na wiek i umiej´tnoÊci, do skorzysta-
nia z naszej propozycji mi∏ego i twórczego sp´dze-
nia czasu. 

Zaproszenie na
spotkanie w Galerii

Art Novum w Warszawie



Co uwa˝a Pan za swój najwi´kszy spor-
towy sukces? 

Mistrzostwo w biegu maratoƒskim w Jelczu-
-Laskowicach w ubieg∏ym roku. Zajà∏em tam
pierwsze miejsce nie tylko w swojej grupie wie-
kowej, ale iwklasyfikacji generalnej. Równie  ̋wi-
cemistrzostwo Polski na zawodach w Golubiu-
-Dobrzyniu w biegu na 10 km, gdzie osiàgnà∏em
swój ˝yciowy rekord na tym dystansie – 33,59
min. Razem zkolegami zdoby∏em pierwsze miej-
sce na klubowych Mistrzostwach Polski. Biega-
∏em te  ̋za granicà, na zawodach w Belgii. By∏em
pierwszy w klasyfikacji wiekowej i szósty w ge-
neralnej. A startowa∏o ponad 500 osób z ró˝nych
krajów. To oczywiÊcie amatorskie zawody. 

D∏ugo Pan biega? 

Mniej wí cej od trzech lat. Zaczà∏em przed
czterdziestkà. KtóregoÊ razu koledzy namówili
mnie na coroczne zawody organizowane w Kali-
szu i, co by∏o dla wszystkich zaskoczeniem, osià-
gnà∏em niez∏y wynik. Przybieg∏em na met́  przed
wieloma zawodnikami, którzy trenowali ju  ̋kilka
lat. Ja przed zawodami kilka dni pobiega∏em, ale
to nie by∏ ̋ aden profesjonalny trening. Potem na-
mówili mnie na jeszcze jedne zawody, na których
te  ̋wypad∏em nieêle. Postanowi∏em wtedy zaczàç
porzàdnie trenowaç. 

Trzy lata, a zdoby∏ Pan imponujàcà licz-
b´ pucharów i medali. Czy nie przeszka-
dza Panu podczas zawodów worek sto-
mijny? 

Nie myÊl´ o tym. Liczy si´ tylko bieg i zwy-
ci´stwo. Ch´ç uzyskania jak najlepszego czasu.

Dlaczego wy∏oniono Panu stomi´? 

Z powodu wrzodziejàcego zapalenia jelita gru-
bego. D∏ugo chorowa∏em. Najpierw spraw´ lek-
cewa˝y∏em, by∏em m∏odym ch∏opakiem, kŕ po-
wa∏em si´ iÊç do lekarza. Gdy jednak problemy
zacz´∏y si´ nasilaç, zg∏osi∏em si´ do specjali-
stów. Ka˝dy stawia∏ innà diagnoz´, przepisywa∏
inne lekarstwa, zaleca∏ inne diety. W koƒcu tra-
fi∏em do szpitala w Kaliszu. Ale tam tylko pobie-
rano mi krew do badania, a ja czu∏em si´ coraz
gorzej, by∏em coraz s∏abszy. Czu∏em, jakby ˝y-
cie ze mnie uchodzi∏o. Ból by∏ nie do zniesienia,
goràczkowa∏em. Wypisa∏em si´ wi´c na w∏asnà
proÊb´ i „za∏atwiliÊmy” szpital wPoznaniu. To by∏
rok 1981. Tam bardzo si´ mnà zaj´li. Zrobili od-
powiednie badania, zdiagnozowali chorob´ i za-
cz´li mnie leczyç. Nie planowano operacji. Ale
tak si´ sta∏o, ˝e dosta∏em wewn´trznego
krwotoku z jelita i trafi∏em na stó∏ operacyj-
ny. Okaza∏o si´, ˝e ca∏e jelito grube nadaje
si´ do wyci´cia. Zrobiono mi ileostomi´.

Mia∏ Pan wtedy 19 lat. Jak tak m∏o-
dy cz∏owiek, który myÊli o randkach
i dziewczynach, reaguje na worek? 

Cieszy∏em sí , ˝e ˝yj́ . Gdy chorowa∏em,
mia∏em dwa marzenia – by nie bola∏o i bym
móg∏ coÊ zjeÊç. I ten koszmar sí  skoƒczy∏.
Wiedzia∏em, ˝e pewien etap jest ju  ̋za mnà – ˝e
nie b´d  ́móg∏ aktywnie uprawiaç sportu, a wte-
dy m. in. çwiczy∏em karate. I tego by∏o mi szko-
da. Ale to nie by∏o za∏amanie, nie popada∏em
w rozpacz. Wiedzia∏em, ˝e z niektórych planów
b´d  ́musia∏ zrezygnowaç, np. z rodziny. 

Okaza∏o si´ jednak, ˝e z planów nie
musia∏ Pan wcale rezygnowaç. Jest
Pan utytu∏owanym sportowcem, wybu-
dowa∏ dom, ma wspania∏à rodzin´...

Rozumiem, ˝e na Pana przysz∏ej ma∏-
˝once stomia nie zrobi∏a specjalnego
wra˝enia?

Pozna∏em jà, gdy mia∏a 17 lat. Gdy po trzech
latach „chodzenia” zacz ĺiÊmy myÊleç o wspól-
nej przysz∏oÊci, wiedzia∏em, ̋ e musz  ́jej „to” po-
wiedzieç. Zbiera∏em sí  d∏ugo do tej rozmowy, za-
czyna∏em, nie koƒczy∏em, przek∏ada∏em na
póêniej. Gdy w koƒcu wszystko opowiedzia∏em,
odetchn ∏́a z ulgà: „myÊla∏am, ˝e to coÊ powa˝-
niejszego, bo tak d∏ugo odwleka∏eÊ t́  rozmow´”
– powiedzia∏a. Mamy trójk  ́wspania∏ych dzieci.
Dobrze sí  uczà i sà uzdolnione sportowo, co bar-
dzo mnie cieszy. Zdradz ,́ ˝e nawet ˝on  ́zarazi-
∏em pasjà do biegania. Trenuje i chce wystarto-
waç ze mnà w najbli̋ szych zawodach. 

Du˝o Pan trenuje? 

Zazwyczaj przebiegam 12-16 km dziennie.
Przed zawodami wí cej. Dla mnie to przyjemnoÊç
i radoÊç. Gdy pobiegam, od razu mam dobry hu-
mor. Gdy musz  ́zrezygnowaç z treningu, êle sí
czuj́ , wszystko mnie dra˝ni. 

Biega Pan razem z ludêmi zdrowymi,
a przecie˝ na zawodach biegajà te˝ nie-
pe∏nosprawni w swoich kategoriach.
Dlaczego?

By∏bym bezkonkurencyjny. A tak powa˝nie –
to ogromna satysfakcja sprawdzaç si´ z innymi,
zdrowymi zawodnikami, cz´sto 20-30-latkami
i zostawiaç ich w tyle. Ja nie czuj´ si´ niepe∏-
nosprawny i na takiego nie wyglàdam. Nikt nie
wie, ˝e mam stomi´. I niech tak zostanie... 

Wojciechem Stasiakiem, maratoƒczykiem 

Bieganie na dobry humor

Rozmowa z...

Dorota Anna Bronisz
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Piel´gnacja stomii

Powik∏ania stomii jelitowych (cz. I)

dr n. med. Jerzy Medyƒski
Poradnia dla Chorych ze Stomià we Wroc∏awiu

Powik∏ania stomii jelitowych – kolostomii
oraz ileostomii – sà zjawiskiem bardzo cz´-
stym. Wyst´pujà u pacjentów w ró˝nym wieku
i w ró˝nym czasie po operacji, b´dàc powo-
dem wielu przykrych dolegliwoÊci. Du˝a skala
zjawiska sk∏oni∏a nas do szczegó∏owego omó-
wienia najcz´stszych problemów, z jakimi spo-
tkaç si´ mogà osoby z wy∏onionà przetokà je-
litowà. Poni˝ej prezentujemy pierwszy artyku∏
z cyklu poÊwi´conego temu zagadnieniu. 

Operacja wy∏onienia stomii jelitowej jest cz´-
sto zabiegiem ratujàcym ˝ycie. Fachowo wy∏o-
niona, prawid∏owo piel´gnowana i zdrowa (nie-
powik∏ana) stomia daje przewa˝nie mo˝liwoÊç
szybkiego i pe∏nego powrotu pacjenta do nor-
malnego ˝ycia. Niestety, powik∏ania sà zjawi-
skiem bardzo cz´stym, wyst´pujà u wi´kszoÊci
pacjentów i mogà pojawiç si´ w ró˝nym czasie
po operacji. 

Ró˝nice pomi´dzy ileostomià a kolostomià 

Ileostomia oraz kolostomia bardzo znacznie ró˝-
nià sí  od siebie – budowà, funkcjonowaniem oraz
cz´stoÊcià i rodzajem wyst́ pujàcych powik∏aƒ. 

Ileostomia jest najcz´Êciej wytwarzana w koƒ-
cowym odcinku jelita cieƒkiego (Rys. 1.). Powo-
dem operacji zakoƒczonej wy∏onieniem ileosto-
mii jest przewa˝nie wrzodziejàce zapalenie jelita
grubego, choroba LeÊniowskiego – Crohna lub
polipowatoÊç rodzinna. Ten rodzaj przetoki cià-

gle wydziela niewielkie iloÊci zawsze p∏ynnej tre-
Êci jelitowej, która jest bardzo dra˝niàca w sto-
sunku do skóry. Uszkadza ona skóŕ  z powodu
du˝ej zawartoÊci kwasów ˝ó∏ciowych oraz soku
trzustkowego. Z tego powodu ileostomia zmu-
sza pacjenta do sta∏ego i bardzo starannego
(szczelnego) jej zabezpieczenianajwy˝szej jako-
Êci sprz´tem stomijnym. 

Posiadanie ileostomii wià˝e si´ z ryzykiem ∏a-
twego odwodnienia organizmu. Powodem tego
jest fakt, ̋ e treÊç jelitowa w ogóle nie dostaje si´
do jelita grubego, w którym odbywa si´ wch∏a-
nianie  wody i soli mineralnych. P∏ynny stolec
wydostaje si´ z jelita cienkiego na zewnàtrz – do
worka stomijnego. Objawami odwodnienia orga-
nizmu sà brak apetytu, znu˝enie, rozdra˝nienie,
bóle g∏owy, bolesne skurcze mi´Êniowe oraz
nadmierna sennoÊç. 

Odwodnienie jest szczególnie groêne wpierw-
szych miesiàcach po operacji, poniewa˝ przeto-
ka wydziela wtedy bardzo du˝o treÊci jelitowej
(ok. 1-2 litry na dob´). Dopiero po oko∏o 1-2
miesiàcach iloÊç ta zmniejsza si´ do 500-800
ml na dob´. 

Gdy mamy ileostomi´, nale˝y piç du˝o p∏y-
nów, a tak˝e pilnie obserwowaç iloÊç wydala-
nego moczu. Jest to wa˝ne szczególnie wtedy,
gdy przydarzy nam si´ biegunka lub gdy jest
upa∏. 

Kolostomia jest wytwarzana na jelicie grubym
(Rys. 2.). Powodem operacji jest przewa˝nie no-
wotwór jelita grubego lub odbytu, nieswoiste za-

palenie jelita grubego, urazy brzucha, niedo-
krwienie jelit, niedro˝noÊç jelit lub potrzeba
ochrony wykonanego zespolenia jelitowego. Ko-
lostomia jest znacznie ∏atwiejsza w piel´gnacji
ni˝ ileostomia. 

Chorzy posiadajàcy ileostomi´ lub
kolostomi´ nie muszà stosowaç specjalnej
diety. Powinni oni prowadziç normalny, zdro-
wy, tryb ˝ycia oraz normalnà aktywnoÊç zawo-
dowà, fizycznà i seksualnà. Dla kobiet nie ma
istotnych przeciwwskazaƒ do zachodzenia
w cià˝´.

Omawiajàc rodzaje i w∏aÊciwoÊci fizjologicz-
ne przetok jelitowych, nale˝y podkreÊliç, ˝e
najcz´Êciej sà one wykonywane planowo (w
trakcie planowego zabiegu operacyjnego).
Zdarzajà si´ jednak równie˝ czasami przetoki
nie planowane, czyli tzw. samoistne („dzikie”).
Powstajà one najcz´Êciej w wyniku doznanych
wczeÊniej urazów jamy brzusznej, zaka˝eƒ rop-
nych jamy otrzewnej oraz niektórych chorób je-
lit (choroba LeÊniowskiego – Crohna, promie-
nica, nowotwór lub wrzodziejàce zapalenie
jelita grubego). 

Powik∏ania stomii jelitowych

Powik∏ania stomii jelitowych to wszystkie
stany chorobowe, wynikajàce z nieprawid∏owo
wykonanego zabiegu wytworzenia stomii, bàdê
jej niew∏aÊciwego zabezpieczenia (piel´gna-
cji). G∏ównà przyczynà wyst´powania powik∏aƒ

Co to jest stomia?

S∏owo stomia pochodzi z j´zyka grec-
kiego i oznacza „otwór”. Stomia jelito-
wa jest to sztuczne wyprowadzenie je-
lita (grubego lub cienkiego) poza jam´
brzusznà. Umieszcza si´ jà na przed-
niej Êcianie brzucha, gdzie istniejà od-
powiednie warunki do zaopatrzenia
w sprz´t stomijny. Istnieje wiele rodza-
jów stomii i przyczyn, dla których si´
jà wy∏ania. Równie˝ wyprowadzenie
dróg moczowych poza p´cherz i cew-
k´ moczowà nazywamy stomià (uro-
stomià).

Rys. 1. Ileostomia jest to stomia wykonana na poziomie
koƒcowego odcinka jelita cienkiego (tzw. jelito kr´te, z ∏ac.
Ileum) poprzez wy∏onienie tego odcinka jelita na po-
wierzchni´ Êciany brzucha. W przypadku ileostomii obj´-
toÊç treÊci jelitowej jest znacznie wi´ksza ni˝ normalnie,
jest ona p∏ynna i dzia∏a dra˝niàco na skór´.

Rys. 2. Kolostomia jest to stomia wykonana na poziomie
jelita grubego. Wykonuje si´ jà wtedy, gdy zachodzi
koniecznoÊç usuni´cia cz´Êci jelita grubego. Wówczas
pozosta∏a cz´Êç jelita zostaje po∏àczona z przednià Êcianà
jamy brzusznej. W przypadku kolostomii treÊç jelitowa jest
bardzo podobna do normalnego stolca.



jest – poza niedoskona∏à technikà operacyjnà
oraz brakiem przygotowania do zabiegu – brak
wiedzy i umiej´tnoÊci pacjenta w zakresie pra-
wid∏owej piel´gnacji stomii. Powik∏ania cz´sto
decydujà o tym, czy ̋ ycie ze stomià jest ucià˝-
liwym kalectwem, czy te˝ pozwala na prowa-
dzenie normalnej aktywnoÊci ˝yciowej, zawo-
dowej i rodzinnej. 

Powik∏ania stomii mogà mieç charakter
miejscowy lub ogólnoustrojowy. Przewa˝nie
dzielimy je w nast´pujàcy sposób: 
♦ Powik∏ania miejscowe: 

• dermatologiczne, 
• chirurgiczne, 

- wczesne (powstajà jako bezpoÊrednie
nast´pstwo zabiegu operacyjnego), 

- póêne (pojawiajà si´ w czasie odleg∏ym
o kilka miesi´cy lub lat od zabiegu), 

♦ Powik∏ania ogólnoustrojowe: 
• psychologiczne,
• seksualne, 
• metaboliczne.

Powik∏ania dermatologiczne

Powik∏ania dermatologiczne sà najcź stszym po-
wik∏aniem stomii i wyst́ pujà uniemal 80% pacjen-
tów. Dochodzi do nich na skutek podra˝nienia skó-
ry przez treÊç jelitowà, która sí  na nià wydostaje i
wywo∏uje stan zapalny. Jest to przewa˝nie wynik nie-

prawid∏owej pieĺ gnacji stomii lub niew∏aÊciwego
stosowania sprź tu stomijnego. Mo l̋iwe sà tak̋ e re-
akcje alergiczne (uczuleniowe) na plastry ikleje oraz
inne sk∏adniki sprź tu stomijnego. Niebezpieczne
jest zaka˝enie powy˝szych zmian przez bakterie. 

Do najcź stszych powik∏aƒ dermatologicznych
zaliczamy: 
• zapalenie skóry wokó∏ stomii (wyprysk kontaktowy

skóry) – reakcja zapalna skóry na dzia∏anie treÊci je-
litowej (szczególnie przy ileostomii), która zawiera du-
e̋ iloÊci kwasów ̋ ó∏ciowych i soku trzustkowego, 

• alergiczne zapalenie skóry – uczulenie na któryÊ
ze sk∏adników sprź tu stomijnego.

Powik∏ania chirurgiczne (wczesne i póêne) 

Powik∏ania chirurgiczne wczesne sà bezpoÊred-
nio zwiàzane z zabiegiem operacyjnym i wyst́ pujà
wokresie kilku dni lub tygodni po operacji. Najcź st-
sze z nich to: 
• obrź k stomii,
• krwawienie z b∏ony Êluzowej stomii,
• niedokrwienie lub martwica stomii,
• stomia w fa∏dzie brzusznym,
• wciàgniecie stomii,
• wypadaní cie stomii,
• zaka˝enie oko∏ostomijne lub przetoka oko∏osto-

mijna.

Powiklania chirurgiczne póêne ujawniajà sí  kilka
miesí cy lub kilka lat po zabiegu operacyjnym. Na-
le˝à do nich: 
• wypadanie stomii,
• przepuklina oko∏ostomijna,
• zw ˝́enie stomii,
• wznowa procesu chorobowego w stomii.

Wszystkie wymienione powik∏ania stomii zo-
stanà omówione szczegó∏owo w kolejnych od-
cinkach naszego cyklu. Serdecznie zapraszamy
do ich lektury! 

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

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

� S∏u˝y do wype∏niania i uszczelniania
nierównoÊci skórnych wokó∏ stomii (fa∏dy,
blizny)

� Stosowana pod p∏ytk´ zwi´ksza
jej przyleganie do skóry i przed∏u˝a czas
noszenia

� Zabezpiecza przed przedostaniem
si´ treÊci jelitowej pod p∏ytk´

� Chroni i leczy skór´ wokó∏ stomii

� ¸atwa i wygodna w u˝yciu

� Polecana do stosowania we wszystkich
rodzajach przetok

Pasta Stomahesive uszczelniajàco-gojàca

Pasta 

uszczelniajàco-gojàca

dost´pna jest

w ramach limitów

na sprz´t stomijny

ustalonych przez

Ministerstwo

Zdrowia

Rodzaje przetok jelitowych

W praktyce stosuje sí  ró˝ne kryteria po-
dzia∏u przetok jelitowych. Najwa˝niejsze
z nich to: 
• kryterium czasowe: 

- stomia czasowa (wy∏aniana na jakiÊ
czas, a nast´pnie likwidowana), 

- stomia ostateczna (wy∏aniana na sta∏e).
• kryterium miejsca, w którym zosta∏a

wytworzona (poziom jelita): 
- ileostomia (przetoka jelita cienkiego), 
- kolostomia (przetoka jelita grubego). 

• kryterium techniki operacyjnej: 
- stomia jednolufowa (koƒcowa), 
- stomia dwulufowa (boczna lub p t́lowa).



1. Jak powinien od˝ywiaç sí  pacjent po za-
biegu wy∏onienia stomii? 

Przede wszystkim – zdrowo. Osoby z wy-
∏onionà stomià muszà przestrzegaç tych sa-
mych zasad od˝ywiania si´, jakie zosta∏y usta-
lone dla ludzi zdrowych. Powinny wi´c piç
oko∏o 2 litrów p∏ynów dziennie, stosowaç
urozmaiconà diet´, jeÊç du˝o owoców, ryb
i warzyw, unikaç s∏odyczy oraz t∏ustych po-
traw, przestrzegaç higieny przygotowywania
i spo˝ywania posi∏ków, zapewniç odpowied-
nià iloÊç b∏onnika w diecie oraz dbaç o to, aby
spo˝ywane pokarmy by∏y Êwie˝e. Jedzenie
powinno sprawiaç przyjemnoÊç.

2. Czy naprawd  ́stomia jelitowa nie narzuca
koniecznoÊci stosowania specjalnej diety? 

Nie. Stomia nie jest chorobà i nie wyma-
ga specjalnej diety, ale tolerancja ró˝nych
pokarmów po zabiegu jej wy∏onienia jest
sprawà bardzo indywidualnà. Cz´Êç osób ze
stomià jelitowà mo˝e jeÊç te same produkty
co przed operacjà i nie skar˝y si´ na ˝adne
dolegliwoÊci. Jest jednak du˝a grupa pacjen-
tów, którzy muszà zmodyfikowaç swoje na-
wyki ̋ ywieniowe, poniewa˝ pokarmy, do któ-
rych przywykli, nie s∏u˝à im ju˝ tak dobrze,
jak przedtem.

Wiele osób ze stomià spo˝ywa np. kapu-
st´ i roÊliny stràczkowe (fasol´, groch,
bób), poniewa˝ nie ma ku temu wyraênych
przeciwwskazaƒ. Sà to jednak produkty wia-
trop´dne, które u wi´kszoÊci osób, równie˝
tych bez stomii, powodujà wzmo˝one
tworzenie si´ gazów jelitowych. W przypad-
ku stomii ich wydzielanie nie jest kontrolo-
wane i nie odbywa si´ bezg∏oÊnie. Je˝eli
ktoÊ bardzo lubi kapust´, mieszka sam

w domu i w niczym mu to nie przeszkadza,
nie musi si´ specjalnie ograniczaç...
Jednak np. sekretarka pracujàca w biurze
powinna jej unikaç, je˝eli zale˝y jej na dys-
krecji. 

Dieta po zabiegu wy∏onienia stomii jelito-
wej powinna byç tak dobrana, by nie powo-
dowa∏a biegunek ani zaparç. Musi byç zdro-
wa i zró˝nicowana. Organizm niedo˝ywiony
lub êle od˝ywiony jest s∏aby i podatny na wie-
le chorób. Ju˝ dawno dowiedziono, ˝e dzi´ki
w∏aÊciwemu od˝ywianiu i zdrowemu trybowi
˝ycia jesteÊmy w stanie pokonaç bardzo wie-
le chorób! 

3. Ogólne zalecenia ̋ ywieniowe dla osób ze
stomià mo˝na wí c sformu∏owaç wnast́ -
pujàcy sposób – nale˝y od˝ywiaç sí
w normalny sposób i unikaç tych pokar-
mów, które mogà powodowaç  biegunki
lub zaparcia. Czy tak?

Tak. Podstawowym zaleceniem dla wszyst-
kich nowo operowanych osób ze stomià jest
to, aby dok∏adnie obserwowa∏y swój organizm
oraz cykl wypró˝nieƒ. Tylko sam zaintereso-
wany jest bowiem w stanie najlepiej zaobser-
wowaç, czy zasz∏y jakieÊ zmiany w toleran-
cji spo˝ywanych pokarmów i oceniç, które
z nich sà przyczynà nieprawid∏owego funkcjo-
nowania przewodu pokarmowego.

Najcz´stsze dolegliwoÊci zwiàzane z od˝y-
wianiem si´, na które narzekajà osoby ze sto-
mià, to wzd´cia, kolki, bóle brzucha, „przele-
wania”, biegunki oraz zaparcia. Je˝eli nic
takiego si´ nie dzieje, to aktualnie stosowana
dieta (oczywiÊcie pod warunkiem, ̋ e jest zdro-
wa) mo˝e byç kontynuowana. Je˝eli jednak
pojawiajà si´ jakieÊ dolegliwoÊci, to jad∏ospis
powinien ulec zmianie.

4. Oczym nale˝y pamí taç bezpoÊrednio po
operacji wy∏onienia stomii? 

Dieta, jakà pacjent otrzymuje w szpitalu po za-
biegu operacyjnym, jest narzucona przez szpital-
nego dietetyka. Jest to dieta lekko strawna, która
pokrywa zapotrzebowanie organizmu na wszyst-
kie sk∏adniki od˝ywcze, w tym m.in. na bia∏ko, wi-
taminy i sole mineralne. 

Zaraz po wyjÊciu ze szpitala pacjent powinien
tak u∏o˝yç sobie jad∏ospis, aby by∏ on podobny do
szpitalnego. Musi byç koniecznie skomponowany
z potraw lekko strawnych i zró˝nicowanych, aby
organizm otrzyma∏ z po˝ywieniem wszystkie po-
trzebne mu substancje od˝ywcze oraz wystarcza-
jàcà iloÊç energii. W tym okresie nale˝y bez-
wzgl´dnie unikaç s∏odyczy oraz pokarmów
t∏ustych, cí ˝ko strawnych i wiatrop´dnych, które
niepotrzebnie obcià˝ajà uk∏ad pokarmowy i mogà
powodowaç z jego strony ró˝ne dolegliwoÊci (naj-
bardziej przykre to zaparcia i biegunki). Nale˝y ich
unikaç szczególnie w pierwszych tygodniach po
operacji, kiedy pacjent dopiero wraca do zdrowia,
a jelita sà wcià  ̋nadwyŕ ˝one i bardzo wra l̋iwe. 

W ustaleniu, jakie produkty mogà byç êle tole-
rowane po operacji wy∏onienia stomii jelitowej,
bardzo pomocna jest regu∏a, aby przy rozszerzaniu
diety onowe sk∏adniki pokarmowe, wprowadzaç je
stopniowo, w odst́ pach dwu- lub trzydniowych.
Wtedy jesteÊmy wstanie dok∏adnie zaobserwowaç,
jak sà trawione i czy przypadkiem nie powodujà
dolegliwoÊci. Je˝eli po wprowadzeniu do diety ja-
kiegoÊ nowego produktu, np. Êmietany, orzechów
lub bananów, pojawià sí  wiatry lub biegunka, to
powinniÊmy z niego zrezygnowaç na kilka dni i po
pewnym czasie ponownie w∏àczyç do diety. Je-
˝eli po odstawieniu produktu dolegliwoÊci ustà-
pià, a po ponownym jego wprowadzeniu znowu
sí  pojawià, jest to znak, ˝e w∏aÊnie on jest za nie
odpowiedzialny. Je˝eli od razu zacz ĺibyÊmy jeÊç

Zasady prawid∏owego od˝ywiania si´
osób ze stomià (cz. I) 

Dietetyk radzi

Z dr Ma∏gorzatà Koz∏owskà-Wojciechowskà z Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie, rozmawia 
dr Przemys∏aw Styczeƒ

Zgodnie z wczeÊniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy cykl publikacji poÊwi´conych prawid∏owemu od˝ywianiu si´ osób ze
stomià. O odpowiedzi na nasze pytania poprosiliÊmy eksperta w tej dziedzinie. Temat jest bardzo wa˝ny i obszerny, dlatego b´-
dzie goÊci∏ na ∏amach „Naszej Troski” przez kilka nast´pnych numerów. Mamy nadziej´, ˝e przeka˝emy Paƒstwu najwa˝niej-
sze informacje i wyjaÊnimy najcz´stsze wàtpliwoÊci, jakie wià˝à si´ z dietà osób, które majà stomi´. Zach´camy goràco do
nadsy∏ania w∏asnych pytaƒ, które pozwolà wzbogaciç nasze opracowanie!
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wszystko, trudno by∏oby nam ustaliç przyczyn´
k∏opotów.

Dieta po zabiegu operacyjnym powinna zawie-
raç wszystkie sk∏adniki potrzebne organizmowi do
prawid∏owej rekonwalescencji. Nie mo˝e wí c bra-
kowaç w niej np. bia∏ek i witamin, które sà nie-
zb´dne m.in. wprawid∏owym gojeniu rany poope-
racyjnej. 

5. Najcz´Êciej spotykanym typem stomii jest
kolostomia, a jej najcz´stszà przyczynà
– choroba nowotworowa. Czy u osób ze
stomià, u których nowotwór nie zosta∏ do-
szcz t́nie usuní ty, istniejà jakieÊ ograni-
czenia dietetyczne, dotyczàce iloÊci spo-
˝ywanego bia∏ka? 

Dieta pacjentów z chorobà nowotworowà nie
mo˝e byç dietà wysokobia∏kowà. Nie nale˝y
„przekarmiaç” sí  bia∏kiem, poniewa˝przyÊpiesza
ono rozwój nowotworów. Jest potrzebne tkance
nowotworowej, tak jak ka˝dej innej tkance, do
wzrostu. Dostarczajàc bia∏ka w zbyt du˝ych ilo-
Êciach, u∏atwiamy zatem rozwój choroby. 

Nie oznacza to jednak, ˝e nale˝y sí  g∏odziç!
Bia∏ko jest niezb´dne w procesie rekonwales-
cencji i bez niego nie ma powrotu do zdrowia. 
A zdrowy organizm – to silny organizm, równie˝
w walce z rakiem. Dostateczna iloÊç bia∏ka w po-
˝ywieniu umo l̋iwia utrzymanie w dobrej kondy-
cji uk∏adu immunologicznego, który chroni nas
przed wieloma chorobami i pozwala wygraç z no-
wotworem. 

Kluczem do sukcesu jest wí c zwyk∏a, zdrowa
dieta, która dostarcza przecí tne iloÊci bia∏ka. Ta-
kie, aby nasz organizm móg∏ prawid∏owo funkcjo-
nowaç, ale by jednoczeÊnie nie u∏atwiaç wzrostu
nowotworu. O takiej diecie mo˝na by powiedzieç
– „normalnobia∏kowa” – czyli taka, jaka jest prze-
wa˝nie polecana zdrowemu cz∏owiekowi. 

OczywiÊcie, je˝eli ktoÊ jest rekonwalescentem
po operacji, to potrzebuje wí cej bia∏ka w po˝y-
wieniu. Trzeba jednak uwa˝aç, ˝eby nie by∏o go
zbyt du˝o. Na pytanie – ile dok∏adnie, mo˝e od-
powiedzieç precyzyjnie tylko lekarz lub dietetyk, po
dok∏adnym zapoznaniu sí  ze stanem pacjenta ihi-
storià jego choroby. Bardzo cz´sto post́ powanie
ustala sí  indywidualnie, poniewa  ̋ka˝dy przypa-
dek jest inny. 

Chorzy znowotworami powinni na sta∏e w∏àczyç
do swojego jad∏ospisu ryby, poniewa  ̋zawierajà
one du˝e iloÊci przeciwnowotworowych kwasów
„omega-3”. Kwasy te zwí kszajà odpornoÊç or-
ganizmu, hamujà powstawanie nowotworów iu∏a-
twiajà ich zwalczanie. Ryby sà zalecane nie tylko
w leczeniu, ale i wprofilaktyce nowotworów. Uwa-
˝a sí , ̋ e ka˝dy z nas powinien spo˝ywaç przynaj-
mniej trzy porcje ryb w ciàgu tygodnia, ogranicza-

jàc przy tym iloÊç spo˝ywanego mí sa, zw∏aszcza
czerwonego (wo∏owina i wieprzowina). 

Dieta dla osób z chorobà nowotworowà a˝
w 75% powinna sk∏adaç sí  z produktów pocho-
dzenia roÊlinnego, a tylko w 25% z produktów po-
chodzenia zwierz´cego. Jad∏ospis powinien za-
wieraç jak najwí cej warzyw i owoców. Warzywa
mo˝na spo˝ywaç w ka˝dej postaci – zarówno su-
rowej, jak i gotowanej, chocia  ̋znacznie lepiej tra-
wione sà te drugie. Warto je gotowaç na parze –
sà wtedy ∏atwiej przyswajalne i nie tracà zawartych
w nich witamin. 

Warzywa mo˝na jeÊç, kiedy sí  chce i ile sí
chce. Wyjàtkiem sà roÊliny stràczkowe (fasola,
groch, bób), które nie sà polecane dla osób ze sto-
mià. Powodujà one zwí kszenie pracy jelit i wy-
dzielanie gazów. Mo˝e to powodowaç bóle i nie-
przyjemne odczucia w brzuchu. 

6. W jakich pokarmach jest du˝o bia∏ka? 

Du˝o bia∏ka jest w bia∏ym i czerwonym mí sie,
rybach, mleku i przetworach mlecznych oraz w
produktach sojowych. 

Prawid∏owa dieta powinna zapewniç odpowied-
nià iloÊç pe∏nowartoÊciowego i ∏atwo przyswajal-
nego bia∏ka z ró˝nych êróde∏ – nie tylko pocho-
dzenia zwierz´cego, ale równie  ̋roÊlinnego. Dla
przyk∏adu podam, ˝e bia∏ko zawarte w mí sie ryb
jest bardzo ∏atwo przyswajalne – prawie w 96%,
a np. zawarte w czerwonym mí sie (wo∏owina,
wieprzowina) o wiele gorzej – w ok. 70%.

Bia∏ko jest dobrym êród∏em energii i powinno
pokrywaç 10-15% dziennego na nià zapotrzebo-
wania – ok. 300 kcal w diecie powinno pocho-
dziç z bia∏ka.

Jak ju  ̋powiedzieliÊmy, rekonwalescenci po-
trzebujà go znacznie wí cej. Bardzo polecam im
ryby, które, oprócz ∏atwo przyswajalnego bia∏ka, za-
wierajà tak˝e du˝o kwasów wielonienasyconych
o dzia∏aniu przeciwmia˝d˝ycowym oraz kwasów
„omega-3” o dzia∏aniu przeciwnowotworowym. 

Bardzo bogata w bia∏ko jest równie˝ soja, nie-
stety ma∏o u nas popularna, a szkoda, bo jest
bardzo zdrowa. Jej bia∏ko organizm przyswaja

w ok. 95%. Soja zawiera równie˝ wiele cennych
sk∏adników mineralnych, takich jak np. selen,
b´dàcy bardzo silnym czynnikiem przeciwnowo-
tworowym. 

7. Czy pacjent ze stomià, u którego nie usu-
ní to doszcz t́nie nowotworu, mo˝e zatem
codziennie rano jeÊç bia∏y ser lub jedno
jajko? Czy te  ̋mo˝e sobie pozwoliç na obie
rzeczy naraz? 

To trudne pytanie i odpowiedê na nie mo˝e cza-
sami wymagaç indywidualnej konsultacji ze spe-
cjalistà. Pacjent po operacji wy∏onienia stomii je-
litowej powinien od˝ywiaç sí  tak, jak osoba
zdrowa. Dieta, jakà stosuje, musi dostarczyç orga-
nizmowi wystarczajàcà iloÊç energii, wody, bia∏ek,
w´glowodanów, t∏uszczy, witamin, soli mineral-
nych i pierwiastków Êladowych. Musi te  ̋zapew-
niç mu regularne wypró˝nienia. Stolce muszà byç
uregulowane, poniewa  ̋biegunki i zaparcia sà bar-
dzo niepo˝àdane. Pacjenci powinni sí  od˝ywiaç
tak, aby nie popaÊç w inne choroby. Uosób zcho-
robà nowotworowà wdiecie nie mo˝e byç zbyt du-
˝o bia∏ka, co ju  ̋omówiliÊmy poprzednio. 

Bia∏y serek – lepiej chudy ni̋  t∏usty – mo˝na
jeÊç codziennie, poniewa  ̋to wspania∏e êród∏o pe∏-
nowartoÊciowego bia∏ka i ∏atwo wch∏anianego
wapnia. Wapƒ jest bardzo wa˝nym pierwiastkiem.
Bierze udzia∏ wprawid∏owej pracy mí Êni oraz sta-
nowi podstawowy budulec koÊci, a jego ma∏a iloÊç
w po˝ywieniu mo˝e prowadziç m.in. do m´czli-
woÊci mí Êni iosteoporozy. Je˝eli na Êniadanie je-
my serek, to na obiad te  ̋mo˝emy sobie pozwo-
liç na bia∏ko, np. w postaci mí sa.

Nale˝y pamí taç, ̋ e zdietetycznego punktu wi-
dzenia znacznie lepsze jest mí so bia∏e (kurczak,
indyk, cieĺ cina) ni̋  czerwone (wo∏owina, wieprzo-
wina). Czerwonego mí sa nie powinno sí  jadaç
cz´Êciej ni̋  2-3 razy w tygodniu, wliczajàc w to
w´dliny. Bardzo korzystne, z omówionych ju˝
wczeÊniej powodów, jest tak˝e mí so ryb; zarów-
no tych chudych, jak i t∏ustych (karp, Êledê, flàdra,
morszczuk, w´gorz, pstràg). 

Jajka sà bardzo po˝ywnym sk∏adnikiem pokar-
mowym. Zawierajà ∏atwo przyswajalne bia∏ko, wie-
le witamin oraz du˝e iloÊci lecytyny. Lecytyna ma
du˝e znaczenie w prawid∏owym funkcjonowaniu
uk∏adu nerwowego. Wp∏ywa na poprawienie pa-
mí ci iopóênia degeneracj́  tkanki nerwowej. Jed-
nak jajka mogà jeÊç codziennie jedynie te osoby,
które nie majà k∏opotu z cholesterolem (o pozio-
mie poni̋ ej 250 mg). Wí kszoÊç starszych osób
takie problemy ma, dlatego powinny one ograni-
czyç iloÊç spo˝ywanych jajek do 2-3 tygodniowo.
Zresztà jajek i tak spo˝ywa sí  znacznie wí cej –
sà przecie  ̋sk∏adnikiem makaronów, klusek is∏od-
kiego pieczywa.



Rozwiàzanie konkursu plastycznego

„Kim chc´ zostaç, jak b´d´ du˝y?”

Drogie dzieci! 

Dzi´kujemy za wszystkie prace, które nades∏a∏yÊcie do nas na konkurs
„Kim chc´ zostaç, jak b´d´ du˝y?”.
Wszystkie Wasze prace sà pi´kne, kolorowe i zrobi∏y na nas ogromne wra-

˝enie. Wszystkim przysz∏ym piel´gniarkom, bibliotekarkom, kolejarzom, czo∏-
gistom, baloniarzom ̋ yczymy wytrwa∏oÊci w realizacji planów. JesteÊmy pew-
ni, ˝e to si´ Wam uda, poniewa˝ jesteÊcie „twardzielami” – mimo stomii
Êmia∏o idziecie przez ˝ycie, zawsze uÊmiechni´ci. ˚yczymy Wam wszystkiego
najlepszego. 

Przy wybieraniu najlepszych dziesi´ciu prac, podobnie jak w zesz∏ym roku,
znowu si´ troch´ pok∏óciliÊmy. Ka˝demu podoba∏y si´ inne rysunki. ˚eby si´
w koƒcu pogodziç, postanowiliÊmy troch´ zmieniç zasady naszego konkursu
i nagrodziç nie 10, a 12 osób. Poni˝ej prezentujemy list´ laureatów naszego
konkursu.

. 

1. Mateusz Domaga∏a (11 lat)
2. Julita Gostkowska (5 lat)
3. Bart∏omiej Adamski (10 lat)
4. Konrad Kawczyƒski (13 lat)
5. Piotr Szpruta (10 lat)
6. Pawe∏ Szpruta (10 lat)

7. Marek Âwiderski (15 lat)
8. Magda Piekutowska (14 lat)
9. Magda Cymbalak (8 lat)

10. Kinga Kwiatkowska (6 lat)
11. Anna Âwiderska (8 lat)
12. Patryk Polny (6 lat)

Autorzy wybranych prac, które prezen-
tujemy na stronie obok, otrzymujà od
naszej redakcji nagrody – zestawy do
gry w badmintona wraz z siatkà.



Bar∏omiej Adamski z Krzy˝a, 10 lat Julita Gostkowska  z Wo∏omina, 5 lat

Mateusz Domaga∏a ze Starachowic, 11 lat

Konrad Kawczyƒski  z Warszawy, 13 lat

Piotr Szpruta  z Jutrosina, 10 lat

Pawe∏ Szpruta  z Jutrosina, 10 lat

Marek Âwiderski  z Czeremchy, 15 lat

Magda Piekutowska
z Dàbrowy-Cherubin, 14 lat

Kinga Kwiatkowska z Myszkowa, 6 lat

Ania Âwiderska z Grajewa, 8 lat

Magda  Cymbalak z Przemkowa, 8 lat

Patryk Polny z  Ga∏ek, 6 lat



Minà∏ ju  ̋pó∏metek programu „Spotkajmy sí ”
– wspólnego przedsí wzí cia Polskiego Towarzy-
stwa Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko oraz
firmy ConvaTec. Odby∏y sí  32 z 48 zaplanowa-
nych na 2004 rok spotkaƒ. Do rozmowy, podczas
której pokusiliÊmy sí  o pierwsze podsumowanie
programu, zaprosiliÊmy Alin  ́Matysiak, przewod-
niczàcà Zarzàdu G∏ównego Pol-Ilko oraz dr Prze-
mys∏awa Stycznia z firmy ConvaTec. 

Jakie macie Paƒstwo wra˝enia po spotka-
niach, które ju  ̋sí  odby∏y? 

Alina Matysiak: Przede wszystkim okaza∏o
sí , ̋ e takie spotkania sà bardzo potrzebne. To by∏
„strza∏ w dziesiàtk´”. Pacjenci sà ogromnie zado-
woleni i s∏ysz  ́od nich wiele goràcych podzí ko-
waƒ. Na ka˝de kolejne spotkanie przychodzi co-
raz wí cej osób. Dzí ki temu, ̋ e zosta∏ zorganizo-
wany transport, goÊciliÊmy równie  ̋wielu pacjen-
tów z mniejszych miejscowoÊci. Nie spotykali-
Êmy sí  z nimi dotychczas, gdy  ̋dla wí kszoÊci
z nich barierà by∏a odleg∏oÊç i koszty
dojazdu. 

Przemys∏aw Styczeƒ: My tak˝e
spotykamy si´ z wdzi´cznoÊcià
uczestników spotkaƒ. Pacjenci dzwo-
nià do nas, przysy∏ajà mnóstwo li-
stów i dzielà sí  z nami swoimi spo-
strze˝eniami. B´dziemy mogli wyko-
rzystaç je przy organizacji nast́ p-
nych spotkaƒ. Musz  ́przyznaç, ̋ e tak
du˝e zainteresowanie spotkaniem
przeros∏o nasze oczekiwania. Jeste-
Êmy dumni z tego, ˝e to w∏aÊnie my
– wspólnie z Pol-Ilko – jesteÊmy ich
organizatorami. Razem na pewno
lepiej mo˝emy pomóc naszym pa-
cjentom.  

Dlaczego te spotkania okaza∏y sí  tak
wa˝ne? 

AM: W ostatnich kilkunastu latach na rynku
nastàpi∏ ogromny prze∏om w jakoÊci dost́ pnego
sprz t́u stomijnego. Sprz t́, którym dysponujemy
dzisiaj, pozwala na wí kszy komfort ̋ ycia. Jednak
edukacja i opieka nad pacjentami wcià  ̋pozosta-
wia wiele do ˝yczenia, szczególnie w mniejszych
oÊrodkach. Dlatego program „Spotkajmy sí ”
jest tak wa˝ny. Na spotkaniach pacjenci poznajà
wiele podstawowych poj́ ç zwiàzanych z pieĺ -
gnacjà stomii – z wyk∏adów i z filmów. Przede
wszystkim jednak majà mo l̋iwoÊç bezpoÊred-

niego kontaktu z lekarzami i pieĺ gniarkami. Na
spotkania zapraszamy najlepszych specjalistów,
którzy sà prawdziwymi autorytetami w tej dziedzi-
nie. Cz´Êç czasu jest zawsze zarezerwowana na
pytania ze strony pacjentów. Osoby, które kŕ pu-
jà sí  publicznie zadaç pytanie, mogà tak˝e
osobiÊcie porozmawiaç z wyk∏adowcami w cza-
sie przerwy.
PS: Bardzo nam na tym zale˝a∏o, by umo l̋iwiç
bezpoÊredni dost́ p do lekarzy i pieĺ gniarek.
Podczas przerw rzeczywiÊcie ustawiajà sí  do
nich prawdziwe kolejki. Wielu pacjentów umawia
sí  od razu na wizyt́ . W przerwach wielu porad
udzielajà pacjentom tak˝e pieĺ gniarki z Dzia∏u
Pomocy ConvaTec. Nie tylko rozdajà materia∏y
edukacyjne i bezp∏atny sprz t́ stomijny, ale tak˝e
s∏u˝à praktycznymi poradami. Doskonale znajà
problemy pacjentów ze stomià, wí c mogà im
udzieliç wyczerpujàcych informacji prawie na
ka˝dy temat.

AM: Poza tym, oprócz informacji na temat pie-
ĺ gnacji stomii i radzenia sobie z jej powik∏ania-

mi, pacjenci otrzymujà wiele konkretnych infor-
macji, np. o zasadach refundacji i dystrybucji
sprz t́u. Na poczàtku roku wiele osób gubi∏o sí
w nowych przepisach NFZ. PokazaliÊmy np., krok
po kroku, jak powinno sí  wype∏niaç kart́  zaopa-
trzenia comiesí cznego oraz jak potwierdzaç i re-
alizowaç zlecenia.  Bardzo wa˝ne jest równie  ̋to,
˝e na spotkaniach wszyscy mile sp´dzajà czas.
Majà okazj́  spotkaç sí  z innymi osobami, na-
wiàzaç znajomoÊci i nowe przyjaênie. Ludzie zna-
jà sí  cz´sto z widzenia, ale nie wiedzà, ˝e majà
ten sam problem. Tu sí  spotykajà i potem kon-
tynuujà znajomoÊç.

PS: Na ka˝dym spotkaniu podajemy tak˝e ad-
resy poradni i sklepów. Informacje gdzie szukaç
dalszej pomocy, jak zaprenumerowaç „Naszà

Trosk´”, jak zostaç cz∏onkiem programu „Z∏ota
Karta ConvaTec”, gdzie szukaç informacji o sto-
mii w Internecie. Ka˝de spotkanie jest inne. Na
ka˝dym z nich pacjenci mogà dowiedzieç sí
wielu interesujàcych i nowych rzeczy. Na pewno
warto zarezerwowaç czas i uczestniczyç we
wszystkich spotkaniach – nie tylko w jednym.

Czy dzí ki tym spotkaniom Pol-Ilko pozy-
skuje nowych cz∏onków? 

AM: Tak. Wiele osób w ogóle nie wiedzia∏o, ̋ e
jest takie stowarzyszenie, choç Pol-Ilko istnieje
ju  ̋kilkanaÊcie lat. I to nie tylko ci z ma∏ych oÊrod-
ków, równie  ̋z du˝ych miast. Okazuje sí , ˝e sà
tak˝e osoby, do których informacja o nas dotar∏a,
ale nie zdawa∏y sobie dotychczas sprawy, ̋ e  mo-
gà same aktywnie dzia∏aç w stowarzyszeniu. Te
spotkania sà wí c równie  ̋okazjà, byÊmy mogli
sí  przedstawiç i opowiedzieç o tym, co robimy.
Pokazaç, ˝e naprawd  ́ mamy realny wp∏yw na
pewne decyzje w∏adz. Chcemy, by wszystkim
stomikom ̋ y∏o sí  lepiej. Wiele osób zapisuje sí
do Pol-Ilko, inni majà okazj́  uregulowaç zaleg∏e
sk∏adki.

Spotkania sà równie  ̋okazjà, by o proble-
mie dowiedzieli sí  inni...

PS: Dzí ki temu, ˝e spotkania odbywajà sí
systematycznie i na tak du˝à skaĺ , wzrasta zain-
teresowanie mediów. Zauwa˝y∏em, ̋ e przed ka˝-
dym spotkaniem w prasie regionalnej pojawia
sí  przynajmniej jedna wzmianka na ich temat.
Na kilku spotkaniach goÊciliÊmy dziennikarzy,
równie  ̋z radia i telewizji.

AM: Tak, to doskona∏a okazja, by o stomii mó-
wiç g∏oÊno. Wiedza na jej temat jest, niestety,
wcià  ̋bardzo ma∏a. Wielu ludzi w ogóle nie wie,
˝e istnieje coÊ takiego jak stomia. Dotyczy to rów-
nie  ̋urz´dników, a zdarza sí  – niestety – ̋ e i Êro-
dowiska medycznego. 

„Czy ze stomià mo˝na normalnie ˝yç?” –
to nast́ pny temat spotkania. Okazuje sí ,
˝e mo˝na, Pani sí  uda∏o... 

AM: Nie chc´ nikomu dawaç recepty na ˝y-
cie, ale – nieskromnie mówiàc – mog´ s∏u˝yç
za przyk∏ad, ˝e stomia nie musi byç ˝yciowym
problemem. Mam jà ju˝ 24 lata. Wiem, jak bar-
dzo wa˝ny jest ten temat. Wcià˝, mimo dosko-
na∏ego sprz´tu, wielu ludziom trudno zaakcep-
towaç stomi´. Z drugiej strony – to nie tylko
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kwestia odpowiedniej liczby worków i p∏ytek.
Nawet u ludzi, którzy ˝yjà z nià ju˝ wiele lat, po-
jawiajà si´ obawy i wàtpliwoÊci. Tym bardziej
u pacjentów nowo operowanych, którzy ze sto-
mià uczà si´ dopiero ˝yç. Jeszcze wi´cej pro-
blemów majà osoby z mniejszych Êrodowisk.
Tam wcià˝ jeszcze jest to temat tabu. Trzeba sta-
le o tym mówiç, ˝e stomia nie musi burzyç do-
tychczasowego ˝ycia. Nale˝y pokazywaç ludzi,
którzy mimo niej nie zrezygnowali ze swoich
marzeƒ i pasji. To oni mogà najbardziej pomóc
innym, pokazujàc, jak wspaniale si´ realizujà
w ˝yciu. 

PS: Wielokrotnie na ∏amach „Naszej Troski”
przedstawialiÊmy pacjentów, którzy wspinajà si´
na najwy˝sze szczyty górskie, nurkujà, ˝eglujà,
aktywnie pracujà, biegajà w maratonach... Oni
sà najlepszym dowodem na to, ˝e je˝eli si´
chce, mo˝na osiàgnàç bardzo wiele. Na jesien-
nych spotkaniach postaramy si´, by opowie-
dzieli nam o tym. Zaprosimy te˝ psychologów,
którzy podpowiedzà, jak radziç sobie z codzien-
nymi problemami. 

W listopadzie koniec spotkaƒ? 

PS: Pod koniec listopada odb´dzie si´ ostat-
nie w tym roku spotkanie w Gorzowie Wielko-
polskim. PostanowiliÊmy jednak, ˝e w przy-

sz∏ym roku b´dziemy kontynuowaç nasz wspól-
ny program. Mamy wiele pomys∏ów i nowych
tematów. Na poczàtku 2005 r. zajmiemy si´
m.in. prawid∏owà dietà oraz çwiczeniami reha-
bilitacyjnymi. Przygotowujemy tak˝e nowe fil-
my edukacyjne. 

AM: Ogromnie sí  cieszymy, ̋ e zdecydowali-
Êcie si´ kontynuowaç ten program i we
wspó∏pracy z Pol-Ilko. Jest to bardzo du˝e przed-
sí wzí cie, te spotkania sà bardzo wa˝ne dla sto-
mików.

PS: Bardzo chcia∏bym, aby pacjenci równie˝
w∏àczyli sí  w organizacj́  spotkaƒ – by zg∏aszali
swoje propozycje, jakie tematy jeszcze powinny
byç poruszone, czego chcieliby sí  dowiedzieç.
By podpowiedzieli nam, czy powinniÊmy np. ina-
czej zorganizowaç po∏àczenia autobusowe, czy
wszystko im odpowiada. Prosimy o kontakt pod-
czas spotkaƒ lub telefonicznie. Chcemy bowiem
sprostaç wszystkim oczekiwaniom. Chc  ́zazna-
czyç, ˝e praca przy organizacji spotkaƒ pomaga
nam tak˝e przy redagowaniu „Naszej Troski”, na-
szego serwisu internetowego oraz przygotowy-
waç lepsze materia∏y edukacyjne i oczywiÊcie
spotkania.

Czy w programie „Spotkajmy sí ” mogà
uczestniczyç tylko ci pacjenci, którzy ko-
rzystajà ze sprz t́u firmy ConvaTec? 

PS: Nie. Na spotkania zapraszamy wszystkich
pacjentów ze stomià, a tak˝e osoby, które sí  ni-
mi opiekujà. PodkreÊlam – na spotkanie mo˝e
przyjÊç ka˝dy. Wst́ p jest bezp∏atny. Do wí kszo-
Êci pacjentów, których mamy w naszej bazie da-
nych, wysy∏amy zaproszenia. Ale i bez tych zapro-
szeƒ mo˝na uczestniczyç w spotkaniach. Szcze-
gó∏owe informacje na ich ten temat mo˝na zna-
leêç w „Naszej Trosce”, w poradniach stomij-
nych, w sklepach ze sprz t́em stomijnym i w pra-
sie. Im wí cej osób przychodzi na spotkania, tym
lepiej. Cieszy nas ogromnie, gdy sale sà wype∏-
nione po brzegi. 

AM: Korzystajàc z okazji, chcia∏abym bardzo
podzí kowaç za zaanga˝owanie wszystkim od-
dzia∏om regionalnym naszego stowarzyszenia
oraz wszystkim wspó∏pracujàcym przy organiza-
cji spotkaƒ osobom.

PS: Ja równie  ̋dzí kuj́  Zarzàdowi G∏ównemu
oraz oddzia∏om regionalnym Pol-Ilko za wspó∏-
prac .́ Wyrazy uznania nale˝à sí  wyk∏adowcom
– lekarzom i pieĺ gniarkom. S∏owa podzí kowa-
nia kieruj́  te  ̋do kole˝anek i kolegów, którzy pra-
cujà przy tym projekcie – przedstawicieli regio-
nalnych oraz pracowników Dzia∏u Pomocy.

Dzí kuj́ . 

Rozmawia∏a: Dorota Anna Bronisz

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Nr domu: Nr lok.:

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

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

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

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

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

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



Kino Kosmos      ul. Sokolska 66
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W poprzednich trzech odcinkach „Kàcika me-
dycznego” zajmowaliÊmy si´ chorobà nadci-
Ênieniowà, na którà cierpi ok. 30% doros∏ych
Polaków (ok. 8 milionów ludzi). Tematu nie wy-
czerpaliÊmy do koƒca, ale ze wzgl´du na to, ˝e
chcemy poruszyç na naszych ∏amach jeszcze
wiele innych ciekawych i wa˝nych zagadnieƒ,
przechodzimy dzisiaj do nast´pnej bardzo roz-
powszechnionej choroby – mia˝d˝ycy. Wszyst-
kich zainteresowanych problemem nadciÊnienia
t´tniczego odsy∏amy natomiast do licznych ksià-
˝ek i poradników, które dost´pne sà w ksi´gar-
niach. Jeden z nich prezentujemy na nast´pnej
stronie. 

Mia˝d˝yca (∏ac. atherosclerosis), zwana
tak˝e arteriosklerozà lub stwardnieniem t´tnic,
jest przewlek∏à i post´pujàcà chorobà meta-
bolicznà, która dotyczy ca∏ego organizmu. Ma
wiele przyczyn i z∏o˝ony, wieloletni przebieg. 

Jej istotà jest odk∏adanie si´ w Êcianach t´t-
nic z∏ogów cholesterolu pod postacià tzw. bla-
szek mia˝d˝ycowych. Procesowi temu sprzy-
jajà m. in. podwy˝szone ciÊnienie krwi (nadci-
Ênienie t´tnicze), zbyt wysoki poziom cukru
we krwi (cukrzyca) oraz substancje wch∏ania-
ne do krwi z dymu tytoniowego (palenie pa-
pierosów). Z∏ogi cholesterolu z biegiem lat
w∏ókniejà, wapniejà i w koƒcu mogà ca∏kowi-
cie zatkaç Êwiat∏o t´tnic. Wtedy dopiero – po
wielu latach od poczàtku choroby – pojawiajà
si´ jej objawy. 

Blaszki mia˝d˝ycowe

T́ tnice to naczynia krwionoÊne, które do-
cierajà od serca do wszystkich narzàdów na-
szego organizmu, dostarczajàc krew, a wraz
z nià – tlen i sk∏adniki od˝ywcze. W m∏odoÊci
sà one bardzo elastyczne i idealnie g∏adkie od
wewnàtrz. Krew mo˝e w nich swobodnie p∏y-
nàç nie napotykajàc na ˝adne przeszkody. 

Z biegiem lat naturalny proces starzenia si´
ca∏ego organizmu obejmuje równie˝ naczynia
krwionoÊne. Na Êciankach t´tnic – od we-
wnàtrz – zaczynajà odk∏adaç si´ niewielkie
czàsteczki cholesterolu. Uszkadzajà one we-
wn´trznà, idealnie g∏adkà powierzchni´ t´tnic
(tzw. Êródb∏onek) i wnikajà w g∏àb ich Êcian.
Wewn´trzna powierzchnia staje si´ szorstka

i zgrubia∏a. To z kolei powoduje, ˝e kolejne
z∏ogi cholesterolu i innych t∏uszczów przykle-
jajà si´ do niej jeszcze szybciej (Rys. 1.). 

Powstajàce w Êcianie t´tnic z∏ogi choleste-
rolu rozpoznawane sà przez uk∏ad odporno-
Êciowy jako niepo˝àdane cia∏o obce. Otacza-
ne sà przez specjalne komórki, które majà za
zadanie je zniszczyç. Sà to m. in. bia∏e krwin-
ki, które rozpoczynajà miejscowy proces za-
palny – taki jak przy infekcji bakteryjnej. Pró-
bujàc usunàç z∏ogi cholesterolu, niszczà one
niestety jednoczeÊnie Êródb∏onek. W uszko-
dzonych miejscach do Êciany t´tnic przykleja-
jà si´ ch´tnie p∏ytki krwi, które powodujà ryzy-
ko powstania zakrzepów. 

Proces eliminacji z∏ogów cholesterolu przez
uk∏ad odpornoÊciowy nie zawsze jest skutecz-
ny. Wtedy powstaje blaszka mia˝d˝ycowa
(Rys. 1.). T́ tnice tracà swojà elastycznoÊç –
blaszka mia˝d˝ycowa twardnieje wskutek
w∏óknienia i odk∏adania si´ w niej soli wapnia
– a ich Êwiat∏o staje si´ coraz bardziej wàskie.
Wn´trze zmienionych mia˝d˝ycowo t´tnic
przypomina troch´ starà rur´ centralnego
ogrzewania – od wewnàtrz znajduje si´ w niej
mnóstwo osadu, który zw´˝a Êwiat∏o. W przy-
padku t´tnic tym „osadem” sà blaszki mia˝-
d˝ycowe. 

W miaŕ  up∏ywu czasu, zawirowania krwi
powstajàce przy „zgrubieniu” w Êcianie t´tni-
cy (przy blaszce mia˝d˝ycowej) mogà prowa-
dziç do powstawania zakrzepów krwi, które
mogà nagle zatkaç ca∏à t´tnic´. 

Przyczyny mia˝d˝ycy

Nie uda∏o si´ dotychczas jednoznacznie
ustaliç, jaka jest przyczyna mia˝d˝ycy. Istotnà
rol´ w jej powstawaniu odgrywajà na pewno
wiek oraz obcià˝enia dziedziczne, o których
mo˝e Êwiadczyç np. zawa∏ serca u któregoÊ
z krewnych przed 50 r. ˝.. Poza tym wÊród
czynników majàcych wp∏yw na powstawanie
i szybkoÊç rozwoju mia˝d˝ycy wymienia si´
najcz´Êciej: 
• zbyt wysoki poziom cholesterolu ca∏kowi-

tego (powy˝ej 200 mg%), 
• zbyt wysoki poziom „z∏ego” cholesterolu

(LDL), 
• zbyt niski poziom „dobrego” cholesterolu

(HDL), 
• nadciÊnienie t´tnicze,
• palenie papierosów,
• cukrzyc´,
• oty∏oÊç,
• brak ruchu, nieodpowiednià diet´, stres oraz

depresj´.
Przyczynà szybkiego rozwoju mia˝d˝ycy

mo˝e byç tak˝e zaka˝enie chlamydiami
(drobnoustroje wywo∏ujàce zaka˝enie dróg
oddechowych). Osoby po zawale serca, które
majà podwy˝szony poziom przeciwcia∏ prze-
ciwko chlamydiom (co Êwiadczy o przewle-
k∏ym zaka˝eniu), sà zagro˝one czterokrotnie
wi´kszym ryzykiem wystàpienia kolejnego za-
wa∏u ni˝ osoby, u których poziom tych prze-
ciwcia∏ jest w normie. 

Kàcik medyczny

Mia˝d˝yca (cz. I)

lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

Rys. 1. Blaszka mia˝d˝ycowa w Êcianie naczynia t´tniczego.

blaszka mia˝d˝ycowaz∏ogi cholesterolu

Êciana t´tnicy
Êródb∏onek



15

Zwiàzek mia˝d˝ycy z innymi chorobami

Choroby uk∏adu sercowo-naczyniowego
rzadko wyst´pujà pojedynczo. Najcz´Êciej
wspó∏istniejà ze sobà i wzajemnie si´ nasila-
jà. W poprzednich odcinkach „Kàcika me-
dycznego” mówiliÊmy o powik∏aniach nadci-
Ênienia t´tniczego. Mia˝d˝yca jest jednym
z nich (Rys. 2.). Mia˝d˝yca wykazuje tak˝e
silne powiàzania przyczynowe z oty∏oÊcià
i cukrzycà. Te trzy choroby zalicza si´ do
wspólnej grupy tzw. metabolicznych chorób
cywilizacyjnych. Ich powstanie pozostaje bo-
wiem w zwiàzku z wp∏ywem na cz∏owieka
czynników zewn´trznych, kszta∏towanych
przez wspó∏czesnà cywilizacj´. 

Diagnostyka mia˝d˝ycy

Nie opracowano dotychczas jednego spe-
cyficznego badania, które pozwoli∏oby na wy-
krycie mia˝d˝ycy we wczesnym etapie jej roz-
woju i okreÊlenie stopnia jej zaawansowania.
Dopiero gdy mia˝d˝yca jest ju˝ bardzo za-
awansowana i w znacznym stopniu spowodo-
wa∏a uszkodzenie naczyƒ, mo˝na jà wykryç za
pomocà specjalistycznego badania USG. Le-
karz mo˝e w nim zaobserwowaç zgrubienia
t´tnic. Pomocne bywa równie˝ tzw. badanie
USG z Dopplerem, które pozwala oceniç za-
burzenia przep∏ywu krwi przez chore t´tnice.
Koronarografia (badanie stanu t´tnic serca za
pomocà wstrzykni´tego do˝ylnie Êrodka kon-
trastujàcego) pozwala oceniç stan t´tnic
wieƒcowych. Ryzyko zagro˝enia mia˝d˝ycà

mo˝na te˝ oceniç ogólnie na podstawie wyni-
ków badaƒ krwi – poziomu cholesterolu, jego
frakcji HDL i LDL oraz st´˝enia triglicerydów. 

Objawy mia˝d˝ycy

W zale˝noÊci od g∏ównego umiejscowienia
zmian (choroba rozwija si´ we wszystkich t´t-
nicach) mia˝d˝yca mo˝e powodowaç ró˝ne

dolegliwoÊci. Je˝eli g∏ównie dotyczy t´tnic
wieƒcowych – zaopatrujàcych serce – powo-
duje chorob´ wieƒcowà i mo˝e zakoƒczyç si´
zawa∏em serca. Je˝eli rozwija si´ przede
wszystkim w t´tnicach obwodowych, mo˝e
prowadziç do powa˝nych zaburzeƒ krà˝enia
krwi w nogach i ich niedokrwienia, a nawet
amputacji. Je˝eli mia˝d˝yca dotyczy t´tnic
mózgowych, powoduje ot´pienie starcze
i mo˝e zakoƒczyç si´ udarem niedokrwien-
nym mózgu ze wszystkimi jego konsekwen-
cjami. 

Bez wzgl´du na lokalizacj´ zmian mia˝d˝y-
cowych mechanizmy powstawania dolegli-
woÊci, które sà z nimi zwiàzane, sà bardzo po-
dobne. U ich podstaw le˝y bowiem zabloko-
wanie przez blaszki mia˝d˝ycowe przep∏ywu
krwi w t´tnicach i niedokrwienie lub obumar-
cie tkanek lub narzàdów, które sà przez nie
od˝ywiane i zaopatrywane w tlen. 

Nie jest prawdà, ˝e mia˝d˝yca dotyczy wy-
∏àcznie osób w podesz∏ym wieku. To fakt, ˝e
najszybciej rozwija si´ u 50-60-latków, ale
liczne badania wskazujà, ˝e rozpoczyna si´
znacznie wczeÊniej – ju˝ u osób dwudziesto-
letnich! Poczàtkowo nigdy nie daje ˝adnych
objawów. Rozwija si´ podst´pnie przez wiele
lat i daje o sobie znaç, gdy jest ju˝ bardzo za-
awansowana. Dlatego ka˝dy powinien pami´-
taç o czynnikach jej ryzyka i zasadach profi-
laktyki oraz leczenia, o których napiszemy na-
st´pnym razem.

W poprzednich trzech odcin-
kach „Kàcika medycznego”
omawialiÊmy temat nadciÊnienia
t´tniczego. Jest on obszerny
i nie zosta∏ do koƒca wyczerpa-
ny. Dlatego dla wszystkich zain-
teresowanych osób, które sà
cz∏onkami programu Z∏ota Karta
ConvaTec, nasza redakcja ufun-
dowa∏a 100 egz. ksià˝ki „Porad-
nik dla pacjenta z nadciÊnieniem
t´tniczym” wydany w 2004 r.
Pozycja ta jest jednà z najlep-
szych, jakie mo˝na znaleêç
w ksi´garniach. Autorzy ksià˝ki
przedstawili w sposób bardzo
dok∏adny, a zarazem przyst´pny,
wszystkie najwa˝niejsze zagad-
nienia dotyczàce choroby nadci-
Ênieniowej. 

Aby otrzymaç ksià˝k´, wystarczy zadzwoniç do Dzia∏u Pomocy ConvaTec  (bezp∏at-
na infolinia: 0800 120-093) i podaç numer swojej karty. Poradnik zostanie wys∏a-
na bezp∏atnie pod wskazany adres.

Serce

Przerost
mi´Ênia sercowego

Uszkodzenie k∏´buszków
nerwowych

Choroba niedokrwienna serca
Zawa∏ serca

NiewydolnoÊç serca
Zaburzenia rytmu serca

Udar
niedokrwienny

mózgu

Zaburzenie
krà˝enia

w koƒczynach
NiewydolnoÊç nerek

T́ tnice

MIA˚D˚YCA

Nerki

Mia˝d˝yca
t´tnic

wieƒcowych

Mia˝d˝yca
t´tnic

mózgowych

Mia˝d˝yca
t´tnic

obwodowych

Mia˝d˝yca
t´tnic

nerkowych

NADCIÂNIENIE T¢TNICZE

Rys. 2 Szkody wywo∏ywane w organizmie cz∏owieka przez nadciÊnienie t´tnicze. Mia˝d˝yca jest jednym z powik∏aƒ
nadciÊnienia t´tniczego i mo˝e prowadziç do uszkodzenia wielu narzàdów poprzez zmiany, jakie powoduje w t´tnicach
zaopatrujàcych je w tlen i sk∏adniki od˝ywcze. 
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Wypoczynek w sanatorium jest doskona∏à
okazjà, by podreperowaç swoje zdrowie. Jest
to tak˝e bardzo dobry sposób, by odpoczàç,
na∏adowaç si´ pozytywnà energià i uspokoiç
sko∏atane nerwy. Wypoczynek w sanatorium
nie powinien ograniczaç si´ tylko do zabiegów
fizykoterapeutycznych. Powinien obejmowaç
równie˝ wycieczki, spacery, czy wieczorki ta-
neczne. Polskie uzdrowiska nie odbiegajà
w wielu przypadkach swoim standardem od
europejskich. Sà po∏o˝one w przepi´knych
miejscach i zapewniajà podobny zakres i stan-
dard zabiegów. Warto wi´c z nich, w miar´
mo˝liwoÊci, korzystaç. 

Stomia nie jest chorobà i z jej powodu ˝a-
den lekarz nie mo˝e skierowaç nas na leczenie
w sanatorium. Podstawà skierowania mogà byç
natomiast przewlek∏e schorzenia, na które cier-
pimy i które cz´sto wymagajà leczenia sana-
toryjnego. Sà to najcz´Êciej: 

• choroby uk∏adu krà˝enia (np. choroba
wieƒcowa, stan po zawale serca, mia˝d˝y-
ca koƒczyn dolnych), 

• choroby uk∏adu oddechowego (np. astma
oskrzelowa, przewlek∏e zapalenie zatok,
sk∏onnoÊci do cz´stych zaka˝eƒ górnych
i dolnych dróg oddechowych), 

• choroby uk∏adu ruchu (np. choroba reu-
matyczna, reumatyczne zapalenie sta-
wów), 

• choroby uk∏adu nerwowego (np. stan po
udarze, zapaleniu mózgu i opon mózgo-
wych), 

• choroby uk∏adu pokarmowego (np. cho-
roba wrzodowa, nie˝yty jelit). 

Je˝eli do sanatorium jedzie osoba ze stomià,
to ukierunkowanie zabiegów uzdrowiskowych
nigdy nie jest zwiàzane z faktem jej posiadania.
Zale˝y natomiast od choroby, która by∏a
powodem skierowania oraz potrzeby ogólnego
wzmocnienia i zregenerowania organizmu. 

Do sanatorium nie powinny jechaç osoby
chorujàce na choroby zakaêne (np. grypa, ˝ó∏-
taczka pokarmowa, grzybica stóp), czynnà
chorob´ nowotworowà, ci´˝kà niewydolnoÊç
krà˝enia, niewydolnoÊç wàtroby, niewydolnoÊç
nerek, choroby psychiczne oraz te, które czujà,
˝e nie sà w stanie sprostaç trudom podró˝y
i pobytu poza domem. 

Stomia nie powinna byç przeszkodà w ko-
rzystaniu z leczenia uzdrowiskowego. Do sa-
natorium nie powinny natomiast jeêdziç oso-
by, które majà powa˝ne powik∏ania stomii
(np. du˝a przepuklina oko∏ostomijna, przeto-
ka oko∏ostomijna, rozleg∏e zmiany skórne lub
uwi´êniecie stomii), nieuregulowany cykl
wypró˝nieƒ (przewlek∏e biegunki lub zapar-
cia), przerzuty nowotworowe lub sà w trakcie
chemio- lub radioterapii. 

Po co jechaç do sanatorium?

Leczenie sanatoryjne stanowi wa˝ne
uzupe∏nienie leczenia podstawowego
u osób wymagajàcych dalszej terapii lub
rehabilitacji po przebytej chorobie lub za-
biegu operacyjnym. Najwa˝niejsze jego
cele to:

• profilaktyka i leczenie chorób przewle-
k∏ych,

• skrócenie okresu zdrowienia po choro-
bie lub operacji,

• ogólne wzmocnienie organizmu i po-
szczególnych jego narzàdów oraz uk∏a-
dów (np. krà˝enia, oddechowego, ner-
wowego), 

• przystosowanie do czynnego ˝ycia po
ci´˝kiej chorobie, w nast´pstwie której
powsta∏y trwa∏e zmiany w organizmie. 

Pobyt w miejscowoÊci uzdrowiskowej  jest
dla osób ze stomià bardzo dobrym sposo-
bem rehabilitacji. Leczenie i wypoczynek –
najlepiej w grupie osób z podobnymi pro-
blemami, np. wy∏onionà stomià – pozwala
∏atwiej odzyskaç si∏y nadwàtlone chorobà.
Osoba ze stomià cz´sto musi nauczyç si´
˝ycia na nowo ze swojà „innoÊcià”. Tej wie-
dzy nie zawiera ˝adna ksià˝ka, nie uczy jej
˝adna szko∏a. Wymiana doÊwiadczeƒ z per-
spektywy pewnego oddalenia od spraw do-

mowych jest niezastàpionà, trudnà do uzy-
skania w inny sposób, korzyÊcià. 

Jak uzyskaç skierowanie do sanatorium? 

Na leczenie uzdrowiskowe mo˝e skiero-
waç nas lekarz, który ma podpisanà umow´
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najcz´-
Êciej jest to lekarz rodzinny lub opiekujàcy
si´ nami lekarz w rejonowej poradni zdrowia.
Skierowanie do sanatorium jest wa˝ne przez
12 miesi´cy od daty jego wystawienia i mu-
si byç koniecznie potwierdzone przez Od-
dzia∏ Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia w∏aÊciwy dla naszego miejsca za-
mieszkania. W Oddziale Wojewódzkim inny
lekarz (lekarz weryfikujàcy skierowanie)
okreÊla czas i miejsce pobytu w∏aÊciwe dla
rodzaju naszego schorzenia. Ró˝ne sanato-
ria specjalizujà si´ bowiem w leczeniu ró˝-
nych chorób. 

Je˝eli pacjent otrzyma∏ odmow´ potwier-
dzenia skierowania z powodu braku miejsc,
jego skierowanie trafia na list´ oczekujà-
cych. Takie skierowania sà nast´pnie rozpa-
trywane w pierwszej kolejnoÊci. Uwaga! Je-
˝eli oddzia∏ wojewódzki NFZ nie potwierdzi∏
skierowania ze wzgl´dów medycznych, pa-
cjent nie ma ˝adnej mo˝liwoÊci odwo∏ania. 

Pacjent sam musi ponieÊç koszty zwiàza-
ne z dojazdem do sanatorium oraz cz´Êç
kosztów wy˝ywienia i zakwaterowania. Wy-
sokoÊç op∏at zwiàzanych z zakwaterowaniem
ustala rozporzàdzenie ministra zdrowia.

Leczenie sanatoryjne pacjentów
ze stomià (cz. I)

Robert Og∏oza
Niepubliczny Zak∏ad Leczenia Uzdrowiskowego „Uzdrowisko Ustka”

Kàcik medyczny

W Polsce jest ponad 300 uzdrowisk i sa-
natoriów w oko∏o 50 miejscowoÊciach
w wi´kszoÊci województw. 
Uzdrowiskowà stolicà naszego kraju jest
Ciechocinek, gdzie znajduje si´ a˝ 31 za-
k∏adów. 

Nale˝y pami´taç, ˝e: 

• na pobyt w sanatorium osoby pracujà-
ce muszà zaplanowaç urlop,

• do szpitala uzdrowiskowego pacjenci
mogà jechaç w ramach zwolnienia le-
karskiego, które wystawia lekarz zuzdro-
wiska,

• ka˝dy ubezpieczony ma prawo do po-
bytu w sanatorium raz na dwa lata. Ta
sama zasada dotyczy szpitali uzdrowi-
skowych, chyba ˝e zaistniejà wa˝ne
przes∏anki do odstàpienia od niej. 



Jest ono publikowane co kilka miesi´-
cy, a informacje na temat aktualnych
op∏at dost´pne sà w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia. 

Wszystkie dodatkowe zabiegi, poza prze-
pisanymi przez lekarza w sanatorium, sà p∏at-
ne. Ubezpieczony wyje˝d˝ajàcy na leczenie
uzdrowiskowe musi przygotowaç si´  tak˝e
na ewentualnoÊç wniesienia dodatkowej
op∏aty klimatycznej. Leczenie uzdrowiskowe
dla doros∏ych trwa 21 dni. 

Jak wyjechaç do sanatorium bez skiero-
wania? 

Do sanatorium mo˝na pojechaç równie˝
bez skierowania. Prawie wszystkie sanato-
ria oferujà takie miejsca. Mo˝na te˝ wyna-
jàç pokój w pensjonacie lub tzw. prywat-
nà kwater´, a na zabiegi zapisaç si´ do
wybranych oÊrodków sanatoryjnych. Wte-
dy za wszystko jednak p∏aci si´ z w∏asnej
kieszeni. Koszt dwutygodniowego pobytu
w sanatorium na w∏asnà r´k´ to przewa˝-
nie wydatek ok. 1500 z∏. 

Obecnie pacjenci ze stomià majà rów-
nie˝ mo˝liwoÊç bezp∏atnego wyjazdu do
sanatorium w ramach Programu Z∏ota Kar-
ta ConvaTec. Turnusy organizowane sà raz
w miesiàcu dla dziesi´cioosobowych grup,
którymi opiekuje si´ wyspecjalizowana pie-
l´gniarka stomijna.

Jest to bardzo dobre rozwiàzanie dla
wszystkich tych, którym w szczególnoÊci
zale˝y na fachowej opiece oraz mo˝-
liwoÊci bli˝szego poznania zagadnieƒ
zwiàzanych ze stomià – jej piel´gnacjà
i unikaniem powik∏aƒ. Ka˝dej grupie „z∏o-
tokartowiczów”, poza piel´gniarkà, towa-
rzyszy równie˝ wolontariusz Pol-Ilko, 
którego wiedza i doÊwiadczenie jest nie-
ocenione dla osób z krótszym „sta˝em”.
Takie pobyty firma ConvaTec organizuje
bezp∏atnie w pi´ciu oÊrodkach sanatoryj-
nych w kraju – mi´dzy innymi w sanato-
rium w Ustce, w którym pracuj´. 

Jak si´ przygotowaç do wyjazdu? 

Ka˝dy wyjazd, nawet dla osoby zdrowej,
jest swego rodzaju wyzwaniem. Do wyjaz-
du do sanatorium trzeba si´ zatem nale˝y-
cie przygotowaç. Ka˝dy pacjent powinien
pami´taç, aby zabraç ze sobà: 

• poÊwiadczenie skierowania z NFZ,
• dokumentacj´ medycznà dotyczàcà

historii wszystkich dotychczasowych
chorób (karty leczenia szpitalnego,

wyniki badaƒ krwi i moczu, opisy
zdj´ç RTG, USG i innych badaƒ obra-
zowych, badanie EKG serca, etc.), 

• dowód osobisty oraz ksià˝eczk´ zdro-
wia lub inny dokument potwierdzajà-
cy fakt ubezpieczenia, 

• stale pobierane leki (w iloÊci wystar-
czajàcej na ca∏y okres pobytu w sana-
torium), 

• strój sportowy, strój kàpielowy, plasti-
kowe klapki, szlafrok, ciep∏e ubranie,
parasol lub kurtk´ przeciwdeszczowà
oraz wystarczajàcà iloÊç bielizny,

• pieniàdze na drobne wydatki.
W domu zawsze warto jest pozostawiç

numer telefonu oraz adres sanatorium, aby
bliscy mogli si´ z nami skontaktowaç, gdy
zaistnieje taka potrzeba. 

Gdy ju˝ dojechaliÊmy na miejsce, mo-
˝emy rozpoczàç sanatoryjne ˝ycie. Przede
wszystkim, po zameldowaniu nale˝y zg∏o-
siç si´ do lekarza w sanatorium, który nas
zbada i przepisze odpowiednie zabiegi.
Uwaga! To, ˝e pacjent otrzyma∏ skierowa-
nie na leczenie uzdrowiskowe, wcale nie
oznacza, ˝e mo˝e korzystaç z wszystkich
zabiegów. O ich wyborze decyduje zawsze
lekarz w sanatorium na podstawie stwier-
dzonych chorób oraz ogólnego stanu zdro-
wia. Przewa˝nie lekarz przepisuje dwa
ró˝ne zabiegi dziennie. 

Z jakich zabiegów mo˝e korzystaç
osoba ze stomià? 

Osoby ze stomià, której powodem wy∏o-
nienia by∏a choroba nowotworowa (ok.

80% wszystkich przypadków), korzystajà-
ce z leczenia w oÊrodkach rehabilitacyjno-
-sanatoryjnych, mo˝na podzieliç na trzy
grupy: 

I grupa: osoby, które sà przynajmniej
pi´ç lat po zabiegu operacyjnym, nie sà
w trakcie chemio- lub radioterapii i nie
majà przerzutów nowotworowych. Tacy ku-
racjusze mogà korzystaç ze wszystkich za-
biegów fizjoterapeutycznych, które sà do-
st´pne w sanatorium. 

II grupa: osoby, u których nie minà∏
jeszcze pe∏en okres karencji (5 lat) po za-
biegu operacyjnym, ale sà w dobrym sta-
nie ogólnym i nie sà w trakcie chemio-
lub radioterapii ani te˝ nie majà przerzu-
tów nowotworowych. Osoby takie mogà
korzystaç z klimatoterapii, kinezyterapii,
masa˝y leczniczych, aerozoloterapii
i Êwiat∏olecznictwa. 

III grupa: osoby, które przeby∏y zabieg
operacyjny niedawno (np. kilka miesi´cy
temu), zakoƒczy∏y chemio- lub radiotera-
pi´, sà w dobrym stanie ogólnym i czujà
si´ na si∏ach wyjechaç do sanatorium.
Powinny one postaraç si´ przed wyjaz-
dem o aktualne zaÊwiadczenie od lekarza
onkologa o braku przeciwwskazaƒ do le-
czenia sanatoryjnego. Osoby takie po-
winny korzystaç tylko z klimatoterapii. 

W nast´pnym wydaniu „Naszej Troski”
przybli˝´ Paƒstwu szczegó∏y dotyczàce po-
szczególnych zabiegów fizjoterapeutycz-
nych ze szczególnym uwzgl´dnieniem kli-
matoterapii. A póki co – zapraszam do
sanatorium na wypoczynek. 
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Najpopularniejsze dziedziny fizjoterapii to:

• Klimatoterapia – leczenie wykorzystujàce dobroczynne dzia∏anie klimatu i
krajobrazu (s∏oƒce, Êwie˝e powietrze, morze, góry) 

• Kinezytoterapia – leczenie za pomoca ruchu (gimastka lecznicza, sport lecz-
niczy, ergoterapia) 

• Masa˝ leczniczy – leczenie za pomocà masa˝u (masa˝ klasyczny, podwodny,
bicze wodne) 

• Aerozoloterapia – leczenie za pomoca inhalacji (wziewów) 
• Âwiat∏olecznictwo – leczenie za pomocà promieni Êwietlnych
• Wodolecznictwo – leczenie za pomocà zabiegów wykorzystujàcych wod´ w jej

ró˝nych postaciach (woda, lód i para wodna) 
• Balneoterapia – leczenie wodami i kàpielami leczniczymi
• Elektroterapia – leczenie za pomocà pràdu elektrycznego o sta∏ym lub zmien-

nnym napi´ciu. 
• Leczenie ultradêwi´kami – leczenie za pomocà dêwi´ków o wysokiej cz´stotliwoÊci
• Leczenie polem magnetycznym – leczenie za pomocà pola magnetycznego

o ma∏ej cz´stotliwoÊci
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Listy i telefony, które otrzymujemy od Paƒ-
stwa z pytaniami na temat programu Z∏ota
Karta ConvaTec, sk∏oni∏y nas do tego, aby
jeszcze raz dok∏adnie opisaç jego zasady. 

1. Co to jest program Z∏ota Karta
ConvaTec?

Program Z∏ota Karta ConvaTec
jest cz´Êcià systemu opieki firmy
ConvaTec nad pacjentami ze sto-
mià. Jego celem jest poprawa ja-
koÊci ˝ycia oraz pomoc w powro-
cie do zdrowia osobom po
zabiegu wy∏onienia stomii. Udzia∏
w programie jest dobrowolny
i ca∏kowicie bezp∏atny. 

2. Do kogo skierowany jest
ten program?

Poczàtkowo (w latach 2001-
2003) program Z∏ota Karta Conva-
Tec skierowany by∏ tylko do nowo
operowanych pacjentów ze sto-
mià, gdy˝ w∏aÊnie tu˝ po operacji
wsparcie i pomoc sà najbardziej
potrzebne. 

Od kwietnia 2004 r. program
adresowany jest do wszystkich
osób, które u˝ywajà sprz´tu sto-
mijnego ConvaTec. Teraz ka˝dy nasz pacjent,
niezale˝nie od tego, kiedy by∏ operowany,
mo˝e zg∏osiç si´ do programu i z niego ko-
rzystaç. Rozszerzenie programu jest wyni-
kiem licznych sugestii i próÊb z Paƒstwa stro-
ny, ˝eby w∏àczyç do niego równie˝ osoby
operowane dawniej.

3. Co nale˝y zrobiç, aby zostaç cz∏onkiem
programu Z∏ota Karta ConvaTec?

Je˝eli operacja wy∏onienia stomii mia∏a
miejsce niedawno (kilka tygodni temu): 

Skontaktuje si´ z Panià / Panem telefonicz-
nie pracownik Dzia∏u Pomocy ConvaTec, któ-
ry wyjaÊni wszystkie zasady programu oraz za-
proponuje w nim bezp∏atny udzia∏. Uwaga!
Jest to mo˝liwe tylko w przypadku, gdy na nie-
bieskim kuponie, który by∏ umieszczony w wy-

prawce przekazanej Pani / Panu w szpitalu
przez piel´gniark´ zaznaczono numer Pani /
Pana  telefonu. Je˝eli na kuponie nie podano
numeru telefonu – sprawa potrwa nieco d∏u-
˝ej, poniewa˝ zamiast telefonu otrzyma Pani /
Pan korespondencje w tej sprawie. Je˝eli nie
to nastàpi w ciàgu 3 miesi´cy po operacji to
powinna Pani / Pan skontaktowaç si´ telefo-

nicznie z pracownikami Dzia∏u Pomocy Co-
nvaTec (0800 120-093), gdy˝ najprawdopo-
dobniej w adresie umieszczonym na kuponie
znajdowa∏ si´ b∏àd, który uniemo˝liwia dostar-
czenie przesy∏ki. 

Je˝eli operacja wy∏onienia stomii odby∏a
si´ ju˝ dosyç dawno (kilka miesi´cy lub
kilka lat temu) i nie jest Pani / Pan do-
tychczas cz∏onkiem programu:

Powinna wype∏niç Pani / Pan specjalny ku-
pon zg∏oszeniowy, który wydrukowany jest na
sàsiedniej stronie. Kupon nale˝y wype∏niç
drukowanymi literami, podpisaç, a nast´pnie
wys∏aç pocztà na adres Dzia∏u Pomocy Conva-
Tec (adres podany jest na kuponie). Po kilku
tygodniach skontaktuje si´ z Panià / Panem te-
lefonicznie pracownik Dzia∏u Pomocy Conva-
Tec, który wyjaÊni wszystkie zasady programu

oraz zaproponuje w nim bezp∏atny udzia∏. Je-
˝eli na kuponie nie podali Paƒstwo swojego
numeru telefonu, sprawa potrwa nieco d∏u˝ej,
poniewa˝ zamiast telefonu otrzyma Pani / Pan
korespondencje w tej sprawie. Je˝eli to niena-
stàpi w ciàgu 3 miesi´cy, to powinna Pani /
Pan skontaktowaç si´ telefonicznie z pracow-
nikami Dzia∏u Pomocy ConvaTec (0800 120-

093), gdy˝ najprawdopodob-
niej w adresie umieszczonym
na kuponie znajdowa∏ si´ b∏àd,
który uniemo˝liwia dostarcze-
nie przesy∏ki.  

4. Zg∏osi∏em si´ do progra-
mu. Co dalej? 

Ka˝da osoba, przyst´pujàca
do programu, otrzymuje spe-
cjalnà kart´, która przypomina
kart´ kredytowà. Karta ta nie
jest kartà telefonicznà ani kar-
tà p∏atniczà. Wydrukowane
jest na niej imi´ i nazwisko
uczestnika programu oraz
specjalny numer identyfika-
cyjny. Numer ten nale˝y po-
dawaç w celu potwierdzenia
swojego uczestnictwa w pro-
gramie, gdy z niego korzysta-
my. Karty wysy∏ane sà do pa-

cjentów z Dzia∏u Pomocy ConvaTec pocztà,
wraz z obszernymi informacjami na temat
programu. Na kart´ oczekuje si´ oko∏o jedne-
go miesiàca. 

5. Jakie sà korzyÊci z uczestnictwa w pro-
gramie Z∏ota Karta ConvaTec? 

Z udzia∏em w programie wià˝à si´ nast´pu-
jàce korzyÊci: 

• Bezp∏atne materia∏y edukacyjne po-
Êwi´cone piel´gnacji i zaopatrzeniu
stomii. 

• Bezp∏atne porady psychologa, który dy-
˝uruje przy telefonie w ka˝dy wtorek
(numer udost´pniany jest przez pra-
cowników Dzia∏u Pomocy ConvaTec tyl-
ko uczestnikom programu Z∏ota Karta
ConvaTec).

Program Z∏ota Karta ConvaTec

Barbara Szulecka 
piel´gniarka dyplomowana

Dzia∏ Pomocy ConvaTec

Z∏ota Karta ConvaTec

Takie wyprawki sà przekazywane wszystkim pacjentom po zabiegu wy∏onienia stomii pod-
czas ich pobytu w szpitalu. Zawierajà bezp∏atny sprz´t stomijny, materia∏y edukacyjne oraz
niebieski kupon zg∏oszeniowy, który jest podstawà przyznania nowo operowanemu
pacjentowi Z∏otej Karty ConvaTec. Kupon ten powinien zostaç czytelnie wype∏niony, pod-
pisany i odes∏any do Dzia∏u Pomocy ConvaTec. 



• Mo˝liwoÊç bez-
p∏atnych wyjazdów
do sanatorium,
które organizowane
sà raz w miesiàcu.
Pacjenci mogà ko-
rzystaç z turnusów
sanatoryjnych
w ró˝nych cz´-
Êciach kraju. Firma
ConvaTec zapew-
nia wszystkim ku-
racjuszom fachowà
opiek´ piel´gnia-
rek stomijnych,
konsultacje lekar-
skie, bezp∏atny po-
byt, wy˝ywienie i za-
biegi rehabilitacyjne
oraz zwrot kosztów
przejazdu. 

• Mo˝liwoÊç uczestnictwa w spotkaniach
edukacyjnych prowadzonych przez lekarzy
oraz wykwalifikowane piel´gniarki.

• Dost´p do bezp∏atnej linii informacyjnej
dla pacjentów ze stomià (0-800 120-
093), którà obs∏ugujà dyplomowane pie-
l´gniarki. Pomagajà one pacjentom i ich

opiekunom w zakresie piel´gnacji stomii
i zaopatrzenia w sprz´t stomijny. W razie
potrzeby konsultacji, kierujà pacjenta do
najbli˝szej poradni stomijnej.

• Bezp∏atna prenumerata magazynu „Na-
sza Troska”, który uczestnicy programu
Z∏ota Karta ConvaTec otrzymujà bez ko-
niecznoÊci wype∏niania kuponu prenu-
meraty. 

6. Gdzie mo˝na znaleêç wi´cej informacji
na temat programu? 

Wí cej informacji na temat programu Z∏ota
Karta ConvaTec mo˝na uzyskaç w Dziale Pomo-
cy ConvaTec (bezp∏atna infolinia 0800-120-093,
która jest czynna od poniedzia∏ku do piàtku, wgo-
dzinach od 9 do 17) oraz na stronach Interneto-
wego Serwisu ConvaTec (www.convatec.pl).
W przysz∏oÊci planujemy kolejne zmiany w pro-
gramie. Pragniemy bowiem, aby zuczestnictwem
w nim wiàza∏o sí  jak najwí cej korzyÊci – w tro-
sce o jakoÊç ˝ycia pacjentów ze stomià. Bedzie-
my o nich systematycznie informowaç.

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

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Nr domu: Nr lok.:

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

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

�

Nr 4, 2004 (15)

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

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

Z¸OTA KARTA CONVATEC

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

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

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

Producent u˝ywanego sprz´tu stomijnego:

❑ ConvaTec           ❑ Coloplast

❑ Dansac              ❑ BBraun            ❑ inny

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

Ka˝da osoba, która przyst´puje do programu Z∏ota Karta ConvaTec otrzymuje spe-
cjalnà kart´. Wydrukowane jest na niej imi´ i nazwisko uczestnika programu oraz
specjalny numer identyfikacyjny. Numer ten nale˝y podawaç w celu potwierdzenia
swojego uczestnictwa w programie przy korzystaniu z korzyÊci, jakie oferuje. Na kar-
t´ oczekuje si´ oko∏o jednego miesiàca. 



Tematyka odle˝yn i owrzodzeƒ podudzi go-
Êci∏a ju˝ wielokrotnie na naszych ∏amach. Po-
niewa˝ problem ten dotyczy bardzo wielu
osób, postanowili-
Êmy do niego wróciç. 

Przewlek∏e rany le-
czy si´ przy pomocy
nowoczesnych opa-
trunków aktywnych,
takich jak np. Granu-
flex lub Aquacel. Le-
czenie ran opatrun-
kami aktywnymi jest
pod wieloma wzgl´-
dami lepsze dla pa-
cjenta, ni˝ u˝ywanie
tylko gazy i banda˝a. 

Ju˝ kilka dni po
na∏o˝eniu opatrunku
na ran´ wyraênie zmniejsza si´ ból, rana ju˝
tak bardzo nie doskwiera i co najwa˝niejsze
– zaczyna si´ szybko goiç. 

W zale˝noÊci od tego, z jakà ranà mamy
do czynienia, stosuje si´ ró˝ne opatrunki.
Rany stare, zaniedbane, zagro˝one infekcjà

lub wydzielajàce du˝e
iloÊci wysi´ku opatru-
je si´ przy pomocy
opatrunków Aquacel.
Zwi´kszone wydziela-
nie wysi´ku jest bo-
wiem sygna∏em, ˝e
w ranie znajduje si´
du˝a liczba bakterii,
które w krótkim czasie
mogà doprowadziç do
rozwoju zaka˝enia. Po
przeprowadzeniu od-
powiednich badaƒ, le-
karz ustali rozpoznanie
i wypisze recept´, któ-

rà nale˝y zrealizowaç w aptece. Przestrze-
ganie zaleceƒ lekarskich b´dzie mia∏o
wp∏yw na powodzenie leczenia. 

Wa˝ne jest dobranie opatrunku we w∏aÊci-
wym rozmiarze. Po na∏o˝eniu na ran´ opatru-
nek Aquacel powinien wystawaç 1-2 cm 
poza jej obr´b, przykrywajàc zdrowà skór´
wokó∏ rany. Opatrunek Aquacel jest przezna-
czony do leczenia ran przewlek∏ych, zanie-
dbanych lub zaka˝onych przez bakterie. Mo˝-
na go stosowaç na ka˝dym etapie ich
gojenia. Aquacel poch∏ania du˝e iloÊci wy-
si´ku i chroni zdrowà skór´ wokó∏ rany, dzi´-
ki specjalnemu mechanizmowi zatrzymywa-
nia wysi´ku wewnàtrz swoich w∏ókien. 

Po prawid∏owym na∏o˝eniu Aquacelu na
ran´, nale˝y go odpowiednio umocowaç,
stosujàc np. banda˝. Poch∏oni´ty wysi´k 
nadaje opatrunkowi Aquacel wyglàd ˝elu,
który bardzo ∏atwo, praktycznie bezboleÊnie
usunàç mo˝na z rany. Aquacel dost´pny jest
w trzech ró˝nych rozmiarach (5x5cm,
10x10cm, 15x15cm). Majàc wypisanà przez
lekarza recept´, mo˝emy go kupiç w aptece
z 50% zni˝kà. 

NowoÊci ConvaTec

Opatrunki ConvaTec – Aquacel

Marcin Andryszczak
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

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

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

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

Nr domu: Nr lok.:

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

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Nr 4, 2004 (15)

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

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

�



Szanowna Redakcjo!
„Byç, albo nie byç? oto jest pytanie” Czy tak

naprawd  ́warto ̋ yç? M´czyç siebie, swojà rodzi-
n ,́ personel lekarski? Po co? Przecie  ̋nawet nie
wiadomo, czy b´d  ́zdrowa. Do koƒca na pewno
nie. Stomia zostanie i woreczek b´dzie wisia∏. Po
co wí c dalej sí  leczyç? Po co te zastrzyki, ope-
racje, ból, cierpienie! Przeze mnie mama nie ma
czasu dla siebie, ani dla rodzeƒstwa. Mo˝e gdy-
bym umar∏a, by∏oby im l̋ ej. Co z tego, ˝e mam
dopiero osiemnaÊcie lat? Wszyscy mówià, ˝e to
najfajniejszy, najciekawszy wiek. Ale nie dla mnie.
Choruj́  ju  ̋cztery lata. Przepad∏y wszystkie moje
marzenia – ̋ e b´d  ́p∏ywaç, taƒczyç, ̋ e mo˝e zo-
stan  ́aktorkà, b´d  ́sí  uczyç w Warszawie. To ju˝
tylko wspomnienia – niespe∏nione. 

Zaraz, zaraz.... Koniec ju  ̋tego u˝alania sí  nad
sobà! Przecie  ̋ dzisiaj jest taki s∏oneczny dzieƒ,
ptaki çwierkajà. Mo˝e wkrótce zmieni sí  moje ̋ y-
cie. Mo˝e w pí kny, upalny dzieƒ poznam swojà
drugà po∏ówk .́ A ze zdrowiem jest coraz lepiej.
Mimo trzynastu operacji, nie poddaj́  sí  i poma-
∏u wracam do si∏. Mo˝e po bólu, cierpieniu, smut-
ku b´dzie radoÊç? Przecie  ̋ja musz  ́̋ yç! Przecie˝
po to rodzice borykajà sí  z codziennymi trudno-

Êciami i walczà o moje zdrowie z ca∏ych si∏. I ja
mam to wszystko zaprzepaÊciç? Nie! Musz  ́wal-
czyç, musz  ́ ˝yç! Przecie  ̋ stomia to nie koniec
Êwiata. Ja sobie z nià poradz !́ 

Katarzyna Z.
(adres do wiadomoÊci redakcji)

Od redakcji: 
Droga Pani Katarzyno! Pani list bardzo

nas wzruszy∏. Na poczàtku zasmuci∏, a po-
tem bardzo podbudowa∏. Mimo tak m∏odego
wieku, jest Pani osobà niezwykle dojrza∏à.
Ka˝dy z nas prze˝ywa chwile zwàtpieƒ i za-
∏amaƒ, ale nie ka˝dy potrafi podejÊç do nich
z takim zrozumieniem. Jest w Pani tak du˝o
si∏y, ˝e pokona Pani nie tylko swoje smutki,
ale i chorob .́ JesteÊmy przekonani, ˝e zre-
alizuje te  ̋Pani wszystkie swoje plany i ma-
rzenia. Bo chcieç, to móc. Pozdrawiamy Pa-
nià niezwykle ciep∏o i serdecznie.

Droga Redakcjo! 
Bardzo dzí kuj́  za to, ˝e dajecie nam t́  gaze-

t́ . Za s∏owa otuchy i rady, które mog  ́zawsze tu
znaleêç. 

Mam te  ̋pytanie. W sklepie, w którym odbie-
ram sprz t́, wydawane te  ̋sà pasy przepuklino-
we, ale jak o takie poprosi∏am, to powiedziano mi,
˝e na ten druk nie mog  ́ich dostaç. Dlaczego?
Przecie  ̋takie pasy sà nam bardzo potrzebne, bo
cz´sto mamy przepukliny. Prosz  ́o pomoc.

Krystyna 
(adres do wiadomoÊci redakcji)

Pani Krystyno! 
Wiemy, ˝e nasi pacjenci cz´sto korzysta-

jà z pasów przepuklinowych. Mo˝na je
otrzymaç bezp∏atnie na wniosek od lekarza
(inny ni̋  na sprz´t stomijny). Aby otrzymaç
pas, nale˝y udaç sí  do lekarza chirurga,
który powinien wypisaç specjalne zlecenie
na wydanie pasa. Zlecenie powinno sí  po-
twierdziç (podobnie jak karty zaopatrzenia
comiesí cznego) w oddziale wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia. Z potwier-
dzonym zleceniem nale˝y sí  udaç do skle-
pu medycznego. Sklepy nie mogà wydawaç
pasów w ramach limitu na sprz´t stomijny.
Jest to niezgodne z zasadami zaopatrzenia
w pomocniczy sprz´t ortopedyczny.

Listy od Czytelników

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

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

mo˝ecie opowiedzieç, w jaki sposób choroba wp∏yn´∏a na Wasze ˝ycie, a tak˝e opisaç w∏asne pasje i zainteresowania. 
Pami´tajcie, aby w listach zamieszczaç dok∏adny adres, na który nale˝y kierowaç korespondencj´! Listy zamieszczone w „Naszej Trosce” b´dà podpi-
sane tylko imieniem, co pozwoli Paƒstwu zachowaç anonimowoÊç – adres pozostanie do wiadomoÊci Redakcji, która b´dzie poÊredniczyç w przesy-
∏aniu autorowi odpowiedzi na jego anons. 
Osoby, które zechcà si´ skontaktowaç lub odpisaç na anons umieszczony w „Kàciku matrymonialno-towarzyskim”, powinny kierowaç korespondencj´
na adres Redakcji: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 
Prosimy tak˝e o dopisek na kopercie, do kogo list jest kierowany, oraz zaznaczenie numeru „Naszej Troski”, z którego dana oferta pochodzi,
np.: Pan Jan, „Nasza Troska” styczeƒ 2004.

Droga Trosko! 
Odwa˝y∏am si´ do Was napisaç, poniewa˝ jestem osobà samotnà.

Od operacji min´∏o pi´ç lat. Za Waszym poÊrednictwem chcia∏abym na-
wiàzaç kontakt z kimÊ, kto te˝ ma stomi´, z kim b´d´ mog∏a podzieliç
si´ swoimi troskami i problemami. Byç osobà samotnà jest przykre. Nie
ma z kim pogadaç, wyjÊç na spacer. We dwoje by∏oby raêniej. 

Mieszkam w ma∏ym miasteczku, 25 km od Bydgoszczy. Mam 58 lat,
jestem na rencie. W wolnych chwilach rozwiàzuj´ krzy˝ówki oraz cho-
dz´ z pieskiem na spacery.

Kazimiera T. 
(adres do wiadomoÊci redakcji)

Droga Trosko! 
Jestem samotna, bez zobowiàzaƒ, mieszkam sama w Poznaniu.

W 2003r. wy∏oniono mi kolostomi´. Jestem na emeryturze. Chcia∏a-
bym za poÊrednictwem redakcji poznaç pana z podobnà chorobà
w celach towarzyskich, czas poka˝e co b´dzie dalej.

Krystyna
(adres do wiadomoÊci redakcji)

Droga Redakcjo! 
W 13. numerze „Naszej Troski” w Kàciku matrymonialno-towarzy-

skim ukaza∏ si´ mój anons. Niestety wkrad∏ si´ b∏àd. Jestem 59-let-
nim domatorem spod znaku Wagi, mieszkam sam w cichej dzielnicy
Cz´stochowy, a nie Warszawy, jak zosta∏o wydrukowane. Bardzo pro-
sz´ o sprostowanie. 

Z powa˝aniem, Edward
(adres do wiadomoÊci redakcji)

Od redakcji! 
Panie Edwardzie, bardzo przepraszamy. ChcielibyÊmy win´ zrzuciç na

z∏oÊliwego chochlika drukarskiego, ale to ca∏kowicie nasz b∏àd. Prosz´
nam wybaczyç. 

Kàcik matrymonialno-towarzyski
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Informacje

Sklepy medyczne oferujàce sprz´t stomijny ConvaTec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lublin 20-094

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9d
tel.: (18) 353 79 40

Kraków 30-034
Sklep Medyczny FARMED
pl. Gen. Sikorskiego 13
tel.: (12) 422 87 00

Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/11
tel.: (12) 422 99 00, w. 239

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

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

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

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

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

Kraków 31-826 
Sklep Medyczny MARMED
os. Z∏ota Jesieƒ 1
tel.:(12) 646 87 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 31 57

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

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

Bia∏ystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
MEDICA HUMANA

ul. Radzymiƒska 2
tel.: (85) 651 11 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kielce 25-310 
Sklep Medyczny ALFAMED

ul. KoÊciuszki 8
tel.: (41) 343 47 80

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

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

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

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

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

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

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

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

Olsztyn 10-357
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 37
Szpital MSWiA – Poliklinika
tel.: (89) 527 41 10

Leszno 64-100
Sklep Zaopatrzenia Medycznego ALTEA
ul. Królowej Jadwigi 29
tel.: (65) 546 10 17

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

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

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

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

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

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

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Wielkopolskie

Województwo Warmiƒsko-Mazurskie

Województwo Âwi´tokrzyskie

Województwo Âlàskie

Województwo Pomorskie

Województwo Podlaskie

Województwo Podkarpackie

Województwo Opolskie

Województwo Mazowieckie

Województwo Ma∏opolskie

Województwo ¸ódzkie

Województwo Lubuskie

Województwo Lubelskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo DolnoÊlàskie
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Województwo DolnoÊlàskie
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 273,
50-556 Wroc∏aw
kierownik poradni: dr Jerzy Medyƒski
tel.: (71) 376 30 02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresy poradni stomijnych

Stowarzyszenia stomijne

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

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

10. LUBLIN – Stanis∏aw Majewski, 21-017 ¸´czna, ul. Obroƒców Pokoju 11/39
11. ¸ÓDè – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 
12. OLSZTYN – Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08
13. P¸OCK – Lechos∏aw Or∏owski, 87-800 W∏oc∏awek, ul. Ho˝a 1 m 54, tel.: (54) 236 10 12
14. POZNA¡ – Zdzis∏aw Matuszak, 60-658 Poznaƒ, ul. Bonin 12/8, tel.: (61) 823 34 05
15. RZESZÓW – Janina Or∏owska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 862 95 97 
16. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin-Dàbie, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 11 55
17. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorlice, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
18. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 137/141 m 38, tel.: (22) 646 27 05
19. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

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

Kluby ludzi ze stomià

Stomia w Internecie

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

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

Limity na sprz´t stomijny

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

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

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

1. LEGNICA – Jan Grudniewski, 59-220 Legnica, ul. Planetarna 8/12, tel.: (73) 854 53 69
2. NOWY SÑCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93 
3. PI¸A – Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a, ul. Jagielloƒska 11, tel.: (67) 214 16 54 
4. TARNÓW – Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
5. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Szpital Bielaƒski, wejÊcie g∏ówne – sala 28, 01-809 Warszawa,

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




