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Drodzy Czytelnicy!
Ostatnie wybory rozdmuchały dyskusje polityczne i na nowo obudziły pytania
o przyszłość Polski. O tym, jaka będzie, rozmawiamy wszyscy i wszędzie. Ale tego,
jaki będzie nowy rząd i czy jego decyzje zmienią życie normalnych ludzi na lepsze,
jeszcze przez jakiś czas się nie dowiemy.
Politycy niechętnie mówią o konkretach.Także i tych dotyczących służby zdrowia.
Wszyscy wiemy, że trzeba ją „uleczyć”. Programy partii są jednak ogólnikowe. Zawierają raczej listy problemów, z którymi borykają się pacjenci, niż pomysły na poprawę sytuacji.
Osoby ze stomią ciągle nie mają odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytania. Czy
zwiększą się wreszcie limity na sprzęt stomijny? Czy NFZ pokryje straty, jakich stomicy
doświadczyli po wprowadzeniu 7% stawki VAT? Czy będą podpisywane kontrakty
z poradniami stomijnymi na konsultacje pacjentów ze stomią? Nie wiadomo.
Nadzieja na uzyskanie większych środków na refundację sprzętu stomijnego pojawiła się, co prawda, kilka miesięcy temu, ale bardzo szybko zgasła. Teraz cała
kampania na rzecz większych limitów, prowadzona dotychczas przez Towarzystwo Pol-Ilko, najprawdopodobniej będzie musiała rozpocząć się na nowo.
Cóż – nowy rząd, nowy minister, nowe zasady...
Przetrwaliśmy wyborczą gorączkę, głosowaliśmy, teraz pozostaje nam zaufać
tym, których wybraliśmy. I nabrać nieco optymizmu. Jesień, w tym roku wyjątkowo ciepła i pogodna, z pewnością może
nam w tym pomóc. Wspaniała pogoda
zachęca do spacerów i relaksu na świeżym powietrzu. A to nie tylko poprawia
nastrój, ale również korzystnie wpływa
na nasze zdrowie. Korzystajmy więc
z uroków jesieni i z optymizmem
patrzmy w przyszłość.
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Sprostowanie
W poprzednim wydaniu „Naszej Troski” zamieściliśmy artykuł na
temat nowego produktu stomijnego firmy ConvaTec – nożyczek stomijnych.
Napisaliśmy: „…nożyczki są wydawane bezpłatnie w ramach obowiązujących limitów
na sprzęt stomijny we wszystkich sklepach medycznych współpracujących z firmą
ConvaTec na terenie całego kraju…”. Informacja okazała się nieprecyzyjna, na co zwrócił
nam uwagę Pomorski OW NFZ. Otóż nożyczki są wydawane bezpłatnie na terenie
całego kraju z wyłączeniem województwa pomorskiego. Informację korygujemy,
a za nieścisłość przepraszamy.
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Nowe sklepy stomijne
Podajemy adresy nowych sklepów medycznych, które oferują sprzęt stomijny ConvaTec:
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Sklep Medyczno - Ortopedyczny (Szpital Wojewódzki im. św. Barbary)
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec,
tel. (0-32) 368 26 22, bezpłatna infolinia 0-800 169-009
Sklep Medyczno - Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
tel. (0-32) 764 17 20, bezpłatna infolinia 0-800 169-009.
Sklep Medyczno - Zielarski (Szpital Miejski)
ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
tel. (0-32) 261 79 11, bezpłatna infolinia 0-800 169-009.
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
"Saniteks"
ul. Dąbrowskiego 18B, 32-600 Oświęcim, tel. (0-33) 842 30 65
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W lipcu br. przeprowadziliśmy akcję wymiany wszystkich Złotych Kart
ConvaTec, a w sierpniu, wysłaliśmy do uczestników tego programu nowe
książki na temat pielęgnacji stomii. Jeżeli ktoś z Państwa - uczestników
programu - przez przypadek nie otrzymał
nowej karty lub książki, prosimy o kontakt
z Działem Pomocy ConvaTec (bezpłatna
infolinia 0-800 120-093).

Zmiana numeru telefonu do siedziby Towarzystwa „Życie"
Informujemy, że zmienił się numer telefonu do siedziby Towarzystwa Opieki
nad Chorymi ze Stomią "Życie". Nowy numer telefonu to (0-88) 956 83 27.

FOT. YOLA

Spis treści

Doniesienia

Specjalistyczne kursy dla pielęgniarek stomijnych
We wrześniu rozpoczęła się kolejna,
czwarta już edycja specjalistycznego
kursu dla pielęgniarek stomijnych
„Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową”. Uczestniczki trzech pierwszych
edycji (ok. 100 osób) są teraz dyplomowanymi pielęgniarkami stomijnymi
i mają zaświadczenia o nabyciu odpowiednich kwalifikacji. Panie, które zaczęły zajęcia we wrześniu, będą zdawać egzamin w styczniu 2006 r. – po
kilkutygodniowym szkoleniu praktycz-

nym, które odbywa się jesienią.
Kierownikiem kursu jest dr Maria
Kózka z Instytutu Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a patronat merytoryczny sprawuje prof. Krzysztof
Bielecki z Kliniki Chirurgii Ogólnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kursy organizuje firma ConvaTec we współpracy
z Centrum Kształcenia Kadr Medycznych „InPlus”.

Dział Pomocy ConvaTec zdobywa certyfikaty
Pielęgniarki, pracujące w Dziale Pomocy ConvaTec także biorą udział
w specjalistycznych kursach dla pielęgniarek stomijnych. Cztery z nich – Barbara
Szulecka, Aneta Trojanowska, Małgorzata Raspopin oraz Wioletta Moryc
– zakończyły już cykl szkoleń, zdały egzaminy i we wrześniu uzyskały certyfikat
pielęgniarki stomijnej. Bardzo serdecznie im gratulujemy! Pozostałe osoby
z Działu Pomocy naszej firmy przygotowują się do egzaminu w styczniu 2006 r.

Akcja „Poznajmy się...”
wciąż trwa
Tym wszystkim, którzy jeszcze nie
znają i nie stosują sprzętu stomijnego
ConvaTec oraz nie mają możliwości jego przetestowania w sklepach medycznych, chcemy umożliwić jego poznanie, wypróbowanie i sprawdzenie.
W jaki bowiem sposób, jak nie przez
bezpośrednią ocenę jakości i indywidualnej przydatności można wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie system
stomijny?
Dysponujemy następującymi systemami: sprzęt dwuczęściowy (Combihesive 2S), sprzęt jednoczęściowy
(Esteem) i sprzęt synergiczny (Esteem
synergy). Na pewno znajdzie się wśród
nich taki, który spełni Państwa oczekiwania.

Zaproszenie na spotkanie
w Katowicach

FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

Serdecznie zapraszamy wszystkich stomików
mieszkających na terenie Śląska na spotkanie
z pielęgniarką stomijną. Spotkanie odbędzie się
w sklepie Media Humana w Katowicach, przy ul.
Warszawskiej 36 w sobotę 19 listopada br.
Telefoniczne zapisy – pod numerami:
(0-32) 256 82 35 oraz (0-32) 259 85 31.
Dla wszystkich uczestników spotkania
przewidziano drobne upominki.



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

0-800 120 093

Telefoniczny dyżur seksuologa i psychologa

Przypominamy o telefonicznych dyżurach seksuologa oraz psychologa, którzy raz w tygodniu czekają
na Państwa pytania. Z ich pomocy mogą korzystać wszyscy uczestnicy programu Złota Karta ConvaTec.
Psycholog dyżuruje w każdy wtorek, a seksuolog w każdą środę w godz. 17.00-21.00. Numer
bezpłatnego telefonu można otrzymać, dzwoniąc do Działu Pomocy ConvaTec (0-800 120-093).

Nowe produkty stomijne ConvaTec
Od grudnia, we wszystkich sklepach medycznych prowadzących sprzedaż sprzętu
stomijnego ConvaTec, dostępne będą dwa nowe produkty naszej firmy: płytki
plastyczne Convex systemu Combihesive 2S oraz bawełniane worki ochronne.
Otrzymać je będzie można bezpłatnie, w ramach limitów na sprzęt stomijny.
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Serdecznie przepraszamy…
... wszystkie osoby, które zgłosiły się
na wspólne rejsy po Bałtyku. Rejsy
miały się odbyć w sierpniu i wrześniu
br., ale z niezależnych od nas
przyczyn musieliśmy je odwołać.
Do pomysłu organizacji wspólnych
wypraw morskich, postaramy się
wrócić w przyszłym roku.

Rozmowa z...
Rozmawiała Joanna Grochowska

Marią Hałą z Poznania

Moja stomia ma już 34 lata
Pani Maria Hała była trzydziestokilkulatką, kiedy zachorowała na wrzodziejące zapalenie jelita
grubego (colitis ulcerosa). Operacja i wyłoniona w jej następstwie ileostomia, uratowała jej życie.
Dlatego mówi o niej z wielką czułością.
Joanna Grochowska: O stomii

o wyłonieniu stomii w ogóle mnie
nie przerażała. Miałam troje małych dzieci w wieku 10, 8 i 2 lat.
Mnie było obojętne jak, i z czym
mam żyć. Ja po prostu za wszelką
cenę chciałam żyć!

wie Pani wszystko...
Maria Hała: Myślę, że tak. Znam ją
w końcu od kilkudziesięciu lat. Moje
dolegliwości zaczęły się w 1967 roku.
Bolał mnie dół brzucha, miałam biegunki, krwawienia z odbytu. Do toalety
biegałam co kilka minut. Proszę sobie
tylko wyobrazić, jak bardzo było to dla
mnie uciążliwe, zwłaszcza że ubikację
mieliśmy wówczas na podwórzu. Nieraz zdarzało się, że nie dobiegłam, nie
zdążyłam. Byłam wyczerpana. Chodziłam do miejscowej przychodni, mówiłam o objawach, prosiłam o środki łagodzące dolegliwości. Lekarze sugerowali problemy żołądkowe. Nie kierowali
mnie na specjalistyczne badania. Sama
leczyłam się naparami ziołowymi.

FOT. ARCHIWUM DOMOWE

JG: Pamiętna data?
MH: 11 listopada 1971 roku.
Wtedy zostałam stomikiem. I byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa. Tak. Dziękowałam i dziękuję
Bogu, że żyję. Skończyło się moje
cierpienie, zaczął nowy etap – życie ze stomią i jej codzienna pielęgnacja.

JG: W jakich okolicznościach
zdiagnozowano Pani chorobę?

JG: Jak radziła sobie Pani
z pielęgnacją stomii 30 lat
temu?

MH: Nie ukrywam, było bardzo
ciężko. Od 1971 do 1979 roku używałam do zaopatrzenia swojej
MH: Pojechałam wreszcie do Poznastomii specjalnych pasów z plastinia, do szpitala. Spędziłam tam, z przekowym otworem. Do otworu
rwami, trzy miesiące. Rozpoznano
Kocham życie i jestem szczęśliwa.
przytwierdzało się sztywny, ostry,
u mnie wrzodziejące zapalenie jelita
Wychowałam trójkę dzieci.
szeleszczący przy każdym ruchu
grubego. Próbowano je leczyć farmakoA
stomia?
Dzięki
niej
przecież
żyję!
zamknięty worek na treść jelitologicznie. Na jakiś czas udało się. Rzewą. Pamiętam, że lekarze nazyczywiście, biegunki stały się mniej uciążliwe. Czułam się na tyle dobrze, że mogłam iść mówiąc, dość skąpa. Zamiast opowieści, jak wali ten sprzęt – „krakowski”. My – pacjenci –
do domu. W okresie wyciszenia choroby za- będzie wyglądać moje życie ze stomią, zosta- dodawaliśmy od siebie: „krakowski-dziadoszłam w ciążę i urodziłam swoje trzecie dziec- łam zaprowadzona do leżącej na oddziale pa- wski”.
cjentki, która miała już stomię. Zobaczyłam
Zatrzymałam sobie ten „relikt” na pamiątko, córeczkę.
kę, ale lekarz z poznańskiego szpitala poprosił
Potem jednak mój stan się pogorszył. Poje- „z czym” przyjdzie mi żyć.
mnie, bym zostawiła go na pewien czas w dechałam znowu do szpitala. Tam, mój lekarz
JG: Próbowała Pani dyskutować pozycie szpitala, jako materiał naukowy dla
prowadzący zaczął mówić o konieczności wyłonienia stomii.To był dla mnie jedyny ratunek. z lekarzem? Szukać alternatywy dla studentów. Zgodziłam się. Niech przyszli
lekarze na własne oczy zobaczą, jak się kiedyś
Nie miałam żadnej wiedzy o zabiegu, który tego zabiegu?
mnie czekał. Wiedza lekarza też była, prawdę
MH: Dyskutować? Absolutnie nie! Myśl żyło ze stomią...
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FOT. T. PERCZYŃSKI

tala przy ul. Przybyszewskiego wraz z pielęgniarkami zaczął w przychodni przyszpitalnej organizować spotkania
dla osób ze stomią. Zdobywał
dla nas również zachodni
sprzęt stomijny z tak zwanych darów z Zachodu.
Pamiętam pierwszą płytkę
Autentyczny pas krakowski. Kiedyś jedyny sprzęt dla osób
Stomahesive, której użyłam.
z wyłonioną stomią, a dziś już zabytek.
To była nowa jakość życia!
W latach osiemdziesiątych
JG: Czy można było w tamtych cza- dostałam pierwszy sprzęt firmy ConvaTec
sach mówić o jakimkolwiek komfor- z tzw. odpuszczalnym workiem ileostomijcie pod względem używanego nym. Jaka to była ogromna wygoda! Worek
był delikatny, nie uwierał, siedział sobie „cisprzętu stomijnego?
MH: Niestety nie. Plastikowy otwór nie- cho” na brzuchu. Od tego czasu stosowałam
ustannie przeciekał. Otoczona byłam oparami już tylko nowoczesny sprzęt i nie mam praswoich naturalnych zapachów. Skóra na brzu- wa narzekać na niedogodności w pielęgnacji
chu szczypała, swędziała. Cały czas była za- stomii.
czerwieniona i podrażniona. Wpadłam wówJG: A jak jest dziś?
czas na pomysł wycinania z ligniny podkładki
pod ten plastikowy otwór, żeby stomię
MH: Pozostałam wierna sprzętowi, który pouszczelnić. Ligninowe podkładki wcale jednak znałam w latach 80.Do dziś używam dwuczęścionie rozwiązały sprawy. Przeciekały nadal.
wego systemu Combihesive 2S firmy ConvaTec.
JG: Wstydziła się Pani swojej sto-

mii?
MH: Trochę. Najbardziej tego zapachu, który przenikał z nieszczelnego sprzętu. Na początku lat 70. przeżyłam w szpitalu nieprzyjemną sytuację. Ludzie stojący w kolejce do lekarza odsuwali się ode mnie na kilka kroków,
podejrzewając mnie o brak podstawowej higieny. Było mi bardzo przykro, ale nie mogłam
każdemu wyjaśniać przyczyny takiego stanu
rzeczy. Podjęłam wtedy decyzję, że nie powiem całej rodzinie o mojej stomii. Choć teraz
mam doskonały, komfortowy sprzęt, dzięki
któremu zapominam o tym, że jestem stomikiem – tak zostało do dziś. O mojej stomii wie
tylko kilka najbliższych mi osób.
JG: Jak pielęgnowało się stomię
w latach osiemdziesiątych?
MH: Od 1979 roku zaczęły się dla mnie
dobre czasy pod względem pielęgnacji. Pan
doktor Piotr Krokowicz z poznańskiego szpi-

JG: Ma Pani w sobie mnóstwo
optymizmu...
MH: Oczywiście. Niektórzy stomicy potrzebują spotkań z psychologiem, wpadają
w depresję. Mnie smutek, związany z myślą, że moje ciało inaczej wygląda jest obcy.
Mam wspaniałego męża, który nigdy nie
okazał mi zniecierpliwienia, odrazy. Zawsze
przy mnie był, traktował mnie jak wyjątkową kobietę. Czułam i czuję się kochana. Życie jest moją pasją! Czerpię z niego garściami. Każdy dzień, każde spotkanie z drugim
człowiekiem jest dla mnie źródłem radości.
Uwielbiam szyć i zajmować się ogrodem,
lubię przygotowywać zimowe zapasy, peklować, robić weki…
Wychowałam trójkę dzieci, z których
jestem dumna. Mój najstarszy syn jest
księdzem proboszczem. Właśnie zaprawiam ogórki i jadę mu je zawieźć na plebanię. Jestem szczęśliwa. A stomia? Dzięki niej żyję!

Szukamy osoby z najdłuższym stażem stomijnym
Pani Maria ma stomię od 34 lat. Może wśród Państwa są osoby z jeszcze dłuższym
stażem? Prosimy, podzielcie się z nami swoją historią. Czekamy na Wasze listy!
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Z profesorem
Krzysztofem
Bieleckim
o niegdysiejszej
opiece nad
pacjentami
ze stomią rozmawia Emilia
Florkiewicz
E.F.: Panie profesorze, jak wy-

glądały operacje wyłonienia
stomii, gdy zaczynał Pan pracę
jako lekarz?
Prof. K.B.: 40 lat temu, kiedy zaczynałem praktykę lekarską, wyłaniano
głównie kolostomię i ileostomię. Pierwszy
pacjent, u którego wyłoniłem stomię,
cierpiał na wrzodziejące zapalenie jelita
grubego. Proszę sobie wyobrazić, że żyje
on do dziś i jest pod moją opieką. Zostaliśmy przyjaciółmi.
Dzisiaj wiemy, że jakość życia stomika
może być zbliżona do jakości życia osoby bez stomii. Jednakże pod warunkiem, że operacja zostanie wykonana
właściwą techniką. Lekarze tej techniki
uczą się nieustannie, bo każdy pacjent
to indywidualny przypadek.
E.F.: Jakie są różnice w sprzę-

cie stomijnym stosowanym kiedyś i dziś?
Prof. K.B.: Bardzo, bardzo znaczące.
40 lat temu mieliśmy jedynie krakowską
firmę Stomil, która, oprócz przeróżnych
wyrobów gumowych, produkowała
również sprzęt stomijny. Były to tzw.
pasy krakowskie, czyli gumowe pasy
z plastikowymi workami. Oba elementy
łączył plastikowy pierścień z gumą jak
na weki. Całe to oprzyrządowanie nie
było szczelne, spadało. Dla pacjentów
to był dramat. Prawie każdy z nich miał
zapalenie skóry wokół stomii. Problemem był też przykry zapach, który
przez cały czas im towarzyszył.
W ciągu 40 lat nastąpił olbrzymi
postęp w dziedzinie opieki stomijnej.
Dzisiaj pacjent ma łatwy dostęp do znakomitego sprzętu, dobrze wykształconych lekarzy oraz do wolontariuszy Towarzystwa Pol-Ilko, które zrzesza pacjentów ze stomią.

Pielęgnacja stomii
mgr piel. Urszula Sobczak
pielęgniarka stomijna,
pracuje w Poradni dla Chorych ze Stomią
przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM w Poznaniu

Powikłania
skórne stomii (część I)

Powikłania skórne (dermatologiczne) to najczęściej spotykany typ powikłań u pacjentów ze stomią. Dotyczą większości stomików. Występują w różnym okresie po operacji – czasami dochodzi
do nich jeszcze w szpitalu, a czasami dopiero po kilku miesiącach lub latach. W każdym przypadku
są powodem przykrych dolegliwości i cierpienia. Zawsze wymagają starannej pielęgnacji oraz odpowiedniego leczenia.
Jak nie powinna wyglądać skóra
wokół stomii?

Skóra wokół stomii powinna mieć normalny
wygląd – taki sam, jak skóra w innych okolicach
brzucha. Musi być czysta, sucha i nie podrażniona – bez zaczerwienień, owrzodzeń, wysypki,
pęcherzyków, nadżerek, otarć (zdj. 1). Nie powinna swędzieć, piec ani boleć.

Gdy dochodzi do powikłań, skóra wokół
stomii jest najczęściej podrażniona i zaczerwieniona. Znacznie różni się wyglądem od pozostałej skóry na brzuchu (zdj 2). Swędzi, piecze lub boli. Pojawiają się też nadżerki, owrzodzenia, pęcherzyki lub wypryski (wysypka).

Zdjęcie 1. Skóra wokół stomii powinna być czysta, sucha i nie podrażniona. Nie powinno być
na niej żadnych zaczerwień, owrzodzeń, wysypki, pęcherzyków, nadżerek, otarć.

Zdjęcie 2. Zapalenie skóry wokół stomii

FOT. MAŁGORZTA BILIŃSKA

Jak powinna wyglądać skóra
wokół stomii?

Prawidłowy stan skóry ma tylko część pacjentów ze stomią – najczęściej ci, u których stomia
została wyłoniona właściwie, którzy mają dobrze dobrany i dopasowany sprzęt stomijny
i którzy potrafią się nim odpowiednio posługiwać.
Zdecydowana większość pacjentów cierpi od
czasu do czasu na powikłania skórne – z reguły
jest to zapalenie skóry wokół stomii.

Skóra jest stale jakby wilgotna, a sprzęt stomijny trzyma się jej znacznie gorzej. Trudno
przeoczyć wystąpienie zapalenia, o ile przy
każdej zmianie sprzętu obserwuje się wygląd
stomii i stan skóry wokół niej.

Typy powikłań skórnych
Istnieją dwa typy powikłań skórnych stomii:
1) zapalenie skóry wokół stomii
2) alergiczne zapalenie skóry
Zapalenie skóry wokół stomii (zdj. 2) powstaje, gdy kał (w przypadku kolo- i ileostomii) lub

Ryzyko wystąpienia powikłań skórnych jest minimalne wtedy, gdy stomia
jest wyłoniona na gładkiej powierzchni brzucha (nie w fałdzie brzusznym),
jest odpowiednio „wysoka” (nie płaska ani nie wklęsła) i prawidłowo zabezpieczona dobrej jakości sprzętem stomijnym.
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mocz (w przypadku urostomii) ma bezpośredni
do niej dostęp. Kontakt skóry z wydzieliną ze
stomii powoduje podrażnienie, a następnie odczyn zapalny. Zapalenie może pojawić się u każdego stomika, ale najczęściej dotyczy osób
z ileo- i urostomią.
Alergiczne zapalenie skóry to odczyn uczuleniowy na któryś ze składników sprzętu stomijnego, najczęściej na jeden ze składników płytki lub
przylepca. To powikłanie będzie omówione dokładnie w następnym wydaniu „Naszej Troski”.
Oba typy powikłań są dosyć łatwe do rozróżnienia.W przypadku zapalenia skóry wokół stomii skóra jest najbardziej zaczerwieniona i zmieniona w bezpośrednim sąsiedztwie stomii.
W alergicznym zapaleniu skóry zmiany obejmują powierzchnię skóry pod całą płytką.

Najczęstsze przyczyny powstawania zapalenia skóry
Do zapalenia dochodzi wtedy, gdy treść wydobywająca się ze stomii działa bezpośrednio na
skórę. Kał (szczególnie w przypadku ileostomii)
zawiera duże ilości enzymów trawiennych oraz
soli i kwasów żółciowych, mocz natomiast ma
kwaśny odczyn i drażni skórę jak „kwas”.
Zapalenie skóry wokół stomii występuje
najczęściej u pacjentów, którzy:
a) mają wyłonioną stomię w złym miejscu
(np. w fałdzie brzusznym),
b) mają blizny w bliskim sąsiedztwie stomii,
c) mają stomię wklęsłą lub płaską,
d) nieprawidłowo pielęgnują swoją stomię,
e) mają niewłaściwie dobrany i/lub dopasowany sprzęt stomijny,
f) stosują sprzęt niskiej jakości.

FOT. MAŁGORZTA BILIŃSKA

Przypadki, w których szczególnie często dochodzi do zapalenia skóry wokół stomii

Zdjęcie 5. Blizna w okolicy stomii

Zdjęcie 6. Stomia wklęsła

Zdjęcie 7. Niewłaściwa pielęgnacja stomii

Zdjęcie 8. Źle dopasowany sprzęt stomijny

Zdjęcie 9. Sprzęt niskiej jakości

Właściwe postępowanie w przypadku zapalenia skóry

a w przypadku uszkodzeń, także goją skórę wokół stomii. Doskonale przylegają zarówno do suchej, jak i wilgotnej powierzchni. Zachowują się
jak „druga skóra”. Są hipoalergiczne i nie powodują uczuleń – mogą być stosowane przez bardzo długi czas.
Płytki i przylepce wykonane z materiału Stomahesive są wskazane nie tylko jako „środek
leczniczy” przy zapaleniu skóry, ale także na co
dzień – jako najlepszy sposób zapobiegania temu powikłaniu.

gojącego. Płytkę można pozostawić na skórze
przez kilka dni i nie trzeba zmieniać jej codziennie. Jest to istotne, ponieważ częsta zmiana
sprzętu – tak jak to ma miejsce w przypadku
worków jednoczęściowych – niepotrzebnie drażni skórę i zadaje ból. Płytkę sprzętu dwuczęściowego należy utrzymywać na brzuchu tak
długo jak to możliwe (nie dłużej jednak niż 6-7
dni). Drobne uszkodzenia skóry powinny wygoić się już po kilku-kilkunastu dniach.

Większość przypadków zapalenia skóry wokół stomii można wyleczyć samemu. W razie
trudności lub, gdy zapalenie (pomimo leczenia)
nie ustępuje w ciągu kilku-kilkunastu dni, należy
zgłosić się do lekarza w specjalistycznej poradni
lub do pielęgniarki stomijnej.
W leczeniu zapalenia skóry wokół stomii należy kierować się następującymi zasadami:

1

Zmień sprzęt stomijny na taki,
którego płytki wykonane są
z materiału Stomahesive.
W przypadku wystąpienia zapalenia skóry
wokół stomii należy jak najszybciej zacząć stosować płytki i przylepce wykonane z materiału
Stomahesive, które skutecznie zabezpieczają,

2

Zastosuj sprzęt dwuczęściowy
lub synergiczny – przynajmniej na czas gojenia się zapalenia.

Płytki w systemie dwuczęściowym lub synergicznym są grubsze i zawierają więcej materiału

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Materiał Stomahesive
Wszystkie płytki i przylepce sprzętu stomijnego firmy
ConvaTec wykonane są z materiału Stomahesive i dlatego:
zapewniają długotrwałą ochronę skóry wokół stomii
przed drażniącym działaniem kału i moczu
zapobiegają podrażnieniom i uszkodzeniu skóry
mają właściwości gojące i lecznicze
nie powodują uczuleń
absorbują wilgoć ze skóry
umożliwiają jej oddychanie i utrzymanie optymalnego pH
zapewniają duży komfort użytkowania
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FOT. T. PERCZYŃSKI

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

Zdjęcie 4. Stomia w fałdzie brzusznym

3

Dopasuj wielkość i kształt
otworu w płytce do wielkości
i kształtu stomii.

Przy stanie zapalnym trzeba korzystać ze
sprzętu „do docinania”. Wtedy stomia jest
znacznie lepiej chroniona, ponieważ możliwe
jest precyzyjne docięcie otworu w płytce lub
przylepcu do wielkości i kształtu stomii. Rzadko
która stomia jest idealnie okrągła.
Otwór w płytce należy dociąć tak, by odległość pomiędzy jego brzegiem a brzegiem stomii nie była większa niż 1-2 mm (rys 1. na
następnej stronie). Większy otwór niepotrzebnie odsłania skórę i naraża ją na drażniące działanie treści wydostającej się ze stomii. Z kolei za
mały otwór w płytce może powodować otarcia
śluzówki jelita.
Istotne jest odpowiednie dobranie wielkości
płytki do rozmiaru stomii. Przy docinaniu otworu w płytce odległość między pierścieniem płyt-

Pielęgnacja stomii

Rysunek 1. Odległość między brzegiem stomii
a brzegiem otworu w płytce nie powinna być
większa niż 1-2 mm

ki, do którego mocuje się worek, a wyciętym
otworem nie może być mniejsza niż 1 cm.
Umożliwi to właściwe przyklejenie powierzchni
płytki pomiędzy otworem a jej plastikowym
pierścieniem. Niedopuszczalne jest wycinanie
otworu aż po sam pierścień płytki – zmniejsza to
znacznie jej przyczepność i długość utrzymywania się na skórze.
Stomię można mierzyć miarką z papieru, która jest dołączana przez producentów do pudełek z płytkami. Zaraz po operacji należy robić to
za każdym razem przy zmianie sprzętu. Później
wystarczy co kilka miesięcy.
Warto pamiętać, że średnica i kształt stomii
zmienia się w ciągu pierwszych 2-3 miesięcy po
operacji. Bezpośrednio po zabiegu stomia jest
duża i obrzęknięta, ale po kilku dniach, najczęściej po zdjęciu szwów, obrzęk śluzówki zmniejsza się, a stomia zmienia wielkość i kształt.
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Oczyść i przygotuj skórę przed
przyklejeniem nowego sprzętu.

Do mycia stomii oraz skóry wokół niej należy
używać ciepłej wody oraz delikatnego mydła
o odczynie pH zbliżonym do odczynu naszej skóry. Nie jest wskazane stosowanie mydeł zapachowych lub natłuszczających, które niepotrzebnie wysuszają skórę i zmniejszają przyczepność sprzętu stomijnego. W żadnym wypadku
do oczyszczania skóry nie wolno używać spirytusu, benzyny ani nafty, które wysuszają skórę,
usuwają z niej naturalną warstwę ochronną
i znacznie zwiększają podatność na uszkodzenia.
Do oczyszczania skóry wokół stomii (a także
samej stomii) warto używać gazików ConvaCa-

Tylko osoby posiadające stomię idealnie okrągłą mogą używać worków
z gotowymi, fabrycznie wyciętymi
otworami w przylepcach.

re do zmywania skóry (opakowanie w kolorze
brązowym). Są one także pomocne przy pielęgnacji skóry podczas podróży, kiedy nie ma odpowiednich warunków czy dostępu do bieżącej
wody. Gaziki mają przyjemny pomarańczowy
zapach, niwelujący przykrą woń towarzyszącą
zmianie sprzętu.
Skórę, po oczyszczeniu, należy zawsze dokładnie osuszyć i dopiero wtedy przykleić nową
płytkę lub worek.
Na rynku dostępny jest też drugi rodzaj gazików ConvaCare – gaziki z płynem ochraniającym (opakowanie w kolorze zielonym). Stosuje
się je w przypadku podrażnień skóry. Stomicy
często używają ich również wtedy, gdy chcą
zwiększyć przyczepność i czas utrzymywania się
na skórze sprzętu stomijnego.
Po przetarciu nimi skóry tworzy się na brzuchu ochronna powłoka, która ułatwia przyklejenie płytki i zwiększa jej przyleganie, zabezpieczając przed odparzeniem. Po zastosowaniu gazików należy odczekać chwilę i dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni (ok. 1 min.)
przykleić nowy sprzęt.
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Na uszkodzoną skórę zastosuj
pastę uszczelniająco-gojącą
Stomahesive.

Pasta uszczelniająco-gojąca Stomahesive wykonana jest z tego samego materiału co płytki
i przylepce sprzętu stomijnego ConvaTec. Jej zadaniem jest gojenie i ochrona skóry.
Pasta Stomahesive nie tylko sprzyja leczeniu
zapalenia skóry, ale także korzystnie wpływa na

Gaziki ConvaCare
do zmywania skóry:

umożliwiają skuteczną i wygodną
pielęgnację stomii oraz skóry wokół niej
zapewniają higienę w każdej sytuacji
mają przyjemny zapach
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szczelność, przyleganie oraz czas noszenia
sprzętu. Ma miękką konsystencję i doskonale
nadaje się do uszczelniania brzegu stomii, nie
dopuszczając, by treść jelitowa przedostawała
się pod płytkę.
Istotny jest sposób nakładania pasty. Należy
wycisnąć ją z tubki na skórę wokół przetoki lub
wypełnić nią nierówności skóry wokół stomii
(fałdy, blizny) (zdj. 10). Następnie palcem zwilżonym wodą rozprowadzić równomiernie na
skórze, odczekać kilkanaście sekund i dopiero
wtedy przykleić sprzęt stomijny. Jest też drugi
sposób, który polega na wyciśnięciu wianuszka
pasty na płytkę wokół otworu, a następnie na
bezzwłocznym przyklejeniu płytki.

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

RYS. PAWEŁ DRYGIEL

Gazikami ConvaCare do zmywania (brązowymi) możemy przemywać skórę
oraz śluzówkę wyłonionego jelita. Gaziki ConvaCare z płynem ochraniającym
(zielone) służą do pielęgnacji skóry wokół przetoki.

Zdjęcie 10. Pasta uszczelniająco-gojąca
Stomahesive

Pasta uszczelniająco-gojacą Stomahesive jest
zalecana we wszystkich rodzajach przetok. Przy
ileostomii i urostomii warto ją stosować także
wtedy, gdy skóra wokół stomii nie jest w ogóle
uszkodzona i nie wykazuje zmian zapalnych –
zwiększa to pewność przylegania i przedłuża
czas noszenia sprzętu.

Gaziki ConvaCare
z płynem ochraniającym:

zwiększają przyleganie i szczelność
sprzętu stomijnego
ułatwiają gojenie zmian skórnych
gwarantują pewność i poczucie bezpieczeństwa

Pasta uszczelniająco-gojąco
Stomahesive:

posiada właściwości gojące
służy do wypełniania i uszczelniania
nierówności skóry wokół stomii
zwiększa przyleganie płytek do skóry
przedłuża czas noszenia sprzętu
zalecana we wszytkich rodzajach przetok
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W przypadku uszkodzenia
skóry wokół kolostomii zastosuj pastę gojącą Stomahesive.
Pasta gojąca Stomahesive (w tubkach po
30 g) ma właściwości zbliżone do opisanej powyżej pasty uszczelniająco-gojącej. Zastosowana na zmienioną chorobowo skórę potrafi wyleczyć ją już po kilku użyciach.
Stosuje się ją inaczej. Po umyciu i osuszeniu
skóry należy rozprowadzić ją po zmienionym
chorobowo miejscu i pozostawić na 15-20 minut. Następnie zmyć wodą i mydłem lub gazikami ConvaCare, osuszyć i założyć nowy sprzęt.
Ponieważ pasta gojąca Stomahesive ma
tłustą konsystencję, nie można przyklejać na nią
bezpośrednio sprzętu stomijnego, tak jak jest to
możliwe w przypadku pasty uszczelniająco-gojącej. Jest najbardziej przydatna w pielęgnacji kolostomii, ponieważ w trakcie jej
pozostawania na skórze (15-20 min.) ze stomii
przeważnie nie wydziela się treść jelitowa.
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Gdy zapaleniu skóry towarzyszy wilgotny wysięk, zaaplikuj
puder gojący Stomahesive.
Kiedy skóra jest zapalnie zmieniona, często
towarzyszy temu wysięk. Powierzchnia jest wtedy stale wilgotna. Ciągle tworzące się malutkie
pęcherzyki niepostrzeżenie pękają i wydziela się
z nich surowiczy płyn. Znacznie utrudnia to zaopatrzenie stomii, ponieważ sprzęt nie chce się
dobrze trzymać na skórze. Aby zwiększyć przyczepność płytki oraz przyspieszyć proces gojenia, należy stosować puder gojący Stomahesive.
Puder jest prosty w użyciu. Po zdjęciu sprzętu
stomijnego, należy dokładnie umyć i osuszyć
skórę wokół stomii, a następnie posypać ją pudrem Stomahesive. Nadmiar delikatnie usunąć

Pasta gojąca
Stomahesive:

posiada bardzo silne właściwości gojące
służy do leczenia zmian skórnych w
okolicach przetoki
ma tłustą konsystencję i dlatego wymaga
usunięcia przed założeniem płytki
przeznaczona głównie dla kolostomików

gazikiem lub chusteczką. Potem nałożyć pastę
uszczelniająco-gojącą Stomahesive i przykleić
sprzęt stomijny.
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W przypadku stomii płaskiej
lub wklęsłej zastosuj płytki
wypukłe typu Convex.

Czasami stolec wycieka spod sprzętu stomijnego, ponieważ stomia jest płaska lub wklęsła.
Wówczas, oprócz pasty uszczelniająco-gojącej
Stomahesive, trzeba użyć specjalnych płytek
wypukłych typu Convex. Płytki są tak wyprofilowane, że idealnie dopasowują się do wklęsłego
kształtu skóry wokół stomii. Materiał, z którego
są zbudowane, pęcznieje pod wpływem wilgoci, uszczelniając dodatkowo wszystkie nierówności.
Jeżeli kształt stomii jest okrągły – można wybrać tradycyjną płytkę typu Convex dostępną
w systemie Combihesive 2S. Natomiast jeżeli kształt stomii jest nieregularny, warto ją jeszcze
uszczelnić pastą uszczelniająco-gojącą Stomahesive lub zastosować płytkę plastyczną Convex
dostępną w systemie Esteem synergy. Otwór
w takiej płytce daje się formować palcami bez
konieczności użycia nożyczek. Płytki plastyczne
Convex dostępne będą wkrótce także w systemie dwuczęściowym Combihesive 2S.
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W przypadku stomii w fałdzie
brzusznym skorzystaj z płytek
Flexible.
Gdy stomia została wyłoniona w fałdzie
brzusznym, skutecznym sposobem jej zabezpieczenia są płytki elastyczne Flexible. Są one miękkie i elastyczne, doskonale dopasowują się do
nierównej powierzchni brzucha. Dostępne są
w systemie dwuczęściowym oraz synergicznym.
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Gdy zapalenie skóry powtarza się co jakiś czas,
sprawdź, czy właściwie zakładasz
i zdejmujesz sprzęt stomijny.

Przy zakładaniu sprzętu nie wolno się spieszyć.
Trzeba mieć czas na przygotowanie skóry i dokładne przyklejenie nowego sprzętu.W ileostomii
należy zmieniać worek rano na czczo, kiedy stomia nie wydziela płynnej treści jelitowej. W przypadku urostomii dobrze jest pamiętać o gaziku,
który będzie pochłaniał stale wydzielający się
mocz. Należy zwrócić też szczególną uwagę na
dokładność i staranność przyklejania płytki do
skóry.
Przyczyną podrażnień może być także zbyt
długie noszenie płytki – powyżej tygodnia. Dochodzi wtedy do „lasowania się” materiału,
z którego jest wykonana. Także zbyt częsta
zmiana sprzętu – kilka razy na dobę – niepotrzebnie drażni skórę. Przy odpowiednio dobranym sprzęcie i zdrowej skórze obowiązuje zasada „mniej znaczy lepiej”.

Sytuacje nietypowe
Zdarza się, że podrażnienia skóry nie chcą się
goić. Przyczyną może być współistniejące zakażenie bakteryjne lub grzybicze skóry. W takich
przypadkach wskazane jest miejscowe zastosowanie antybiotyków lub leków przeciwgrzybicznych po uprzednim badaniu bakteriologicznym lub mikologicznym (na obecność bakterii
lub grzybów). O takim leczeniu zawsze powinien decydować lekarz.

Więcej informacji
na ten temat:
Nasza Troska 3 (6) 2002 - „Problemy ze
stomią - jak im zaradzić?“
Nasza Troska 4 (7) 2002 - „O co
najczęściej pytają pacjenci“
Nasza Troska 1 (8) 2003 - „Akcesoria
ułatwiające pielęgnację stomii"
Nasza Troska 2 (9) 2003 - „O co
najczęściej pytają pacjenci“
Nasza Troska 2 (13) 2004 - „Urostomia przetoka moczowo-skórna (cz. II)“
Nasza Troska 3 (14) 2004 - „Urostomia przetoka moczowo-skórna (cz. III)“
Nasza Troska 4 (15) 2004 - „Powikłania
stomii jelitowych (cz. I)“
Nasza Troska 1 (16) 2004 - "Powikłania
stomii jelitowych (cz. II)“
Serwis Internetowy ConvaTec
(www.convatec.pl)

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

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (część V)
Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się osób
po operacji wyłonienia stomii. Pytania i odpowiedzi numerowane są w kolejności ich ukazywania się
od początku cyklu. Zachęcamy do nadsyłania swoich pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.
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Dlaczego jednym z podstawowych zaleceń żywieniowych dla osób ze stomią
jest picie bardzo dużych ilości
płynów?

Woda jest najważniejszym składnikiem naszego organizmu. Tracimy ją na wiele sposobów,
dlatego stale musimy uzupełniać jej niedobór. Codziennie powinniśmy wypijać przynajmniej
2-2,5 litra płynów, najlepiej w postaci niegazowanej wody mineralnej.
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Woda jest najważniejszym składnikiem
ciała człowieka i stanowi około 60% jego
masy. Pełni w nim bardzo wiele ważnych
funkcji. Reguluje przemianę materii, trawienie, wydalanie, ciepłotę ciała oraz odpowiada za równowagę pracy całego organizmu.
Chociaż woda nie jest składnikiem odżywczym (nie ma kalorii, nie dostarcza
energii), bez niej żadne życie nie istnieje.
Człowiek pozbawiony pożywienia może
przeżyć kilka tygodni, natomiast bez wody – tylko kilka dni.
Ponieważ wodę tracimy na wiele sposobów – z moczem, kałem, potem i oddechem – dlatego ogromnie ważne jest nieustanne uzupełnianie jej zapasów. Każdy
z nas musi wypijać około 2–2,5 litra wody,
tyle bowiem tracimy jej na dobę. Straty
wody są znacznie większe latem lub wtedy, gdy ciężko fizycznie pracujemy.
Pamiętajmy, że nasze zapotrzebowanie na
wodę zwiększa się także w stanach chorobowych – w czasie gorączki i biegunki
(nawet do 3–4 litrów dziennie).
Często spotkać można osoby, które
uważają, że picie należytej ilości płynów
nie jest ważne, lub sądzą, że piją więcej
niż w rzeczywistości. Dotyczy to przede
wszystkim osób starszych i dzieci – to one
w szczególności powinny zwracać uwagę,
aby ilość wypijanej wody była wystarczająca dla organizmu.
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Czy płyny należy pić
również wtedy, gdy nie
odczuwamy pragnienia?
Zdecydowanie tak. Wiele osób uważa,
że skoro nie odczuwa pragnienia, to znaczy, że nie musi pić. Nic bardziej mylnego!
Aby wszystkie procesy w organizmie
przebiegały prawidłowo, należy dostarczyć mu tyle wody, ile jej traci. Za niezbędne minimum uważa się 8–10 szklanek
płynów, które należy wypić równomiernie
w ciągu całego dnia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że przynajmniej połowa tej ilości
powinna być dostarczona w postaci wody
mineralnej lub innych niesłodzonych napojów.

Jak robić soki?
Soki owocowe i warzywne najlepiej przygotowywać samemu. Są cennym źródłem
witamin, błonnika pokarmowego oraz mikro- i makroelementów. Soki z warzyw są
znacznie lepiej tolerowane przez osoby ze
stomią niż soki z owoców, ponieważ nie
zwiększają fermentacji jelitowej i nie zwiększają
produkcji gazów
jelitowych.
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Osoby, które piją mało płynów, mają
często skłonność do zaparć. Należna podaż płynów jest więc jedną z metod ich
zapobiegania, a w przypadku wystąpienia
jest również jedną z metod ich leczenia.
Biegunki nigdy nie należy „leczyć” poprzez ograniczenie ilości wypijanych płynów. Wręcz przeciwnie – picie odpowiedniej ilości wody jest niezbędne, aby zapobiec odwodnieniu organizmu, które może
postępować bardzo szybko. Nie należy
obawiać się, że nasili to kolejne wypróżnienia, pod warunkiem że płyny są wypijane powoli.

Jak i kiedy pić wodę?
Regularnie, małymi łykami – małe ilości lepiej się
wchłaniają i są wolniej
wydalane. Szklanka wody wypita 30 minut
przed posiłkiem zmniejsza apetyt. Lepiej nie pić
w trakcie jedzenia, bo
zmniejsza to stężenie enzymów trawiennych.
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Jakie płyny można pić do
woli, a jakich powinno
się unikać?
Najzdrowsza i najbezpieczniejsza jest
niegazowana woda mineralna. Jest ona

FOT. T. PERCZYŃSKI

W jaki sposób wypijane
płyny wpływają na konsystencję stolca u stomików?

najlepsza dla każdego, bez względu na
wiek i stan zdrowia. Uwaga – należy pamiętać, że woda powinna zostać wypita
w ciągu kilku, kilkunastu godzin po
otwarciu butelki. Najlepiej przechowywać
ją wtedy w lodówce. W otwartej butelce
z wodą mnożą się dość szybko mikroorganizmy – bakterie, grzyby i pleśnie – i jeżeli wypijemy wodę z butelki otwartej już
3–4 dni, to jest wielce prawdopodobne,
że nabawimy się kłopotów z żołądkiem.
Można także pić wodę gazowaną. Wydaje się często smaczniejsza, ale może
– nawet u zdrowych osób, a tym bardziej
u stomików – powodować zgagę, wzdęcia oraz kwaśne odbijanie się. Jest ona
zdecydowanie przeciwwskazana u osób
z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz chorobą refluksową przełyku.
Do woli można pić herbatę, która posiada bardzo wiele korzystnych właściwości. Z ziołami natomiast należy uważać.
Wiele z nich działa w sposób, który nie
zawsze jest korzystny dla osób ze stomią.
Przykładem jest np. liść mięty pieprzowej,
której napar powoduje zwiększoną produkcję gazów jelitowych oraz wzmaga
wydzielanie soku żołądkowego i żółci.
Napoje słodzone (oranżada, coca-cola)
powinno się całkowicie wyeliminować
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z diety. Po pierwsze, są one gazowane
i często powodują zgagę oraz wzdęcia. Po
drugie, zawierają cukier (puste kalorie)
i sprzyjają powstawaniu nadwagi oraz
otyłości. Po trzecie, zwiększają fermentację jelitową, która może być szczególnie
przykra dla osób z przetoką jelitową.
Wzmożona fermentacja jelitowa może
bowiem powodować wzdęcia oraz powstanie przykrego uczucia „przelewania
się” w jelitach. Może być także przyczyną
biegunki, na którą w szczególności narażone są osoby z ileostomią.
Soki owocowe (np. pomarańczowy,
grejpfrutowy, jabłkowy, gruszkowy) są
bardzo zdrowe – zawierają wiele cennych
witamin i mikroelementów. Niestety, mogą czasami powodować takie same objawy jak napoje słodzone (zgaga, wzdęcia,
biegunki). Dlatego osoby ze stomią spożywając je, powinny niezwykle bacznie
obserwować swój organizm. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości należy z tych soków na jakiś czas
zrezygnować.
Soki z warzyw (np. pomidorowy, marchwiowy, buraczany, wielowarzywny) są
również bardzo zdrowe. Stanowią bogate
źródło błonnika pokarmowego oraz wielu
witamin i mikroelementów. W przeciwieństwie do soków owocowych nie zwiększają fermentacji jelitowej i są dobrze tolerowane przez osoby mające stomię.
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Jakie właściwości posiada
herbata?

Herbata, po wodzie, jest drugim co do
popularności napojem świata. Jedna z legend głosi, że została odkryta w 2737 roku
p.n.e., kiedy to liść herbaty przez przypa-

Jak parzyć herbatę?
Najlepiej zaparzać herbatę w porcelanowym dzbanku. Wsypujemy około 1 łyżeczki na filiżankę.
Zalewamy wodą
o temperaturze co
najmniej 95 stopni. Parzymy ją przez około
3–5 minut. Gotowy
napój przelewamy
do filiżanek albo
kubków.

Dietetyk radzi
dek wpadł do filiżanki z gorącą wodą,
podanej chińskiemu cesarzowi ShengNung. Oczarowany jej aromatem i smakiem cesarz uwierzył, że herbata spadła
z nieba. Nakazał jej uprawę w całym kraju i w ten sposób przyczynił się do jej rozpowszechnienia.
Dobroczynne właściwości herbaty
szczególnie zielonej są uznawane na całym świecie. Herbata zawiera tzw. przeciwutleniacze oraz duże ilości taniny
i garbników. Przeciwutleniacze przeciwdziałają powstawaniu wolnych rodników
– niezwykle reaktywnych cząstek, które
wywołują starzenie się i śmierć komórek
oraz procesy karcynogenezy, czyli tworzenia się nowotworów. Tanina i garbniki
działają bakteriobójczo oraz wykazują
działanie przeciwzapalne i ściągające.
Herbatę warto pić zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo w wielu schorzeniach przewodu pokarmowego, począwszy od biegunki poprzez zapalenia na raku kończąc. Herbata obniża także poziom
cholesterolu i działa korzystnie na układ
krążenia.
Istnieje kilka rodzajów herbat – czarna,
zielona i czerwona. Najbardziej wartościową odmianą herbaty jest herbata zielona.
W odróżnieniu od herbaty czarnej i czerwonej (tzw. oolong) nie jest fermentowana, dlatego aktywne składniki, które są
w niej zawarte, pozostają niezmienione.
Należy jednak pamiętać, że duże ilości
mocnej herbaty mogą powodować zaparcia.
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Czy osoby ze stomią mogą pić kawę?

Kawa nie jest przeciwwskazana, o ile
jest pita w rozsądnych ilościach (2–3 filiżanki dziennie) i nie powoduje żadnych
dolegliwości. Część osób ze stomią reaguje jednak na nią źle, skarżąc się na
zgagę, wzdęcia lub biegunkę. W takich
przypadkach należy jej unikać.
Pamiętajmy, że znacznie zdrowsza jest
kawa z ekspresu (przelewowego lub ciśnieniowego) niż kawa parzona „z fusami”. Ta ostatnia – ciągle najpopularniejsza w Polsce, zwana niesłusznie kawą po turecku – nie jest bezpieczna dla
żołądka i może powodować jego podrażnienie.

Jak parzyć kawę?
Najsmaczniejsza jest kawa świeżo zmielona. Do parzenia trzeba używać dobrej wody i – co ważne – nie gotować jej zbyt długo. Nie należy zalewać kawy wrzątkiem.
Idealna jest woda, która dopiero zaczyna
się gotować.
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Czy osoby ze stomią mogą pić napary z ziół?

Napary z ziół są bardzo popularne
wśród pacjentów ze stomią. Nie należy
jednak przesadzać z ich spożywaniem. Za
rozsądne ilości uważa się picie nie więcej
niż 1–2 filiżanki „ziółek” dziennie. Należy
pamiętać, że niektóre zioła mają bardzo
silne działanie nie zawsze korzystne
z punktu widzenia posiadanej stomii.
Do najpopularniejszych ziół zalicza się
rumianek, miętę i dziurawiec. Napar z rumianku ma działanie rozkurczowe i najczęściej jest stosowany w profilaktyce
i leczeniu choroby wrzodowej żołądka
i dwunastnicy oraz w niestrawności. Napar z mięty ma działanie rozkurczające,
wiatropędne i wzmagające wydzielanie
soku żołądkowego i żółci. Stosowany jest
w zaburzeniach trawienia, skurczach żołądka, kolce jelitowej, chorobach wątroby
oraz dróg żółciowych. Napar z dziurawca

Jak przygotowywać zioła?
Zioła mają wiele cennych właściwości.
Najlepiej zaparzać je świeże, ale można
też wykorzystać gotowe, dostępne w sklepach herbaty. Zioła lub saszetkę
z nimi zalewamy wrzątkiem i parzymy pod
przykryciem 20–30 minut. Następnie przecedzamy i pijemy tak
przygotowany napar.

12

stosowany jest powszechnie w zaburzeniach pracy wątroby oraz w stanach zapalnych żołądka i jelit. Poprawia nastrój
i ma działanie przeciwdepresyjne.
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Które soki są lepsze
– świeżo wyciskane czy
te kupione w sklepie?

Oczywiście znacznie lepiej jest pić soki
świeże – własnoręcznie wyciskane lub
odwirowane w sokowirówce – niż te kupione w sklepie (z kartonów). Te drugie
zawierają przeważnie duże ilości środków
konserwujących, które u osób ze stomią
mogą być przyczyną przykrych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Poza tym są
dosładzane cukrem i zawierają znacznie
mniej naturalnych witamin niż soki świeże. Wyjątek stanowią tzw. soki jednodniowe, które nie są ani dosładzane, ani konserwowane i posiadają wszystkie cechy
soków świeżych.
Jeżeli sami wyciskamy soki, to musimy
pamiętać, że najlepiej jest wypić je od razu zaraz po przygotowaniu. Należy unikać ich długiego przechowywania, ponieważ szybko tracą cenne witaminy. Gdy
jednak chcemy zachować je na później, to
zarówno te naturalne, jak i z kartonu, powinniśmy trzymać w lodówce.
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Czy wodę z kranu można
pić bez przegotowania?

To zależy od jakości wody. W wielu miastach (np. w Warszawie) woda zdecydowanie nie nadaje się do spożycia bez
uprzedniego jej przegotowania. Zresztą
nawet wtedy zachowuje swój nie najlepszy smak. Natomiast w wielu regionach
kraju oraz przeważnie tam, gdzie woda
pochodzi z własnego (przebadanego!)
ujęcia, ma ona doskonałe walory smakowe i może być pita prosto z kranu. Każdy
z nas z reguły zna jakość i przydatność do
spożycia wody w swoim kranie. Jeżeli nie
jesteśmy tego pewni – lepiej zawsze ją
gotujmy.
Nieprzegotowana woda może powodować bardzo wiele przykrych objawów
– począwszy od wzdęć, poprzez „przelewania” w jelitach aż po ostrą biegunkę. Ze
względu na różne drobnoustroje, które
mogą być w niej obecne (bakterie, chlamydie, pleśnie, grzyby) może być przy-

czyną nie tylko przykrych, ale i bardzo
trudnych do zdiagnozowania oraz leczenia dolegliwości.

Jaka jest wartość tzw.
wody oligoceńskiej?

Woda oligoceńska pobierana ze zbadanego punktu jest czysta i można ją pić bez
wcześniejszego przegotowania. Nie
powinno się jej jednak nigdy przechowywać dłużej niż 1 dzień, ponieważ namnażają się w niej w bardzo szybkim tempie
liczne szkodliwe mikroorganizmy. Zjawisko to jest często potęgowane przez sposób zbierania i przechowywania wody
– zwykle nosimy ją i trzymamy w plastikowych pojemnikach, które mają na swoim dnie osad po poprzedniej wodzie.
Osad ten jest trudny do usunięcia i zawiera kolonie rozmaitych drobnoustrojów.
Wypicie wody oligoceńskiej, która stoi
w domu dłużej niż 1 dzień, może spowodować skutki identyczne do wypicia nieprzygotowanej wody niskiej jakości
z kranu. Dlatego trzeba pamiętać
o przestrzeganiu tych zasad i częstej wymianie pojemników na wodę.

FOT. EDEN
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Woda oligoceńska jest czysta i nadaje się do picia bez przegotowania. Bardzo ważny jest sposób jej zbiórki i przechowywania. Należy zbierać ją do czystych naczyń i przechowywać w lodówce nie dłużej niż 1 dzień.

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

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



Tym z Państwa, którzy już wcześniej odesłali do nas wypełniony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymują kwartalnik pocztą
do domu, życzymy miłej lektury i prosimy o nieprzesyłanie kolejnych kuponów.

Nr 4, 2005 (19)

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

 TAK, PROSZĘ O BEZPŁATNE PRZESYŁANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU
Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Nr lok.:

Miejscowość:

Telefon z numerem kierunkowym:

Data:

Czytelny podpis:

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

Psycholog radzi
mgr psychologii Maria Malmurowicz
prowadzi psychologiczny telefon zaufania
firmy ConvaTec w ramach programu Złota Karta ConvaTec.

Próba przetrwania
Jak będzie wyglądało moje życie? Czy partner zaakceptuje mnie i moją stomię? Tego boi się każdy po
operacji wyłonienia stomii. Życie pokazuje, że większości ten lęk udaje się pokonać.
Powrotowi do domu po operacji wyłonienia
stomii towarzyszy zarówno radość, jak i niepokój, stres oraz lęk. Lęk przed tym, jak teraz
będzie wyglądać wspólne życie. Jak na okaleczenie zareagują najbliżsi? Czy po operacji uda
się zmierzyć nie tylko z nową sytuacją, z codziennym życiem, ale także z nowymi uczuciami, które niewątpliwie pojawiają się
w związku?

Strach przed przyszłością
Kobieta z ileostomią niedługo po operacji
trafiła do poradni psychologicznej. Była kłębkiem nerwów. Bała się życia, bała się przyszłości. Miała 22 lata, była 3 lata po ślubie,
miała 1,5 roczne dziecko. A teraz stomia i załamanie nerwowe. Na operację musiała zdecydować się bardzo szybko. Nie było więc
czasu na rozmowy z mężem, wspólne omówienie problemu, przygotowania. I choć po
operacji mężczyzna zajmował się nią i dzieckiem, był troskliwy, opiekuńczy, ona bała się,
czy pewnego dnia jej nie opuści. Nie umiała
zaakceptować siebie na nowo: przerażała ją
myśl o powrocie do normalnego rodzinnego
życia, o intymnych zbliżeniach. Wmówiła sobie, że mąż będzie czuł w takich sytuacjach
niechęć, może wręcz obrzydzenie. Tymczasem on wielokrotnie podkreślał, że woreczek
na jej brzuchu nie ma dla niego większego
znaczenia. Szybko i poprawnie odnalazł się
w nowej sytuacji. Nie rozumiał, skąd brały się
jej obawy. Tej parze pomogła terapia u psychologa. Z biegiem czasu i kolejnych spotkań
kobieta odblokowała się, zaakceptowała
swoją sytuację, zaczęła żyć normalnie. Do
normy wróciło także jej życie intymne – ponownie zaszła w ciążę.
Niestety, nie wszystkie historie kończą się tak
dobrze i szczęśliwie. Zdarza się i tak, że związki
po prostu się rozpadają.

Samoakceptacja to podstawa
Zabieg wyłonienia stomii dotyka najintymniejszych, a zarazem najwstydliwszych, sfer
życia człowieka. Nawet osoby niemające zahamowań w życiu intymnym, często nie
biorą kąpieli w wannie w momencie, gdy
z toalety korzysta ich partner. W naszej kulturze utrzymuje się bowiem pewnego rodzaju tabu dotyczące wydalania. Nie mówi się
ani o nim, ani o towarzyszących mu odgłosach czy zapachach. Od dzieciństwa uczy się
nas, że wydalanie jest brzydkie, wykrzywiamy twarz w żartach, gdy małe dziecko zrobi
kupkę. Wydalanie jest dla nas wstydliwe. Po
operacji wyłonienia stomii pacjent musi
pogodzić się z tym, że proces usuwania
organicznych resztek z jelit nie będzie już tak
intymny. By powrócić do normalnego życia,
powinien ten fakt zaakceptować i przełamać
naturalny wstyd oraz obrzydzenie. Jak to
zrobić?
Pierwszym krokiem jest uzmysłowienie sobie, że wydalanie jest tak samo naturalne jak
każdy inny proces fizjologiczny: oddychanie,
jedzenie, spanie. Można powiedzieć sobie głośno: „moje ciało zachorowało, operacja była
konieczna, teraz nauczę się żyć na nowo i stomia mi w tym nie przeszkodzi“.

Żeby zmniejszyć wstyd, trzeba też dobrze
oswoić się z samym woreczkiem. Obejrzeć go,
sprawdzić jak jest zbudowany, jak funkcjonuje,
jak najwięcej dowiedzieć się o higienie, zadać lekarzowi szereg pytań, nawet tych najbardziej
kłopotliwych. Mamy do tego prawo — znaleźliśmy się bowiem w nowej dla siebie i dość kłopotliwej sytuacji.
Kiedy poznamy dokładnie woreczek stomijny i nauczymy się, jak utrzymywać higienę,
trzeba jeszcze zaakceptować fakt, że ciało zostało okaleczone, nie jest już takie samo, jak kiedyś, jest mniej sprawne. I warto pomyśleć, że
nie jesteśmy w tej sytuacji jedyni. Np. osoby
z chorobami krtani i układu oddechowego mają często zakładaną rurkę tracheostomiczną.
Tracheostomia jest otworem w ciele, wymaga
specjalnych zabiegów higienicznych (np. czyszczenia specjalną szczoteczką, podobną do małej szczotki do mycia butelek) i wiąże się ze
wstydliwymi sytuacjami. Dlaczego? Wydzielina
zalegająca w płucach i górnych drogach oddechowych, tzw. flegma, czasem wydostaje się
z rurki i nie ma przyjemnego zapachu. Pacjent
ze stomią ma bardziej komfortową sytuację, bo
woreczek stomijny jest ukryty pod ubraniem. Wie o nim tylko chory i najbliżsi, a rurkę
tracheostomiczną widzą wszyscy.

Zaakceptuj siebie...
Dostrzeż w sobie zalety — na nich buduj poczucie własnej wartości.
Wiedz, że masz i słabe, i mocne strony — tak, jak każdy z człowiek.
Nie bój się swoich słabości czy niedoskonałości — będzie ci łatwiej nad sobą pracować.
Traktuj trudności jako zadania, z którymi możesz się zmierzyć — a nie jako przeszkody.
Sam podejmuj decyzje — miej świadomość, że sam ponosisz za nie odpowiedzialność.
Naucz się wyrażać siebie — bądź spontaniczny, nie bój się wyrażać emocji, myśli i rozmawiać.
Porażki są też potrzebne — wyciągaj z nich coś dobrego dla siebie. Hartują i dzięki nim
można zdobywać doświadczenie.
Daj sobie i innym prawo do pójścia swoją drogą — nawet jeżeli byłaby niezgodna
z oczekiwaniami Twoimi czy innych. Nikt nie ma prawa układać nam życia.
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Jeśli przemyślimy wszelkie aspekty, łatwiej
będzie zaakceptować stomię. Oczywiście,
martwimy się też o nasz związek. Bo jeśli sami
musimy długo oswajać się z woreczkiem, to co
pomyśli partner. Czy jeszcze jesteśmy dla niego
atrakcyjni? Co dalej ze związkiem, seksem, życiem intymnym?

Popatrz na mnie, taki jestem
Stomia to z pewnością duża próba dla związku, sytuacja kryzysowa, w której i ty, i partner
musicie się odnaleźć. Powrót do właściwych
stosunków jest możliwy, gdy pogodzimy się ze

Jak rozładować kryzys
w związku
1. Jeśli czujesz, że w Twoim związku coś się
psuje, pozwól sobie na chwilę smutku,
ale potem skup się na znalezieniu
przyczyn takiego stanu rzeczy.
2. Bądź szczery, nie duś w sobie złych
emocji. Opowiedz szczerze partnerowi
o swoich obawach, wątpliwościach. Taki
intymny dialog zbliży Was do siebie.
3. Naucz się wybaczać. Uzdrowienie
zranionych uczuć będzie mieć
dobroczynny wpływ na Wasz związek.
4. Kochaj i żyj dalej. Stomia nie powinna Ci
przeszkadzać w czerpaniu radości
z normalnego życia.

stomią. Jeśli nie zaakceptujemy siebie z powodu tej niedoskonałości, ciągle będziemy zastanawiać się, jak na tę inność patrzy partner. To
wywoła stres i drażliwość. By przemyśleć i zaakceptować swoją sytuację, potrzebujemy czasu
i cierpliwości. Partner także.
Jeżeli partner nie miał okazji zobaczyć stomii
w szpitalu, to po powrocie ze szpitala nie powinno się przeprowadzać terapii szokowej
i pierwszego dnia pokazywać mu jak zmienia

Wypisz na kartce 10 swoich niewątpliwych zalet, np. jestem słowny, oczytany, ambitny, interesujący. Przyczep ją w widocznym miejscu i powtarzaj
na głos codziennie rano. To ćwiczenie pomoże Ci uwierzyć, że jesteś
pełnowartościowym człowiekiem i stomia nie ma na to żadnego wpływu.
się woreczek. On też jest zdenerwowany, trzeba go oswajać powoli. Przyjdzie mu to łatwiej,
jeśli najpierw dowie się czegoś o stomii, jej pielęgnacji, codziennym życiu z woreczkiem, a potem ją zobaczy.
Także w sprawie życia intymnego potrzebne
jest wyczucie i zrozumienie. I czas. Nie ma sensu
w pierwszych tygodniach po zabiegu planować
powrotu do sypialni, jak gdyby nic się nie stało.
Stało się. Przeszliśmy operację i od tego czasu
będziemy żyć z woreczkiem stomijnym. Zmieniło się nieco nasze ciało.Ale im dłużej partner będzie patrzył na bliznę i woreczek stomijny, tym
bardziej będzie stawało się to dla niego naturalne, zwyczajne.To, co kiedyś mogło powodować
wstyd, zadziwienie czy nawet obrzydzenie stanie się niewidoczne, tak jakby było tam od zawsze. Oczywiście, jeśli tylko damy sobie czas
i będziemy patrzeć na siebie z miłością.

na czas zabiegu i rekonwalescencji. Mogło to
dawać nadzieję, że będzie dobrze, że wszystko
jakoś się ułoży. Brak akceptacji samego siebie
przez nas jako osoby ze stomią, często staje się
czynnikiem wywołującym bądź przyspieszającym rozpad związku. Zadawnione urazy i niechęci partner wykorzystuje w momencie, gdy
stomijny małżonek nieustannie narzeka, podkreśla, że jest nieatrakcyjny, niekochany. Tym
może powodować zniecierpliwienie, irytację,
a potem kryzys. Czasem kończy się to rozstaniem. Ale nie z powodu woreczka, tylko z powodu nastawienia chorego do własnego ciała
i jego małego poczucia własnej wartości
Bardzo rzadko, ale zdarzają się przypadki,
w których faktycznym powodem rozpadu małżeństwa jest stomia.

Wcześniejszy kryzys

Jeśli operacja wyłonienia stomii spędza nam
sen z powiek, odbiera spokój i wywołuje negatywne myśli na swój temat — warto skorzystać
z porady psychologicznej. Być może od dawna
czujemy się gorsi, mniej atrakcyjni, niewartościowi i problem nie leży w woreczku, tylko
w ogólnym naszym stanie emocjonalnym.Terapia pozwoli nam nie tylko znaleźć przyczynę
złego samopoczucia, pomoże też oswoić się ze
swoim nowym ciałem. Dobrym pomysłem jest
też terapia małżeńska, podczas której będziemy mogli na spokojnie, w atmosferze akceptacji i zrozumienia wyjaśnić sobie swoje obawy,
lęki i niepokoje związane ze stomią i zmianami
w naszym związku po operacji.
Życia ze stomią trzeba się nauczyć. Ale czy
mały woreczek na brzuchu określa całego człowieka? Czy całkowicie przekreśla jego uczucia,
marzenia, myśli i wolę? Na pewno nie!

Z psychologicznych obserwacji wynika, że
stomia rzadko sama w sobie bywa podstawową
przyczyną rozpadu małżeństw. Może być natomiast czynnikiem, który ten rozpad przyspiesza.
Tak jak w historii 45-letniego mężczyzny, który zgłosił się do poradni psychologicznej w głębokiej depresji, 2 lata po operacji. Stomia wywołała uśpiony wcześniej kryzys w związku. Od
półtora roku był sam. Żona od niego odeszła.
Uważał, że właśnie jego niedyspozycja była dla
kobiety powodem podjęcia decyzji o rozwodzie.
Był apatyczny, nie widział sensu życia, o wszystko, co złe, oskarżał stomię. Twierdził, że to ona
zniszczyła jego idealne małżeństwo. Dopiero po
wielu sesjach psychologicznych, przyznał się do
pewnego 'epizodu' w swoim życiu. Przez 2 lata
przed operacją miał przyjaciółkę, z którą spędzał
dużo czasu. Myślał o opuszczeniu dla niej żony.
Operacja zniweczyła te plany. Okazało się też, że
żona wiedziała o romansie męża. Nie mogła się
pogodzić z jego zdradą i mimo choroby, zdecydowała się go opuścić. Na jej decyzję wpłynęła
jednak nie operacja wyłonienia stomii, tylko
wcześniejsze zachowanie męża.
W wielu związkach, które definitywnie rozpadły się po operacji, już przedtem działo się
źle. Były kryzysy, nieporozumienia.Wyciszały się
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Pokochaj siebie,
pokochaj partnera

Stomijny telefon zaufania
Po poradę do psychologa można zwracać
się w każdy wtorek w godz. 17-21. Bezpłatny numer telefonu udostępniany jest
posiadaczom Złotej Karty ConvaTec przez
pracowników Działu Pomocy ConvaTec
pod numerem infolinii 0-800-120-093.

BEZPŁATNY TRANSPORT

jscowości zapewniaPacjentom z mniejszych mie
okarowy na wszystkie
my bezpłatny transport aut acje na ten temat
orm
spotkania. Szczegółowe inf które wysyłamy do
h,
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zap
w
się
ją
jdu
zna
Państwa pocztą.

MIEJSCA SPOTKAÑ
III SPOTKANIE (wrzesień – listopad)

Zaproszenia
na spotkania
Na spotkania zapraszamy wszystkich
pacjentów ze stomią. Przed każdym z nich
wysyłamy do Państwa zaproszenia drogą
pocztową. Otrzymują je m.in. wszyscy prenumeratorzy „Naszej Troski” oraz członkowie programu Złota Karta ConvaTec.

Tematy spotkań w 2005 r.
I SPOTKANIE (STYCZEŃ – KWIECIEŃ)

„Co i jak jeść? – dieta dla osób
ze stomią”
II SPOTKANIE (MAJ – CZERWIEC)
„Nie bójmy się ruchu!
– ćwiczenia fizyczne dla osób
ze stomią”
III SPOTKANIE (WRZESIEŃ – LISTOPAD)
„Dbajmy o swoją stomię!
– praktyczne porady pielęgnacyjne”

BIAŁYSTOK
29 września
Hotel Gołębiewski,
ul. Pałacowa 7
BYDGOSZCZ
27 października
Rektorat AM
ul. Jagiellońska 15
GDAŃSK
21 września
Sala NOT,
ul. Rajska 6

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

LUBLIN
19 października
AM „Collegium
Maius",
ul. Jaczewskiego 4-6

RZESZÓW
20 października
Aula WSAiZ,
ul. Cegielniana 4
SZCZECIN
16 listopada
ZUS,
ul. Matejki 22

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

ŁÓDŹ
26 października
Centrum Zdrowia
WARSZAWA
Matki Polki,
ul. Rzgowska 281/289 28 września
Kino Wisła,
pl. Wilsona 2
OLSZTYN
20 września
WROCŁAW
Urząd Wojewódzki,
11 października
ul. Piłsudskiego 7/9
Kino Warszawa,
ul. Piłsudskiego 64
OPOLE

KIELCE
6 października
Hotel Kongresowy,
ul. Manifestu
Lipcowego 34

13 października
Państwowa Szkoła
Muzyczna,
ul. Strzelców
Bytomskich 18

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

FOT. T. PERCZYŃSKI

Prezenty dla wszystkich
uczestników
spotkań
Taki upominek, widoczny
na zdjęciu obok – saszetkę
zawierającą mydło oraz
ręcznik – otrzymają wszyscy
uczestnicy naszych
jesiennych spotkań.

KRAKÓW
5 października
Aula AWF,
ul. Jana Pawła II 78

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

II SPOTKANIE

Kącik medyczny
lek. med. Przemysław Styczeń
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Zawał serca
Zawał to jedna z najbardziej dramatycznych postaci choroby niedokrwiennej serca. Mimo postępów w leczeniu, niemal w połowie przypadków kończy się tragicznie. Gdy wystąpi – bardzo ważne jest jak najszybsze wezwanie pogotowia ratunkowego.
Serce, aby dobrze spełniało swoje zadania,
musi bez przerwy otrzymywać zawarty w krwi
tlen i substancje odżywcze. Mimo że samo
nieustannie przepompowuje ogromne ilości
krwi, nie korzysta z niej bezpośrednio. Jest
w nią zaopatrywane przez specjalne naczynia
– tętnice wieńcowe. Gdy w wyniku miażdżycy
ulegają one zwężeniu, rozwija się choroba niedokrwienna serca. Całkowite zamknięcie jednej z tych tętnic (najczęściej w wyniku powstania skrzepliny na pękniętej blaszce miażdżycowej) powoduje zawał.

Dlaczego niektóre komórki serca
obumierają?
Przyczyną zawału jest niemal zawsze miażdżyca tętnic wieńcowych, której towarzyszy
pękanie blaszek miażdżycowych i tworzenie się
na ich powierzchni skrzeplin. Zamykają one
światło naczynia, a wtedy przerwany zostaje
dopływ krwi i tlenu do fragmentu mięśnia sercowego, który jest przez nie zaopatrywany.
Fragment ten obumiera. Obumarcie, czyli martwica części komórek mięśnia sercowego spowodowana jego miejscowym niedokrwieniem,
nazywane jest zawałem serca. Ze względu na
mechanizm jego powstawania, porównuje się
go do śmierci przez uduszenie.W tym przypadku uduszeniu ulega część komórek serca.

Co to jest zawał serca?
Zawał serca to martwica części mięśnia
sercowego, która powstaje na skutek
ustania dopływu krwi. Powodem tego jest
niedrożność tętnicy wieńcowej zamkniętej
najczęściej przez skrzeplinę, tworzącą się
na powierzchni pękniętej blaszki miażdżycowej.

W zależności od tego, które naczynie wieńcowe jest zatkane i w którym miejscu, różna
może być lokalizacja dokonującej się martwicy.
Najczęściej zawał dotyczy ściany przedniej, tylnej lub dolnej serca.
Czasami zatkana tętnica wieńcowa może się
częściowo samoistnie udrożnić, dzięki czemu
zachowany zostaje tzw. przepływ częściowy.
Wtedy obumiera tylko fragment zagrożonego
obszaru i powstaje tzw. zawał niepełnościenny.

Rozpoznanie zawału
Zawał jest zaawansowaną postacią choroby
niedokrwiennej serca i bardzo często bywa poprzedzony jej wcześniejszymi napadami. Występują one przeważnie pod postacią bólów
wieńcowych.
Jednak w około 1/3 przypadków zawał jest
pierwszym objawem choroby serca u dotychczas pozornie zupełnie zdrowego człowieka.
Małe blaszki miażdżycowe nie dają bowiem
wyraźnych objawów bólowych, ale ponieważ
łatwo pękają, są częstym powodem tworzenia
się na ich powierzchni skrzeplin.
Ból odczuwany podczas zawału jest bardzo
podobny do typowego bólu wieńcowego.
Opisywany jest przez chorych, jako „gniecenie”, „dławienie”, „pieczenie” lub „palenie” za
mostkiem, pośrodku klatki piersiowej. O tym,
że jest to jednak ból zawałowy świadczą
następujące jego cechy:
trwa długo – przeważnie dłużej niż 30 minut, często nawet kilka godzin,
ma duże nasilenie – chorzy często określają go jako „nie do wytrzymania”,
utrzymuje się w spoczynku – nawet wtedy,
gdy chory leży i odpoczywa przez dłuższy czas,
nie ustępuje po doustnym przyjęciu nawet kilku dawek nitrogliceryny.
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Jak boli serce?
Ciekawe jest to, że ból wieńcowy nie jest
odczuwany w samym sercu, chociaż tam
właśnie powstaje. Dzieje się tak dlatego,
że impulsy bólowe z serca biegną do rdzenia kręgowego i tam pobudzają wspólny
obszar dla nerwów czuciowych biegnących
od ramion, szyi i żuchwy. Wskutek tego powstaje fałszywa „projekcja” bólu na te właśnie okolice (tzw. promieniowanie bólu).
Ponieważ źródłem bólu są tylko żywe komórki, obumarły obszar mięśnia sercowego
nie powoduje bólu. Ból ustępuje po dokonaniu się zawału.

Ból zawałowy może promieniować do ramion, barków, grzbietu lub żuchwy (rys.1.).
Niekiedy objawy zawału są nietypowe – ból
może pojawić się w nadbrzuszu i przypominać
dolegliwości wrzodowe z towarzyszącymi wymiotami (tzw. brzuszna maska zawału).
Mniej charakterystyczne objawy zawału to:
uczucie ogromnego osłabienia (zasłabnięcie,
omdlenie), lęku, kołatanie serca, duszność, zimny pot i bardzo złe samopoczucie. Niekiedy zawałowi towarzyszy utrata przytomności. Ciśnienie krwi może być podwyższone, normalne
lub niskie. Czasem jest tak niskie, że w ogóle
można go zmierzyć – oznacza to, że chory jest
we wstrząsie.
Ból zawałowy może być znacznie słabiej
odczuwalny przez chorych na cukrzycę oraz
przez kobiety. Niekiedy zawał może być wręcz
zupełnie „niemy“. Oznacza to, że może się on
dokonać bez wystąpienia bólu dławicowego
lub charakteryzuje się tylko wystąpieniem
nietypowych objawów, takich jak osłabienie,
nudności, wymioty lub duszność.

Blizna zawałowa często prowadzi do zaburzeń
rytmu serca.
Na stan chorego największy wpływ ma lokalizacja zawału, jego rozległość oraz szybkość udzielonej pomocy. Im większy zawał,
tym większe jest ograniczenie sprawności
i wydolności serca. Niektórzy po zawale mogą
pracować i żyć, tak jak wcześniej. Inni, z bardzo rozległą martwicą, są inwalidami zdolnymi tylko do wykonywania podstawowych
czynności w domu.
Osoby, które przeżyły ostrą fazę zawału serca
są znacznie bardziej narażone na powtórny.
Mimo postępów diagnostyki i leczenia,
śmiertelność z powodu zawału serca jest w Polsce bardzo wysoka. Najwięcej chorych ginie
w ciągu pierwszych godzin od wystąpienia
objawów, jeszcze przed dotarciem do szpitala.
Dlatego tak ważna jest szybkość, z jaką należy
udzielić choremu fachowej pomocy medycznej.

Promieniowanie
bólu zawałowego

RYS. JOLANTA MRÓZ

Zanim przyjedzie karetka

Rysunek 1.
Ból zawałowy pojawia się przeważnie nagle i bez żadnego ostrzeżenia. Zlokalizowany jest najczęściej za mostkiem, w środkowej jego części. Może promieniować do ramion, barków, żuchwy
lub pleców.

Rozpoznanie zawału często utrudnia fakt, że
może on wystąpić w różnych okolicznościach,
o każdej porze dnia i nocy. Często wywołuje go
wysiłek, zwłaszcza w połączeniu z silnymi emocjami lub stresem. Może jednak wystąpić także
w spoczynku, co utrudnia jego rozpoznanie.

Groźne powikłania
Leczenie i powrót chorego do zdrowia utrudniają powikłania zawału serca. Do najczęstszych należą:
zaburzenia rytmu serca – objawiają się
kołataniem serca lub utratą przytomności; wymagają podania leków antyarytmicznych i/lub
zastosowania defibrylacji,
nagłe zatrzymanie krążenia – serce przestaje w ogóle bić i konieczna jest natychmiastowa reanimacja chorego,
wstrząs zawałowy – znacznie obniża się
ciśnienie krwi i można je doprowadzić do „normy” tylko lekami przeciwwstrząsowymi,
obrzęk płuc – w płucach gromadzi się
płyn i chory zaczyna się dusić,

skrzepliny w lewej komorze – grożą powikłaniami zatorowymi, gdy przedostaną się do
krążenia obwodowego i zatkają jedno z ważnych naczyń (np. tętnicę nerkową lub naczynia
w mózgu),
powikłania zatorowe – powstają wtedy,
gdy skrzeplina z serca wędruje z prądem krwi
do tętnic obwodowych (mózgowych, nerkowych, jelitowych, tętnic kończyn albo płuc),
tętniak pozawałowy – uwypuklenie ściany serca, w której był zawał; tętniak grozi niewydolnością krążenia, zaburzeniami rytmu serca i sprzyja powstawaniu skrzeplin,
pęknięcie serca – może nastąpić w obrębie dokonującej się martwicy, czyli tam, gdzie
ściana serca jest osłabiona.

Mniej sprawne serce
Jeżeli zawał nie skończył się tragicznie, to w jego miejscu – tak jak w każdej ranie – z czasem
rozwija się tkanka bliznowata i powstaje blizna
pozawałowa. Upośledza ona czynność serca,
które nie jest już tak sprawne jak poprzednio.
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Gdy stan chorego wskazuje na zawał serca,
najważniejsza jest szybkość działania. Trzeba
natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe,
mówiąc dyspozytorowi o objawach i podejrzeniach. O ile to możliwe ktoś powinien
wyjść na ulicę, aby ułatwić zespołowi karetki
sprawne dotarcie do mieszkania.
Zanim przyjedzie karetka, chorego należy
ułożyć w wygodnej pozycji – siedzącej, półsiedzącej lub leżącej z lekko uniesioną głową. Taka
pozycja pozwala odciążyć serce. Należy też rozluźnić mu ubranie, przykryć go kocem i spróbować uspokoić. Psychiczne wsparcie ma duże
znaczenie – strach i niepokój pogarszają i tak
już ciężki stan. Warto też otworzyć okno. Jeśli
w domu jest nitrogliceryna, a chory jest przytomny, należy podać mu 1 kapsułkę tego leku
podjęzykowo.

Kilka minut szans
Gdy podejrzewamy zawał powinniśmy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe,
które przewiezie chorego do szpitala, na
oddział intensywnej terapii. W takich okolicznościach nie ma czasu do stracenia.
Liczy się dosłownie każda minuta, która
może decydować o życiu lub śmierci. Karetkę pogotowia można wezwać dzwoniąc pod numer:



999 (z telefonów stacjonarnych)
112 (z telefonów komórkowych)

Kącik medyczny

Prawidłowe rozpoznanie
Chory z zawałem serca powinien zostać
przewieziony do szpitala karetką pogotowia ratunkowego, w której lekarz ma możliwość kontroli pracy serca, monitorowania ciśnienia krwi,
założenia kroplówki, podania niezbędnych leków (nitrogliceryna, aspiryna, leki przeciwbólowe, beta blokery) i tlenu oraz wykonania badania EKG.
W szpitalu w celu precyzyjnej oceny stanu
serca i naczyń wieńcowych, wykonywane są,
oprócz badania przedmiotowego, tzw. badania pomocnicze. Mają one pomóc lekarzom
w postawieniu prawidłowego rozpoznania
i wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Najważniejsze badania stosowane w diagnostyce zawału serca to:
a) badanie elektrokardiograficzne (EKG),
b) badania laboratoryjne (krew, mocz),
c) badania obrazowe (RTG, echokardiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny),
d) koronarografia.
Część z nich została dokładnie opisana
w poprzednim odcinku Kącika Medycznego.
Ostateczny wybór zastosowanych metod należy zawsze do lekarza i zależy m.in. od stanu
pacjenta, fazy i zaawansowania choroby

a)

b)

c)

d)

RYS. JOLANTA MRÓZ

Angioplastyka - rozszerzanie naczyń wieńcowych

Rysunek 2.
Angioplastyka (rozszerzenie) polega na udrożnieniu zatkanego naczynia wieńcowego (a) za pomocą cewnika wprowadzonego do jego wnętrza przez małe nakłucie tętnicy udowej (b). Cewnik
ten zakończony jest balonikiem, który nadmuchuje się po jego wprowadzeniu do zatkanego naczynia (c). Balonik rozszerzając się, udrażnia zatkane naczynie (d).

oraz aktualnej dostępności metody (wyposażenie ośrodka!).

W rękach lekarzy
Chory jest zwykle hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii. Najważniejszym
postępowaniem jest tzw. leczenie reperfuzyjne – udrożnienie zatkanej tętnicy wieńcowej
i ponowne doprowadzenie krwi i tlenu do
uszkodzonego obszaru serca. Różne są metody udrażniania. Oto najważniejsze:
Leczenie fibrynolityczne to „rozpuszczanie” skrzepliny za pomocą leków (np.
streptokinazy). Natychmiastowa interwencja, gdy komórki jeszcze nie umarły, może
nawet zapobiec martwicy. Przyjmuje się, że
próba reperfuzji (udrożnienia naczynia) za
pomocą leków ma sens tylko w ciągu 6 godzin od wystąpienia bólów zawałowych, ale
ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz.
Angioplastyka, czyli popularne „balonikowanie” (PTCA), polega na udrażnianiu zatkanych naczyń wieńcowych za pomocą
specjalnego cewnika wprowadzonego do ich
wnętrza, poprzez małe nakłucie tętnicy udowej (tak jak w koronarografii). Zabieg wykonuje się pod kontrolą rentgenowską w znieczuleniu miejscowym. Na końcu cewnika jest
mały balonik, do którego w odpowiednim
momencie – po wprowadzeniu go do zatkanej tętnicy – pompuje się płyn. Balonik rozszerza się i udrażnia w ten sposób zatkane
naczynie (rys. 2).
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Stent jest rodzajem wewnątrznaczyniowego „rusztowania”, które pozostawia się
na stałe podczas zabiegu angioplastyki wewnątrz naczynia wieńcowego – w miejscu
jego krytycznego zwężenia. Zwiększa to
trwałość poszerzania. Stent to rodzaj metalowej siateczki wykonanej ze stopów niklu
i tytanu. Po jego wprowadzeniu (w zwiniętej
postaci) do zwężonego naczynia, stent rozpręża się i przybiera postać cylindra, podpierając od środka ściany naczynia i chroniąc je
przed ponownym zamknięciem (rys. 3). Niektóre stenty pokrywa się cienką warstwą leku (np. rapamycyny), który jest stopniowo

Stenty – rusztowania
wewnątrz naczynia

RYS. JOLANTA MRÓZ

Jeżeli stwierdzimy zatrzymanie krążenia
(brak tętna na szyi, utrata przytomności, blada twarz, nierówny i coraz rzadszy oddech,
szerokie źrenice), natychmiast trzeba zacząć
akcję reanimacyjną – sztuczne oddychanie
oraz zewnętrzny masaż serca. To może ocalić
życie!
Skuteczność leczenia zawału jest największa
w pierwszych godzinach od jego wystąpienia.
Z każdą upływającą chwilą działania podjęte
przez lekarzy są coraz mniej efektywne. Jeżeli chory z zawałem szybko trafi do szpitala, są
duże szanse, że zostanie uratowany. Jeżeli rodzina będzie zwlekać z wezwaniem pogotowia,
istnieje niebezpieczeństwo, że pomoc zostanie
udzielona zbyt późno.
Wbrew pozorom martwica komórek mięśnia sercowego wcale nie następuje błyskawicznie. Aby całkowicie obumarły potrzeba
całkiem sporo czasu. Dlatego zawsze najważniejszą rzeczą jest szybka pomoc lekarska. Im
wcześniej zostanie zastosowane specjalistyczne leczenie szpitalne tym większa jest
szansa przeżycia i mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań.

Rysunek 3.
Stent to rodzaj wewnątrznaczyniowego
„rusztowania”, które umieszczone w zwężonym naczyniu chroni je przed ponownym zamknięciem.

Bypassy - protezy
naczyniowe
aorta

miejsce zatkania tętnicy wieńcowej
Rysunek 4.
Bypassy (pomosty aortalno wieńcowe)
to protezy naczyniowe, które pozwalają
zaopatrzyć niedokrwiony fragment mięśnia
sercowego z pominięciem zatkanego
fragmentu tętnicy wieńcowej. Stanowią one
połączenie pomiędzy aortą, a fragmentem
tętnicy wieńcowej poza miejscem jej zatkania.

uwalniany przez wiele miesięcy do tkanek
ściany tętnicy. Powstrzymuje on skutecznie
procesy zapalne, zmniejszając ryzyko ponownego zwężenia naczynia.
Bypassy (protezy naczyniowe), czyli pomostowanie naczyń wieńcowych (CABG), to popularne zespolenia omijające. Jest to poważna
operacja kardiochirurgiczna przebiegająca
z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego.
Wszczepienie bypass'ów polega na wstawieniu
„protezy” (najczęściej z fragmentów żyły odpiszczelowej) pozwalającej ominąć zatkane
miejsce, tak aby krew mogła przepływać z aorty do tętnicy wieńcowej poza jego obręb
(rys. 4). Można założyć jeden lub kilka bypassów wieńcowych.

RYS. CLICKART

by-pass

prawidłowego oddychania oraz ćwiczy wybrane grupy mięśni. Potem pozwala mu się
usiąść na łóżku. Celem tego etapu rehabilitacji
jest osiągniecie przez chorego samodzielności
w codziennych czynnościach oraz przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia (odleżyny,
choroba zakrzepowa).
Dalsza rehabilitacja ruchowa – prowadzona
samodzielnie przez pacjenta po wyjściu ze
szpitala – powinna trwać do końca życia. Podtrzymuje efekty leczenia i zmniejszenia ryzyko
nawrotów choroby (powtórnego zawału).
Dla „zawałowców” najlepsze są tzw. ćwiczenia aerobowe (czyli dotleniające), które
wymagają od całego organizmu umiarkowanego wysiłku. Należą do nich spacer, marsz,
jogging, pływanie, jazda na rowerze oraz biegi
na nartach. Bardzo wskazana jest codzienna
gimnastyka.
Uwaga! Przed rozpoczęciem aktywności
ruchowej – o ile wykracza ona poza spacery – należy każdorazowo skonsultować się
z lekarzem specjalistą. Najlepiej jest zasięgnąć porady u lekarza kardiologa.

Nowy rozdział życia
Po zawale najważniejsze jest, aby szybko stanąć z powrotem na nogi i zrobić wszystko, by
nie dopuścić do kolejnego. Bardzo istotny jest,
często lekceważony, tzw. zdrowy styl życia
oraz systematyczne zażywanie zaleconych leków.

Gdzie szukać więcej informacji?
Kończymy dzisiaj cykl ośmiu artykułów poświęconych
najczęstszym chorobom układu sercowo-naczyniowego, ukazujących się od stycznia ubiegłego roku. Trzy
z nich dotyczyły choroby nadciśnieniowej („Nasza Troska” nr 12, 13 i 14), dwa – miażdżycy („Nasza Troska”
nr 15 i 16), dwa – choroby niedokrwiennej serca („Nasza Troska“ nr 17, 18), a ostatni zawału serca („Nasza
Troska” nr 19). Mamy nadzieję, że znaleźliście w nich
Państwo wiele ciekawych i wartościowych informacji
i że z wielu z nich skorzystaliście. Kolejny artykuł w naszym Kąciku Medycznym będzie dotyczył cukrzycy.

Ruch to powrót do zdrowia
Właściwa rehabilitacja – indywidualnie dobrana i odpowiednio prowadzona – przyśpiesza proces powrotu do zdrowia.Wbrew pozorom, wysiłek fizyczny wcale nie osłabia serca,
ale je wzmacnia i pozwala na lepsze jego
ukrwienie. Poprawia też ogólną kondycję oraz
stan psychiczny pacjenta. Jest to ważne, bo
obniżenie nastroju (a często depresja) występuje u większości zawałowców.
Pierwsze ćwiczenia rehabilitacyjne zaczyna
się przeważnie już w pierwszej-drugiej dobie
po zawale – jeśli nie ma powikłań. Ich zakres
zależy od stanu chorego. Najpierw uczy się go

Zdrowy styl życia oznacza zdrowe odżywianie się, utrzymywanie prawidłowej masy
ciała, regularny wysiłek fizyczny, unikanie stresów, leczenie chorób współistniejących
(zwłaszcza cukrzycy, choroby nadciśnieniowej
i otyłości), kontrolowanie poziomu cholesterolu
we krwi oraz zaprzestanie palenia tytoniu.
O skuteczności, zasadach oraz celu modyfikacji stylu życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego pisaliśmy wielokrotnie w poprzednich odcinkach Kącika Medycznego.
Leczenie farmakologiczne ustala lekarz
kardiolog, który znając historię naszej choroby
oraz wszystkie współtowarzyszące dobiera
optymalny zestaw leków. Wtórna profilaktyka
zawału serca za pomocą preparatów
farmakologicznych jest zagadnieniem bardzo
obszernym. Osoby po zawale serca powinny
przede wszystkim pamiętać, by:
a) zalecone leki stosować systematycznie
(poza nitrogliceryną, którą stosuje się tylko objawowo), a nie tylko w przypadku pogorszenia
samopoczucia. Efekt działania większości leków widoczny jest dopiero po wielu latach. Niesystematyczne przyjmowanie leków mija się
z celem, a czasami może być szkodliwe,
b) zawsze informować lekarza o objawach
ubocznych leków i wszystkich sygnałach, które
mogą nas niepokoić.
Zawał serca może dotknąć każdego z nas,
dlatego ważne jest, aby posiadać przynajmniej
podstawowe informacje na jego temat.

Jeżeli chcecie Państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat chorób serca, zachęcamy Państwa do sięgnięcia po
dobrą książkę na ten temat. Dzisiaj polecamy doskonały
poradnik Domu Wydawniczego Rebis z nowej serii
„Dbam o zdrowie” pt. „Choroby serca” (na zdjęciu
obok).
Dla członków programu „Złota Karta ConvaTec" nasza redakcja ufundowała 200 egzemplarzy
tego poradnika. Aby go otrzymać, należy zadzwonić do Działu Pomocy ConvaTec (bezpłatna
infolinia: 0800 120-093) i podać numer swojej karty. Poradnik zostanie wysłany bezpłatnie pod
wskazany adres.
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Aktywność fizyczna po
zabiegu wyłonienia stomii (część II)
Aby aktywność fizyczna miała zauważalny wpływ na poprawę zdrowia, niezbędna jest przede
wszystkim systematyczność. Bardzo ważna jest też znajomość podstawowych zasad, którymi
należy się kierować w trakcie ćwiczeń. Dotyczą one sposobu ich wykonywania oraz właściwego
dozowania stopnia intensywności.
Właściwie nie ma organu czy układu w naszym ciele, który nie czerpałby korzyści
z systematycznej aktywności fizycznej i regularnie wykonywanych ćwiczeń. Dzięki ruchowi
można zrzucić zbędne kilogramy, poprawić
stan krążenia, zwiększyć wydolność układu
oddechowego oraz wzmocnić mięśnie i kości.
Co więcej – poprawa dotyczy przeważnie nie
tylko ciała, ale także psychiki.
Warto pamiętać, że stomia nie jest chorobą i nie usprawiedliwia bezczynności. Właściwie dozowany wysiłek fizyczny, codzienne
spacery, systematyczność w wykonywaniu
ćwiczeń oraz pozytywne nastawienie przeważnie szybko doprowadzą do poprawy
stanu zdrowia oraz samopoczucia.

Odpowiednia gimnastyka
Wysiłek wcale nie musi być bardzo intensywny, aby przynosił korzyści i zmniejszał ryzyko takich groźnych chorób, jak zawał serca,
udar mózgu, nadciśnienie, cukrzyca czy osteoporoza. Wystarczy harmonogram oparty na
cyfrze 7. Oznacza on, że trzeba wykonywać
ćwiczenia 7 dni w tygodniu przez 7 minut
dziennie w seriach po 7 powtórzeń.
Wykonując ćwiczenia, należy zachować
ostrożność. Podstawową zasadą jest wolne rozpoczynanie oraz stopniowe zwiększanie wysiłku.Trzeba też być wyczulonym na moment, kiedy organizm wysyła sygnały, które nakazują
przerwać wysiłek (patrz: objawy alarmowe).

Warto wiedzieć
Przy wykonywaniu ćwiczeń należy przestrzegać następujących zasad:
wszystkie ćwiczenia należy wykonywać
spokojnie, bez gwałtownych zrywów,

należy pamiętać, że wysiłek zbyt
intensywny i forsowny (ćwiczenia na siłowni,
podnoszenie ciężarów, ciężkie prace fizyczne)
może być przyczyną powstania przepukliny;
przy wykonywaniu ćwiczeń nie należy
wstrzymywać oddechu, ponieważ zatrzymywanie powietrza powoduje podwyższenie ciśnienia śródbrzusznego, co z kolei sprzyja
powstawaniu przepukliny lub wypadania
stomii;
należy pamiętać, że ćwiczenia mają
służyć zdrowiu, a nie biciu własnych rekordów;
niekorzystne są tzw. wysiłki izometryczne, powodujące gwałtowny wzrost ciśnienia
krwi oraz nadmierne obciążenie serca (np. popychanie samochodu, podtrzymywanie ciężkiego przedmiotu albo wykonywanie pompek);
wszystkie ćwiczenia warto przeplatać
ćwiczeniami oddechowymi, tak aby nie doprowadzać do zmęczenia;
należy ćwiczyć w stabilnych pozycjach
– pomoże to uniknąć ewentualnych urazów
czy kontuzji;
w swej codziennej aktywności nie powinno wykonywać się żadnych skoków i podskoków, gdyż nie tylko nadmiernie obciążają

Objawy alarmowe,
czyli sygnały nakazujące
przerwać ćwiczenia
Gdy w trakcie wykonywania ćwiczeń wystąpią poniżej opisane dolegliwości, należy bezwzględnie przerwać wysiłek
i skonsultować się z lekarzem:
ból w klatce piersiowej, nasilający się
podczas wysiłku;
duszności;
bóle i zawroty głowy;
znaczne zmęczenie;
zaburzenia równowagi;
bóle nóg;
silne poty.
Jeśli masz ponad 40 lat (mężczyźni)
lub 50 lat (kobiety), to przed rozpoczęciem ćwiczeń warto skonsultować się
z lekarzem.
stawy, ale również układ krążenia poprzez nagłe zwiększenie ciśnienia krwi.
Dobór aktywności ruchowej powinien
zależeć przede wszystkim od stanu naszego
zdrowia oraz stopnia sprawności fizycznej. Bez
względu na to, jaki rodzaj aktywności wybierzemy, ważne jest, aby działać systematycznie.

Korzyści z ćwiczeń fizycznych
Uaktywniają mięśnie brzucha, wspomagając pracę układu pokarmowego.
Redukują nadmiar tkanki tłuszczowej, zmniejszając ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.
Wzmacniają powłoki brzuszne, co zapobiega występowaniu przepukliny okołostomijnej.
Pomagają w pracy jelit, co sprzyja regularnym wypróżnieniom.
Wspomagają pracę układów: krążenia, oddechowego i kostno-stawowego, co ma duże
znaczenie w zmniejszaniu dolegliwości ze strony innych współistniejących chorób.
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Ćwiczenie 1

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: stoimy w pozycji
naturalnej, plecy proste, brzuch wciągnięty,
głowa wysoko.
1. Maszerujemy w miejscu.
2. Maszerujemy do przodu.
3. Maszerujemy, wysoko unosząc kolana.

CEL ĆWICZENIA
Marsz przygotowuje układ oddechowy oraz
krążenia do wzmożonego wysiłku. Zwiększa
również koordynację ruchową. Symetryczna
praca mięśni usprawnia bowiem tzw. mięśnie
posturalne (grzbietu, brzucha i pośladków),
powodując lepszą stabilizację lędźwiowego
odcinka kręgosłupa oraz spowalnia procesy

rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów
kręgosłupa i związanych z nią bólów krzyża.

CEL ĆWICZENIA
To ćwiczenie poprawia ruchomość odcinka
lędźwiowego kręgosłupa (jego dolnej części).
Wzmacnia również mięśnie skośne brzucha,
nie powodując wzrostu ciśnienia tłoczni
brzusznej i nie dopuszczając tym samym do
powstawania przepukliny.

WAŻNE!
Pamiętajmy, aby podczas wykonywania
ćwiczenia zachować cały czas prawidłową
postawę. Oddychajmy bardzo spokojnie:
wdech – zawsze nosem, wydech – zawsze
ustami.

WAŻNE!
Pamiętajmy, aby podczas marszu zachować
prawidłową postawę, tzn. głowę trzymać
uniesioną wysoko, plecy mieć wyprostowane,
łopatki ściągnięte, a brzuch wciągnięty.

Ćwiczenie 2

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: stoimy w małym rozkroku,
trzymając laseczkę (patyk, kij od szczotki) oburącz,
na wysokości barków.
1. Wykonujemy skręt tułowia w prawo.
2. Powracamy do pozycji wyjściowej.
3. Wykonujemy skręt tułowia w lewo.
4. Powracamy do pozycji wyjściowej.
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Kącik medyczny
Ćwiczenie 3

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: stoimy w niewielkim rozkroku (będzie nam potrzebny dodatkowy
przedmiot książka, kaseta, kijek itp.)
1. Przekazujemy przedmiot z jednej ręki do
drugiej (jedna ręka spoczywa na plecach
w okolicy łopatek – druga przekazuje przedmiot znad barku).

CEL ĆWICZENIA
Jest to ćwiczenie aerobowe – dostarcza tlenu
do organizmu. Podczas przekazywania
przedmiotu rozciągamy mięśnie pleców,
kształtując prawidłową postawę. Ćwiczenie
jest pomocne tym, którzy w codziennym życiu nie zawsze pamiętają o zasadzie utrzymywanie prawidłowej postawy ciała (garbią

się). Dodatkowo poprzez to ćwiczenie poprawiamy ruchomość stawów barkowych. Wykonujmy to ćwiczenie zwłaszcza wtedy, gdy
bolą i cierpną nam ręce.
WAŻNE!
Zachowaj prawidłową postawę – ściągnięte
łopatki i wciągnięty brzuch.

Ćwiczenie 4

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: stajemy przed szafą, ścianą albo drzewem. Dłonie opieramy o ich powierzchnię.
1. Wykonujemy jak największy wymach jednej nogi do tyłu.
2. Powracamy do pozycji i wyjściowej i wykonujemy wymach drugiej nogi do tyłu.

CEL ĆWICZENIA
Ćwiczenie wzmacnia mięśnie pośladków,
usprawnia krążenie krwi w nogach i uczy zachowania równowagi. Wykonując je, dbamy
również o stawy biodrowe. Prawidłowy zakres ruchomości w biodrach zapobiega tworzeniu się przykurczy stawowych i zwyrodnieniu stawów biodrowych.

24

WAŻNE!
Pamiętajmy, aby zawsze znaleźć w naszym
otoczeniu przedmiot (drzewo, drzwi od szafy), który posłuży nam jako zabezpieczenie
przed utratą równowagi i niespodziewanym
upadkiem.

Ćwiczenie 5

OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: stajemy przed szafą, ścianą albo drzewem. Dłonie opieramy o ich powierzchnię (jak w ćwiczeniu 4).
1. Wykonując wdech dotykamy brodą do
ściany (szafy lub drzewa).

cza przez to tarcze międzykręgowe i korzenie
nerwowe, które uciskane przez dyski sprawiają
często ból. Zapobiega także tworzeniu
przykurczy i przynosi ulgę w schorzeniach
kręgosłupa.

2. Wydychając powietrze powracamy do pozycji wyjściowej.
CEL ĆWICZENIA
To ćwiczenie kształtuje prawidłową postawę,
rozciąga mięśnie pleców i kręgosłupa. Odbar-

Ćwiczenie 6
OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: siadamy na krawędzi
krzesła, stopy oparte o podłoże.
1. Wykonując wdech, ściągamy ramiona w tył
z jednoczesnym napięciem pośladków.
2. Wykonując wydech, powracamy do pozycji
wyjściowej i rozluźniamy mięśnie.
CEL ĆWICZENIA
To ćwiczenie usprawnia mięśnie pleców,
brzucha i karku. Warto je wykonywać zawsze
po dłuższym siedzeniu. Wpływa na kondycję
mięśni dna miednicy i pośladków.
Wzmocnione zwieracze zapobiegną
wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.
WAŻNE!
Pamiętajmy, by w czasie ćwiczenia utrzymać
prawidłową postawę – wyprostowane plecy.

Ćwiczenie 7
OPIS ĆWICZENIA
Pozycja wyjściowa: siadamy na krawędzi
krzesła, opieramy stopy o podłoże tak, aby
masa ciała opierała się na trzech punktach –
obu stopach i pośladkach. Dłonie kładziemy
na udach.
1. Staramy się wcisnąć stopy mocno w podłogę, jednocześnie napinając pośladki i prostując plecy (chcąc niejako unieść się na krześle).
Liczymy do trzech.
2. Po każdym napięciu rozluźniamy mięśnie,
wykonując głębokie oddechy.
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Wszystkie przedstawione powyżej ćwiczenia były prezentowane podczas cyklu
wiosennych spotkań organizowanych
w ramach programu „Spotkajmy się”.
Drugą ich część przedstawimy w kolejnym wydaniu „Naszej Troski”.

FOT. CEZARY SZEJGIS

CEL ĆWICZENIA
To ćwiczenie wzmacnia mięśnie dna miednicy
oraz mięśnie otaczające odbytnicę, pęcherz
moczowy i macicę. Ich wzmocnienie
zapobiega wysiłkowemu nietrzymaniu
moczu.

Film edukacyjny

Wszystkich zainteresowanych informujemy także, że w sklepach medycznych,
których listę zamieszczamy na stronie
30. „Naszej Troski”, będą dostępne
wkrótce do wypożyczenia instruktażowe
kasety wideo oraz płyty DVD z filmem
edukacyjnym poświęconym aktywności
fizycznej po zabiegu wyłonienia stomii.

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

Na listy odpowiada
dr hab. med. Marek Szczepkowski

~

brzymie rozmiary przepukliny, problemy z dostosowaniem sprzętu stomijnego, obecność innych miejscowych powikłań oraz względy kosmetyczne.
Dlatego więc, dopiero po klinicznej ocenie Pani stomii i przepukliny okołostomijnej będzie można zaplanować dalsze postępowanie i ewentualny
– choć niekonieczny – zabieg operacyjny.
Bardzo proszę, aby Pani zgłosiła się w tej sprawie do Poradni dla Chorych
ze Stomią w Warszawie (Szpital Bielański).

Co robić, gdy stomia się zapada?

Byłem operowany półtora roku temu i mam
wyłonioną kolostomię. Początkowo nie
miałem z jej pielęgnacją żadnych problemów, ale z biegiem
czasu stomia zaczęła się jakby „zapadać”. Teraz jest wklęsła
i sprawia mi bardzo dużo problemów. Dotychczas używane
woreczki jednoczęściowe nie trzymają się już tak dobrze skóry, a to, co wydobywa się z jelita zaczyna pod nie podciekać.
Co robić?
Andrzej z Bytomia
Prawidłowo wykonana kolostomia powinna być wypukła i wystawać
ponad skórę na wysokość ok. 1 cm. Jest to niezwykle ważne z punktu
widzenia jej prawidłowego zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt stomijny.
Pana stomia, jak pan opisuje, zaczęła się po pewnym czasie „zapadać”.
Przyczyn tego stanu (czyli tzw. wciągnięcia stomii), może być kilka,
ale najważniejsze są dwie. Pierwsza – to zbyt duże napięcie jelita spowodowane jego niedostatecznym „uwolnieniem” podczas operacji. Druga – fakt powiększania się tkanki tłuszczowej na przedniej ścianie brzucha, czyli przybieranie na wadze.
Stomię wykonuje się w taki sposób, że umiejscawia się ją w stałym
położeniu, a tkanka podskórna „balansuje” wokół niej. Jeżeli zatem zapadnięcie stomii jest skutkiem nadwagi, należy schudnąć i to rozwiąże
problem. Jeżeli jednak wciągnięcie stomii jest spowodowane inną przyczyną, należy przede wszystkim zmienić sprzęt stomijny i zacząć używać
specjalnych płytek typu Convex. Dostępne są one m.in. w systemie
dwuczęściowym Combihesive 2S i przeznaczone do zaopatrzenia stomii
wklęsłej. Warto również zastosować pastę uszczelniająco-gojącą Stomahesive, która służy do wypełniania wszystkich nieszczelności, jakie mogą
powstać przy zaopatrywaniu każdej powikłanej stomii. W celu rozpoczęcia leczenia radziłbym jednak skontaktować się z najbliższym specjalistycznym ośrodkiem stomijnym (poradnią stomijną).

~

Czy czeka mnie kolejny zabieg?

Mam kolostomię od pięciu lat. Radzę sobie
z nią całkiem nieźle. Ale od dwóch lat zauważyłam, że w okolicach stomii tworzy się u mnie przepuklina, która z biegiem czasu nieznacznie, ale stale się powiększa. Czy konieczny będzie u mnie zabieg chirurgiczny?
Wanda z Warszawy
Przepuklina okołostomijna jest najczęściej występującym późnym miejscowym powikłaniem stomii. Nie wszyscy pacjenci z przepukliną okołostomijną
wymagają wykonania kolejnego zabiegu operacyjnego.Wskazaniami do niej
jest uwięznięcie stomii, incydenty podniedrożności, dolegliwości bólowe, ol-
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Co to jest irygacja?

Mam kolostomię od trzech miesięcy. Pielęgniarka w poradni zaleciła mi stosowanie
irygacji. Czy mógłbym prosić o więcej informacji na temat,
w jaki sposób należy ją wykonywać i czy są jakieś ewentualne
przeciwwskazania do jej stosowania?
Waldemar z Bydgoszczy
Irygacja stomii jest zabiegiem oczyszczającym jelito grube za pomocą
wlewu wodnego. Dotyczy tylko pacjentów z kolostomią. Powinna być
wykonana z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do irygacji przetoki. Końcówka wpro adzanej do jelita rurki musi mieć kształt stożka, co
zapobiegnie uszkodzeniu jelita i jednocześnie uszczelni stomię podczas
zabiegu. Specjalne rękawy przyczepione do płytki stomijnej zapewniają
odprowadzenie treści jelitowej do sedesu. Przeciwwskazań do stosowania irygacji jest stosunkowo niewiele. Jednak przed podjęciem decyzji
o jej wykonywaniu należy poddać się badaniu przez stomię w specjalistycznym ośrodku.
Jakie zalety ma irygacja? Regularnie wykonywana powoduje wytworzenie tzw. zastępczego odruchu defekacji, co zapobiega niekontrolowanym wypróżnieniom oraz znacznie ogranicza ilość wydalanych gazów. Pacjenci wykonujący regularnie irygacje nie muszą stosować normalnego sprzętu stomijnego, a tylko małe i dyskretne woreczki Stomacap. W ciągu dnia, pomiędzy zabiegami, nie gromadzi się w nich jednak
nic, poza małą ilością śluzu. Znacznie podwyższa się zatem jakość ich
życia.
Ponieważ jednak wytworzenie zastępczego odruchu defekacji trwa
ok. 3-4 tygodnie (w tym czasie należy wykonywać irygacje codziennie,
o tej samej porze, najlepiej rano po średnio obfitym śniadaniu; ważne
jest, aby mieć możliwość zarezerwowania w tym czasie łazienki tylko dla
siebie na ok. 40 min.), muszę uprzedzić, że pacjenci często zniechęcają
się do tego zabiegu, twierdząc, że nie potrafią sobie technicznie z tym
poradzić. Nieoceniona w tej sytuacji jest pomoc pielęgniarki stomijnej.
Etapy wykonywania tego zabiegu opisane są bardzo dokładnie (wraz
z rycinami) w poradniku „Stomia” (wydanym przez Polskie Towarzystwo
Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko) dostępnym we wszystkich
Poradniach dla Chorych ze Stomią.

Redakcjo!
Za pośrednictwem „Naszej
Troski” chcę wyrazić wdzięczność za troskliwość i uprzejmość, jakiej doświadczam od
pracowników sklepu firmowego ConvaTec przy ul. Krochmalnej 32a w Warszawie.
Stomię mam od wielu lat, ale
dopiero od 9 miesięcy – kiedy to
jestem klientką tego sklepu –
spotykam się z tak wielką życzliwością i fachowością. Organizowane dla nas, stomików,
spotkania są zawsze uhonorowane upominkami. A zainteresowanie i chęć niesienia nam
ulgi są godne największej pochwały. Oby więcej tak wspa-

Szanowna
Redakcjo!

niałych ludzi znajdowało się
w naszym trudnym życiu.
Elżbieta Wojnarowska
z Warszawy

Chciałem serdecznie podziękować za sponsorowany przez
ConvaTec wyjazd do sanatorium. Wypoczywałem w Busku-Zdroju. Tam uświadomiłem sobie, jak wiele znaczy Polskie Towarzystwo Opieki nad
Chorymi ze Stomią POL-ILKO,
które skupia ludzi z tą przypadłością. Zrozumiałem, jak bardzo możemy sobie pomóc, wymieniając doświadczenia .
Jednak ani w mojej miejscowości, ani w okolicy, nie ma
oddziału POL-ILKO. Dlatego
apeluję do stomików mieszkających w okolicach Koszalina:

Pani Elżbieto!
Sytuacja, która Pani opisuje powinna być standardem i cieszymy
się, że jest on realizowana.
Zainteresowanie, życzliwość
i serdeczność są cechą wszystkich
naszych pracowników, a fachowe
doradztwo ich obowiązkiem.
Przekażemy jednak słowa
wdzięczności pracownikom wymienionego sklepu, ciesząc się, że
od 9 miesięcy jest Pani usatysfakcjonowaną użytkowniczką sprzętu stomijnego ConvaTec.

stwórzmy taki oddział w woj.
zachodniopomorskim.
Proszę redakcję o opublikowanie listu, aby chętnym
umożliwić kontakt ze mną.
Kazimierz Bińczyk
Panie Kazimierzu!
Z przyjemnością publikujemy
Pana list. W czasach powszechnej
bylejakości i odgórnego decyzyjnego marazmu, takie inicjatywy
są dla nas budujące. Sprawami
tworzenia nowych oddziałów zajmuje się Zarząd Główny Pol-Ilko.
Osobą kontaktową jest pan Jerzy
Kasprzak. Dokładne informacje
znajdzie Pan na stronach 30-31
„Naszej Troski”.

Kącik matrymonialno-towarzyski
Kącik matrymonialno-towarzyski powstał w odpowiedzi na prośby Czytelników, którzy w listach
do Redakcji wielokrotnie wspominali o samotności i braku zrozumienia, z którymi zmagają się po
operacji wyłonienia stomii. Mamy nadzieję, że za naszym pośrednictwem wielu z Państwa znajdzie
bratnią duszę, nawiąże korespondencyjne przyjaźnie i sympatie. Zachęcamy do nadsyłania listów,
w których możecie opowiedzieć, w jaki sposób choroba wpłynęła na Wasze życie, a także opisać własne pasje
i zainteresowania. Pamiętajcie, aby w listach podać dokładny adres, na który należy kierować korespondencję! Listy
zamieszczone w „Naszej Trosce” będą podpisane tylko imieniem, co pozwoli Państwu zachować anonimowość — adres
pozostanie do wiadomości Redakcji, która będzie pośredniczyć w przesyłaniu autorowi odpowiedzi na jego anons.
Osoby, które zechcą się skontaktować lub odpisać na anons umieszczony w „Kąciku matrymonialno-towarzyskim”,
powinny kierować korespondencję na adres Redakcji: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o. o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Prosimy także o dopisek na kopercie, do kogo list jest kierowany oraz zaznaczenie numeru „Naszej Troski”, z którego dana
oferta pochodzi, np.: Pan Jan, „Nasza Troska” czerwiec 2005.

Droga Redakcjo!
Mam 57 lat. Ze stomią żyję od 20
roku życia. W tej chwili, już za pan
brat. Choć na wspomnienie pierwszych, gumowych pasów i worków
foliowych wielokrotnego użytku, do
dziś cierpnie mi skóra.
Od 12 lat jestem wdową, moje dzieci już dorosły, usamodzielniły się. Czuję
się samotna. Pragnę z kimś wymieniać się uwagami, przemyśleniami dotyczącymi życia. Jestem cały czas aktywna zawodowo. Lubię spacery, wyjazdy rowerem za miasto.
Maria z Bydgoszczy

Redakcjo!
Chciałabym poznać Pana pogodnego, optymistę, wrażliwego na
krzywdę innych, bez nałogów.
Mam 53 lata, owdowiałam 3,5 roku temu. Trzy lata temu przeszłam
operację wyłonienia stomii. Nie załamałam się. Wyznaję bowiem dewizę:
„Nieważne, ile razy upadnę, ważne, ile
razy się podniosę”. Brakuje mi jednak
w życiu bliskiej osoby. Moje hobby to
malowanie obrazów, pielęgnowanie
kwiatów. Lubię spacery, podróże.
Mam wykształcenie średnie.
Przy odpowiedzi chętnie widziała-
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bym fotografię. Odpiszę na każdy list.
Krystyna z woj. pomorskiego
Droga Redakcjo!
Poznam Pana, który tak, jak ja, jest
samotny w życiu i chorobie.We dwoje
łatwiej, prawda? Siedem miesięcy temu
przeszłam operację wyłonienia urostomii. Przyzwyczaiłam się już do niej.
Mam 62 lata, jestem wdową. Lubię
spokojny, pełen ciepła dom, przyrodę,
zwierzęta, a także jazdę na rowerze.
Czekam na list od Pana w odpowiednim wieku, z podobnym schorzeniem.
Teresa z Pruszkowa

Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC
Woj. dolnośląskie
Bolesławiec 59-700
Sklep Medyczny MIR-MED
ul. Grunwaldzka 4
tel.: (75) 735 10 80
Bogatynia 59-920
Sklep Medyczny MEDYK
ul. II Armii Wojska Polskiego 5c
tel.: 0 609 474 779, 0 601 170 179
Głogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. Kościuszki 15a
tel.: (76) 835 01 02
Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel.: (75) 764 61 55
Kamienna Góra 58-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Broniewskiego 24
tel.: (75) 744 61 10
Legnica 59-200
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66

Toruń 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17
pok. 3 (parter)
tel.: (56) 611 99 40
Włocławek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81

Woj. lubelskie
Biała Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Brzeska 32
tel.: (83) 342 62 30
Chełm 22-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Reformacka 28
tel.: (82) 565 07 53
Lublin 20-094
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Lubartowska 64/66
tel.: (81) 743 35 51
Łuków 21-400
Sklep Medyczny MEDICUS
pl. Narutowicza 3
tel.: (25) 798 34 22

Kraków 31-115
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Garncarska 9/11
tel.: (12) 422 99 00, w. 239
Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Osiedle Słoneczne 8
tel.: (12) 643 65 70
Kraków 30-638
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Białoruska 15, tel.: (12) 265 74 87
Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Prądnicka 35/37, tel.: (12) 416 25 19
Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Prądnicka 65, tel.: (12) 416 34 42
Kraków 31-826
Sklep Medyczny MARMED
os. Złota Jesień 1, tel.: (12) 646 87 41
Nowy Sącz 33-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Długosza 31, tel.: (18) 443 87 77
Olkusz 32-300
Sklep Medyczny MEDIX
ul. Szpitalna 5, tel.: (32) 641 35 95
Oświęcim 32-600
Sklep Medyczny SANITEKS
ul. Dąbrowskiego 18B,
tel.: (33) 842 30 65

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

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

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

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

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

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

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

Woj. lubuskie

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

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

Ostrołęka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Artyleryjska 120, tel.: 0 505 122 627

Wrocław 50-034
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Bałuckiego 4
tel.: (71) 343 83 29
Wrocław 50-136
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
pl. 1 Maja 8
Szpital Wojewódzki
budynek przychodni, pok. 305
tel.: (71) 341 00 00, w. 580

Woj. łódzkie
Łódź 90-632
MEDPRIM
ul. Andrzeja Struga 43
tel.:(42) 637 14 59
Radomsko 97-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel.:(44) 685 23 92

Wrocław 50-335
Sklep Medyczny CEZAL SA
ul. Sienkiewicza 42/44
tel.: (71) 322 53 30

Woj. małopolskie

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

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

Woj. kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel.: (52) 375 21 00
Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (52) 344 09 90
Bydgoszcz 85-950
Sklep Medyczny
ul. Słowackiego 1
tel.: (52) 322 01 13

Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. Kościuszki 68
tel.: (14) 686 27 20, (14) 662 12 37

Tarnów 33-100
Niepubliczny ZOZ MARMED
al. Matki Boskiej Fatimskiej 17
tel.: (14) 627 82 35
Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okrężna 4a
tel.: (14) 626 98 86

Woj. mazowieckie

Płock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19, tel.: (24) 269 72 87
Radom 26-604
ZTM STYMAT, ul. Giserska 4
tel.: (48) 365 11 88
Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a, tel.: (22) 890 03 01

Woj. opolskie
Opole 44-005
Sklep Medyczny REHMED
ul. Książąt Opolskich 33
tel.: (77) 453 22 44
Opole 45-061
Sklep Medyczny REHMED
Woj. Szpital Zespolony, bud. Pulmonologii
ul. Katowicka 66a, tel.: (77) 441 37 20

Woj. podkarpackie

Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Sokoła 10, tel.: (32) 623 42 73

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

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

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

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

Rzeszów 35-201
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Kochanowskiego 15
tel.: (17) 852 92 60
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Woj. podlaskie
Białystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
Zaopatrzenia Medycznego
ul. Radzymińska 2
tel.: (85) 651 11 44
Łomża 18-400
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2
tel.: (89) 216 59 47

Woj. pomorskie
Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Leśna 10, tel.: (52) 395 67 41
Gdańsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Dębinki 7, tel.: (58) 344 38 94
Gdynia 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165, tel.: (58) 622 12 19
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel.: (59) 842 27 28
Słupsk 76-200
Sklep Medyczny
POD SŁOWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel.: (59) 840 05 76

Sosnowiec 41-200
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
Szpital Wojewódzki im. św. Barbary
pl. Medyków 1, tel.: (32) 368 26 22
Bezpłatna infolinia 0800 169 009
Zawiercie 42-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. gen. Sikorskiego 22
tel.: (32) 670 60 00
Żory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne Przedmieście 5
tel.: (32) 435 14 39

Woj. świętokrzyskie
Kielce 25-734
Sklep Medyczny MARMED
ul.Artwińskiego 1
tel.: (41) 367 15 40
Skarżysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny MARMED
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96
Starachowice 27-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Radomska 70
tel.: (41) 275 19 20
Staszów 28-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. 11 listopada 78
tel.: (15) 864 13 24

Woj. śląskie

Woj. warmińsko-mazurskie

Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20
tel.: (33) 812 31 79

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

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

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

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

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

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

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

Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32, tel.: (32) 764 17 20.
Bezpłatna infolinia 0800 169 009
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski, Szpital Miejski
ul. Szpitalna 13, tel.: (32) 261 79 11.
Bezpłatna infolinia 0800 169 009
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel.: (32) 231 93 14
Katowice 40-008
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
tel.: (32) 256 82 35, (32) 259 85 31
Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel.: (32) 253 75 74
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4, tel.: (32) 414 90 26
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51, tel.: (32) 417 84 85
Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11 , tel.: (32) 423 54 90

Woj. wielkopolskie
Piła 64-920
Sklep Medyczny LUBA
ul. Batalionów Chłopskich 9
tel.: (67) 213 20 21
Poznań 60-371
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Międzychodzka 10/39
tel.: (61) 867 96 50
Rawicz 63-900
Sklep medyczny ALTEA
ul. Grunwaldzka 44
tel.: (65) 546 10 17

Woj. zachodniopomorskie
Kołobrzeg 78-010
Punkt Sprzedaży K-ORT
ul. Łopuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43
Koszalin 75-414
Zakład Sprzętu Ortopedycznego
K-ORT Sp. z o.o.ul. Leśna 3
tel.: (94) 345 65 50, w. 365
Szczecin 71-470
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
JOLA-MED
ul. Arkońska 42, tel./fax: (91) 454 06 04

Limity na sprzęt stomijny

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH

Rozporządzenie ministra zdrowia z 17.12.2004 r. (DzU 2004 nr 275 poz. 2732)
określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

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

Stomia w Internecie
www.convatec.pl
Profesjonalny serwis internetowy w języku polskim
poświęcony stomii. Przeznaczony dla osób ze stomią, lekarzy i pielęgniarek. Zawiera obszerne informacje dotyczące pielęgnacji i zaopatrzenia różnych
rodzajów przetok. Część serwisu dotyczy leczenia
odleżyn i przewlekłych owrzodzeń podudzi.
polilko.w.interia.pl
Strona główna Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomią POL-ILKO.

www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszająca najważniejsze problemy z nią związane.
www.ostomyinternational.org
Anglojęzyczna strona główna International
Ostomy Association (IOA). Zawiera informacje
o stowarzyszeniu, praktyczne porady oraz materiały edukacyjne.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poświęcona kolostomii.

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Anna Bożek, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2/84, tel.: (58) 624 21 39; telefon zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”
Rozalia Bąba, 58-100 Świdnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: (088) 956 83 27

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią (Pol-Ilko)
Zarząd Główny Pol-Ilko:
Prezydium: Jerzy Kasprzak – przewodniczący (Czarnków), Helena Pawlak – wiceprzewodnicząca (Łódź),
Ryszard Jankowski – sekretarz (Białystok), Krystyna Kowalczyk – skarbnik (Łódź); Członkowie: Lechosław
Orłowski (Płock), Stanisław Puls (Bydgoszcz), Grażyna Romaniuk (Żary), Stanisław Bogdan (Białystok),
Małgorzata Miciak (Rzeszów).
Oddziały regionalne Pol-Ilko:
1. BIAŁYSTOK – Zdzisław Masiak, 15-274 Białstok, ul.Waszyngtona 15 A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, tel.: (52) 342 08 55
3. GORZÓW WLKP. – Mirosława Pękosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00
4. KATOWICE – Bożena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 508 08 25 26, (32) 645 83 45
5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137/3, tel.: (41) 331 87 06
6. KONIN – Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. Władysława Jagiełły 13, tel.: (63) 245 05 65
7. KRAKÓW – Tadeusz Marek, 30-082 Bolechowice k/Krakowa, ul. Jurajska 342, tel.: (12) 285 19 24
8. LIPNO – Wanda Cieplińska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/7, tel.: (54) 280 53 96
9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39
10. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39
11. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi łsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37
12. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08
13. OPOLE – Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90
14. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86
15. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36
16. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97
17. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00
18. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05
20. WROCŁAW – W trakcie organizacji
21. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

Kluby pacjentów ze stomią
1. NOWY SĄCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93
2. PIŁA – Ewa Sowińska, 64-920 Piła, ul. Jagiellońska 11, tel.: (67) 214 16 54
3. TARNÓW – Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
4. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Szpital Bielański, wejście główne – sala 28, 01-809 Warszawa,
ul. Cegłowska 80 (spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, w godz. 13.00-16.00)
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 213,
50-556 Wrocław
kierownik poradni: dr Jerzy Medyński
tel.: (71) 376 30 02
Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17
Poradnia dla Chorych ze Stomią
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
Poradnia Stomijna
ul. Jurasza 3
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szczęsny
tel.: (52) 585 43 27
Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 371 16 00 w. 375
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
kierownik poradni:
dr Andrzej Andrzejewski
tel.: (81) 534 98 18
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
kierownik poradni:
dr Mariusz Pawlak
tel.: (95) 733 17 32
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Poradnia Stomijna
al. Kościuszki 48, Łódź
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków
kierownik poradni: dr Adam Korczyński
tel.: (12) 416 22 66
CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeń Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
tel.: (12) 424 80 66
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szpital Bielański – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 569 03 34
SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski
tel.: (24) 268 64 76
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
kierownik poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 74 68 573
SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymińska 2, 15-863 Białystok
kierownik poradni:
dr med. Jacek Lewandowski
tel.: (85) 651 11 44
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (58) 699 83 45
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna
ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Leszek Sedlak
tel.: (32) 255 36 62
Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
tel.: (32) 36 82 733
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dąbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Biała
kierownik poradni:
dr Stanisław Hrapkowicz
tel.: (33) 816 40 61
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37, 10-342 Olsztyn
tel.: (89) 539 85 20
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
kierownik poradni:
dr hab. med. Piotr Krokowicz
tel.: (61) 869 15 69
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszew 7/19, 60-479 Poznań
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiński
tel.: (61) 821 22 43
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 854 05 79
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia dla Chorych ze Stomią
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1,
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jarosław Długosz
tel.: (62) 245 44 89
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
Poradnia Stomijna
109 Szpital Wojskowy
ul. Piotra Skargi 34/35, 71-422 Szczecin
tel.: (91) 445 55 05

