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7 października obchodzimy Światowy Dzień Stomika. To dobry pretekst, by pomy-
śleć o sobie, swoim życiu. Osoby z wyłonioną przetoką muszą się borykać z kłopota-
mi niezrozumiałymi dla zdrowego człowieka. Stomia nie musi być jednak barierą od-
gradzającą od świata zdrowych. W korzystaniu z uroków życia mogą bowiem
przeszkadzać tylko te granice, które wyznaczamy sobie sami. Doskonale zdaje sobie 
z tego sprawę bohater naszego wywiadu, ojciec Stanisław Olesiak. Mimo wyłonionej
stomii i niepełnosprawności wynikającej ze stwardnienia rozsianego, nie tylko zacho-
wuje pogodę ducha i kontrolę nad ciałem, ale też nie ustaje w organizowaniu pomo-
cy dla potrzebujących.To właśnie takie osoby jak ojciec Olesiak oraz Państwo, nasi Czy-
telnicy, pokazują nam w listach i w czasie spotkań, że powód do uśmiechu jest wszę-
dzie tam, gdzie tylko potrafimy go dostrzec.

Ktoś, kto ma za sobą wiele trudnych doświadczeń, wie najlepiej, że radość życia kry-
je się w drobiazgach.Takim „drobiazgiem” może być na przykład spacer po parku. Bę-
dzie nie tylko spotkaniem z kolorami i zapachami jesieni, ale również naturalnym spo-

sobem na wzmocnienie układu odpornościowego. Wyjdźmy zatem z domu na-
wet w deszczowy dzień i wolnym krokiem pomaszerujmy przed siebie.

Opuszczając cztery ściany, mamy szansę spotkać kogoś, kto idąc z naprze-
ciwka, uśmiechnie się do nas spod swojego parasola. Taki uśmiech od

nieznajomego jest czasem jak najlepszy podarunek od losu.
Obecność drugiej osoby zmienia spojrzenie na rzeczywi-

stość, na naszą chorobę. Dlatego serdecznie 
zapraszam Państwa na cykliczne spotkania or-

ganizowane w ramach programu
„Spotkajmy się“ wspólnie przez ConvaTec

oraz Polskie Towarzystwo Opieki nad
Chorymi ze Stomią Pol-Ilko. W grupie
nieznanych osób może być ktoś, z kim
będzie warto zjeść ciastko, wypić

kawę i zwyczajnie porozmawiać.
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Zmiana numeru telefonu do sklepu K-ORT w Koszalinie
Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer telefonu do sklepu medycznego K-ORT
w Koszalinie przy ul. Leśnej 3. Aktualny numer telefonu to: (24) 348 83 65

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Informujemy, że nowym prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego jest 

Pani Teresa Leśniewska. Podajemy nowy adres korespondencyjny: Teresa Leśniewska 
ul. Opolska 4c/7, 84-230 Rumia. Telefon kontaktowy: (58) 671 50 64.

Zmiana adresu Poradni Stomijnej w Bydgoszczy
Podajemy nowy adres Poradni Stomijnej w Bydgoszczy, kierowanej przez 

dr. n. med. Wojciecha Szczęsnego: Przykliniczna Poradnia Gastroenterologiczna, Szpital
Uniwersytecki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (52) 582 43 78

Zmiana miejsca
spotkania 
w Opolu

Informujemy, że spotkanie w dniu 9
listopada odbędzie się w Państwowej
Szkole Muzycznej przy ulicy Strzelców
Bytomskich 18. Pozostałe szczegóły znaj-
dują się w Kalendarzu spotkań na str. 16-17.

Specjalistyczny telefon zaufania dla pacjentów 
ze stomią

W trosce o pacjentów ze stomią firma ConvaTec od kilku lat prowadzi specjalistyczny
telefon zaufania, który dostępny jest dla wszystkich uczestników programu Złota Karta 
ConvaTec.

Cotygodniowe dyżury telefoniczne pełnią:
1) psycholog (w każdy wtorek);
2) seksuolog (w każdą środę);
3) chirurg (w każdy czwartek).
Telefon zaufania jest czynny w tych dniach, w godzinach 17.00-21.00. Numer telefonu

do dyżurującego specjalisty można otrzymać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Działu
Pomocy ConvaTec: 0 800 120 093.

Nowy telefon do Poradni Stomijnej w Warszawie
Zmianie uległ numer telefonu do Poradni Stomijnej w Warszawie przy ulicy

Cległowskiej 80. Aktualny numer to: (22) 569 03 34.

Szukamy osoby z najdłuższym stażem stomijnym
Redakcja „Naszej Troski” w dalszym ciągu poszukuje osób z najdłuższym stażem

stomijnym. Dotychczasowa rekordzistka, pani Maria Hała, ma stomię od 34 lat. Prosimy
wszystkie osoby, które mają stomię jeszcze dłużej, o zgłoszenie się do nas. Podzielcie się
z nami swoją historią.
Czekamy na Wasze listy!

Zmiana godziny
spotkania 
w Bielsku-Białej

Uwaga! Zmieniona została godzina
spotkania w dniu 26 września w Bielsku-
-Białej. Spotkanie rozpocznie się o godzi-
nie 10.00. Pozostałe szczegóły znajdują
się w Kalendarzu spotkań na str. 16-17.
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Akcja „Poznajmy się...”
wciąż trwa

Tym wszystkim, którzy jeszcze nie
znają i nie stosują sprzętu stomijnego
ConvaTec oraz nie mają możliwości
przetestowania go w sklepach me-
dycznych, chcemy umożliwić jego po-
znanie, wypróbowanie i sprawdzenie.
W jaki bowiem sposób, jak nie przez
bezpośrednią ocenę jakości i indywidu-
alnej przydatności można wybrać naj-
bardziej odpowiedni dla siebie system
stomijny? 

Dysponujemy następującymi syste-
mami: sprzęt dwuczęściowy (Combi-
hesive 2S), sprzęt jednoczęściowy 
(Esteem oraz Stomadress Plus) i sprzęt
synergiczny (Esteem Synergy). Na
pewno znajdzie się wśród nich taki,
który spełni Państwa oczekiwania.

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

0 800 120 093
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Każdemu z nas coś sprawia radość. Pięk-
ny widok za oknem, spacer po parku, za-
bawa z psem lub kotem, uśmiech dziecka,
śmieszna sytuacja, rozmowa z drugim
człowiekiem...

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym „Moje rado-
ści”. Podzielcie się z nami swoimi rado-
ściami, zarówno tymi wielkimi, jak
i drobiazgami, które cieszą Was każdego
dnia.

Oto zasady naszego konkursu: 

1. Zdjęcia powinny być wykona-
ne samodzielnie, w dowolnej
technice, kolorowe lub czar-
no-białe.

2. Odbitki papierowe muszą
mieć format nie mniejszy niż
15x20 cm, z umieszczonym na
odwrocie tytułem zdjęcia
oraz danymi autora. Liczba od-
bitek, którą można do nas
przesłać, jest dowolna.

3. Fotografie cyfrowe powin-
ny być przesłane na płycie CD
w formacie jpg. Wielkość pojedynczego
pliku nie może przekraczać 3 MB.

4. Bez względu na zastosowaną techni-
kę wykonania fotografii, do przesyłki na-
leży dołączyć pisemne oświadczenie

o posiadaniu praw autorskich do zdjęć
oraz zgodę na przetwarzanie swoich da-
nych osobowych.

5. Prace należy nadsyłać do 30 paździer-
nika 2006 r. na adres redakcji:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
(Dział Pomocy ConvaTec),
al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa.

Wyniki konkursu oraz nazwiska auto-
rów pięciu najlepszych prac zostaną ogło-
szone w wiosennym, 26. numerze „Na-

szej Troski”.

Zdobywcę pierwszej nagrody uho-
norujemy dodatkowo cyfrowym
aparatem fotograficznym marki
OLYMPUS. 

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

w godzinach 9.00-17.00. 

Stomijny Klub Krótkofalowca
Ciekawi Cię, co piszczy w eterze? Pragniesz spróbować czegoś nowego?

Chcesz mieć przyjaciół w całej Polsce? Lubisz wiedzieć, jaka jest pogoda
w górach lub nad morzem albo co słychać w Warszawie? Zainteresuj się…
krótkofalarstwem!

Firma ConvaTec oraz redakcja „Naszej Troski” zapraszają wszystkich krót-
kofalowców amatorów oraz tych, którzy dopiero chcieliby spróbować swo-
ich sił w krótkofalarstwie, do zgłaszania się do naszej redakcji. Mamy na-
dzieję, że osoby „działające” już w eterze pomogą nowym kolegom stawiać
pierwsze kroki. Debiutantom zaś obiecujemy pomoc w zdobyciu wiedzy
oraz odpowiednich umiejętności.

Może już w niedalekiej przyszłości powstanie Stomijny Klub Krótkofa-
lowca, dzięki któremu będzie można nawiązać kontakt z miłośnikami krót-
kofalarstwa w Polsce i na całym świecie? 

Zgłoś się! Zadzwoń pod numer 0 800 120 093, 
przyślij faks (22 579 66 44) albo e-maila (dzial.pomocy@bms.com). 
Na zgłoszenia do naszego Klubu czekamy do 30 października br.!!!

Konkurs fotograficzny  „ Moje radości”
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Rozmowa z...

Sylwia Michałowska: Honorowymi
tytułami, jakie Ojciec zdobył, można
obdzielić kilka osób. Wśród wyróż-
nień są między innymi: Złoty Krzyż
Zasługi przyznany przez prezydenta
RP, tytuł Sądeczanina Roku i statu-
etka Ziarnka Gorczycy za niesienie
pomocy ludziom doświadczonym
przez los. Niedługo do listy odzna-
czeń dołączy też Order Uśmiechu. 

Ojciec Stanisław Olesiak: Nie lubię
chwalić się publicznie swoimi „zasługami”. Je-
śli coś robię, to przecież nie po to, by zdoby-
wać tytuły. Prawdą jest jednak, że nie jestem
człowiekiem, który potrafi siedzieć z
założonymi rękami. Od kilku lat z powodu
stwardnienia rozsianego poruszam się na wóz-
ku inwalidzkim, od 2000 r. żyję z wyłonioną
urostomią, od niedawna cierpię jeszcze na
przepuklinę brzuszną. Czasem rozmawiam
z Panem Bogiem i pytam Go z uśmiechem: „Co
jeszcze dla mnie wymyślisz, Panie?”.

Niepełnosprawność nie jest jednak powo-
dem, by oddalać się od ludzi. Wręcz przeciw-
nie, można być jeszcze bliżej ludzkich proble-
mów, lepiej rozumieć potrzeby bliźnich.
Dziesięć lat temu reaktywowałem działalność
stowarzyszenia, którego celem jest wyciągnię-
cie niepełnosprawnych z czterech ścian do-
mów, poprawa jakości ich życia. Czasem od-
noszę sukcesy, czasem przychodzi porażka,
jednak bez względu na okoliczności uważam,
że siedzenie z założonymi rękami tylko zamy-
ka człowieka w jego świecie.

S.M.: W jakich okolicznościach do-
łączył Ojciec do grona stomików?

O. St.O.: Osoby cierpiące na stwardnienie
rozsiane mają także przeważnie problemy

...ojcem Stanisławem Olesiakiem z Trzetrzewiny

Nie potrafię siedzieć 
z założonymi rękami

Rozmawiała Sylwia Michałowska

Ojciec werbista Stanisław Olesiak z Trzetrzewiny koło Nowego Sącza od 10 lat choruje 
na stwardnienie rozsiane. Od sześciu żyje także z wyłonioną urostomią. Liczne schorzenia 
nie przeszkadzają mu jednak w niesieniu pomocy innym.

„Staram się służyć pomocą 
każdemu, kto tego potrzebuje.”
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z układem moczowym. Również i u mnie od
1999 r. często dochodziło do zatrzymania mo-
czu. Miałem zakładane cewniki, jednak kolejne
z nich obrastały kamieniem. Dochodziło do
niedrożności, co powodowało komplikacje
w postaci infekcji. Sprowadzano nawet dla
mnie nowoczesne cewniki z Austrii, jednak i te
po kilku tygodniach przestawały się nadawać
do użytku.

W szpitalu w Iwoniczu, gdzie leczono mnie
na stwardnienie rozsiane, podano mi adres do
pani doktor Skalskiej ze szpitala w Tuszynku.
To ona podjęła się przeprowadzenia operacji
wyłonienia przetoki moczowej. Byłem zado-
wolony, że istnieje możliwość takiego zabiegu.
Wyłonienie stomii mogło poprawić mój kom-
fort życia.

Operacja odbyła się w 2000 r. Pierwsze ty-
godnie po wyjściu ze szpitala były dla mnie
trudne. Bardzo przeżywałem swoją nową sy-
tuację. Potrzebowałem pomocy przy zmianie
sprzętu stomijnego, gdyż z powodu stward-
nienia rozsianego mam ograniczoną rucho-
mość jednej ręki, a przecież zakładanie wo-
reczków i płytek wymaga precyzji. Od począt-
ku była ze mną Maria, moja siostra. Obserwo-
wała pracę pielęgniarek w szpitalu i nauczyła
się pielęgnacji stomii, do dzisiaj to ona troskli-
wie się mną zajmuje. To dobry moment, żeby
po raz kolejny jej za to podziękować.

S.M.: Czy wiara pomagała w ra-
dzeniu sobie z nową sytuacją?

O. St.O.: Tak, bardzo. Popatrzmy na przy-
kład, jaki dał nam Jan Paweł II. Wiedział on, że
próba ucieczki przed cierpieniem zatruwa
człowieka i jego otoczenie, prowadzi do pesy-
mizmu, czasem depresji.

Do dziś pamiętam dobrze wypowiedź jed-
nego z lekarzy w szpitalu. Po operacji skarży-
łem się, że jest mi ciężko, mam trudności
z ubieraniem się i rozbieraniem. Zapytał, czy
kiedy Bóg dawał mi dobre doświadczenia, to
przyjmowałem je z ochotą. To była dla mnie
dobra lekcja pokory. Myślę teraz, że powinni-
śmy przyjmować z równą pokorą i wdzięczno-
ścią wszystko, co Pan Bóg chce nam dać. Nie
tylko dobre rzeczy.

Chciałem się podzielić z Czytelnikami jesz-
cze jedną opowieścią, która być pomoże w ja-
kiś sposób pomoże im zaufać Bogu nawet
w trudnych chwilach. Wiele lat spędziłem
w Angoli jako misjonarz. Prowadziłem tam
małą parafię. Kiedyś siedziałem zmęczony na
polu i obserwowałem rolników, którzy przyszli
do pracy. Ci prości ludzie przed rozpoczęciem
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codziennych zajęć na polu klękali na ziemi, by
się modlić. Zapytałem, co robią, a oni odpar-
li ze zdziwieniem: „Jak to możliwe, że ty, biały
ksiądz, nie pojmujesz, że maniok nie urośnie,
jeśli Bóg nie ześle deszczu?”. Ta prosta scenka
była dla mnie nauką, jak bardzo i głęboko na-
wet niewyedukowany człowiek może oddać
swój los w ręce Boga. Dotyczy to każdego
z nas – stomików, ludzi niepełnosprawnych,
starych, chorych. Trzeba wierzyć, bez względu
na okoliczności.

S.M.: Jak Ojciec radzi sobie na co
dzień z pielęgnacją stomii?

O. St.O.: Zmianą sprzętu zajmuje się moja sio-
stra – Marysia. Myje stomię szarym mydłem,
smaruje Rivanolem, przemywa gazikami Co-
nvaCare. Płytki zmieniamy co trzy dni, woreczki
codziennie. Sam nie dałbym sobie rady z pielę-
gnacją, nie mogę stanąć na nogi i, obserwując
stomię w lustrze, zmieniać sprzętu. Teraz pielę-
gnacja jest trudniejsza, ponieważ z powodu
przepukliny stomia stała się wklęsła, jelito zapa-
da się w głąb jamy brzusznej i niedługo koniecz-
na będzie operacja korekcyjna.

Życie stomika nie jest komfortowe i nie ma co
tego ukrywać.W ciągu tych kilku lat zdarzyło się
parę razy, że sprzęt się odkleił.To nie jest miła sy-
tuacja, gdy podczas oficjalnego wystąpienia
w parny, gorący dzień człowiek nagle czuje, że
zalewa go mocz i musi natychmiast zmienić
ubranie i założyć nowy sprzęt. Na szczęście no-
woczesne płytki trzymają się bardzo dobrze i te-
raz naprawdę rzadko mam tego typu problemy.

S.M.: Czy wyłonienie stomii zmusi-
ło Ojca do zmiany trybu życia, trze-
ba było zrezygnować z jakichś
przedsięwzięć?

O. St.O.: Na pewno teraz jest mi trudniej
jeździć w dalekie podróże, nie każde zapro-
szenie mogę przyjąć. Jednak stomia nie jest
dla mnie na tyle dużym problemem, by z cze-
goś rezygnować. Moja najważniejsza działal-
ność to praca w stowarzyszeniu zrzeszającym
około 100 niepełnosprawnych z naszej okolicy.
Współpracujemy z lokalnymi władzami, wal-
czymy o zniesienie barier architektonicznych
w Nowym Sączu i okolicach. Niskie krawężni-
ki, podjazdy w urzędach, niskopodłogowe au-
tobusy są niezbędne dla ludzi niepełnospraw-
nych, starszych oraz matek z dziećmi. Udało
się nam wywalczyć niskopodłogowy autobus,
który można zamówić na telefon. Zbliżają się

wybory samorządowe, więc już zbieramy siły,
żeby pertraktować z nowymi władzami, dużo
pracy przed nami, ale każdy sukces cieszy.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że
w Polsce około 3 milionów ludzi nie uczestni-
czyło w ostatnim głosowaniu do parlamentu
właśnie z powodu niepełnosprawności i nie-
możności pokonania barier architektonicz-
nych. Żeby to zmienić, środowisko niepełno-
sprawnych powinno się integrować i mówić
jednym głosem. Między innymi temu służy
działalność stowarzyszenia – organizujemy
ogniska, spotkania, pielgrzymki, na których lu-
dzie niepełnosprawni mogą się spotkać,
wspólnie bawić i modlić. Niepełnosprawność
i stomia nie pozwalają mi na taką aktywność
jak kiedyś, jednak nadal staram się służyć po-
mocą każdemu, kto tego potrzebuje.

Podczas turnusu dla dzieci z porażeniem
mózgowym prowadziłem w Boże Ciało proce-
sję. Miałem do przejechania około 800 me-
trów na wózku inwalidzkim, a w dłoniach trzy-
małem ciężką monstrancję. Myślałem wtedy:
„Panie Jezusku, trzymaj mnie, jak ja trzymam
Ciebie, a może jakoś dojedziemy”. Nie jestem
tak aktywny, jak bym chciał, ale... jestem.

S.M.: W czasie naszej rozmowy
ciągle dzwonią telefony, chyba wie-
le osób potrzebuje pomocy.

O. St.O.: Jeśli potrafię komuś pomóc, to na
pewno to zrobię. Zawsze można dostosować
swoje życie do warunków, w jakich się
przebywa. Jako zdrowy człowiek pracowałem
w Angoli, kiedyś nawet zaprosiłem mieszkań-
ców afrykańskiej wioski tutaj. Na koncert ze-
szła się cała okolica, to było bardzo radosne
wydarzenie. Dziś działam w taki sposób, na ja-
ki pozwala choroba.W swoim ogrodzie organi-
zuję majówki dla dzieci, każdego wieczoru przy
kapliczce zjawia się około 20-30 dzieciaków, by
wspólnie się bawić, modlić i oczywiście pała-
szować słodycze. Jeśli ktoś z mieszkańców
Trzetrzewiny ma problem, zawsze może się do
mnie zgłosić. Jeden potrzebuje porady w spra-
wach małżeńskich, drugi prosi o modlitwę
w intencji uzyskania lepszej pracy, a mnie cie-
szy to, że ludzie się otwierają i chcą mówić
o swoich problemach. Zwykła rozmowa daje
bardzo wiele, ludzie bardziej potrzebują wysłu-
chania niż dobrych rad i ciepłych słów. Warto
słuchać osób obok nas – członków rodziny, są-
siadów, kolegów ze szpitalnego pokoju.

S.M.: Czy jest coś, co Ojciec chciałby
przekazać innym osobom żyjącym
z wyłonioną stomią?

O. St.O.: Tak, to dobra okazja, bo na spotka-
nia osób ze stomią chodzę rzadko.

Moja recepta to zaufać Bogu, wszyscy do
niego zdążamy bez względu na wyznawaną
religię. Stomię trzeba przyjąć i zaakceptować,
jak wszystko w życiu. Dla mnie to też nie było
łatwe, przeżywałem stresy, miewałem kłopoty
ze sprzętem stomijnym. Czasem myślałem po
prostu, że chrzanię to, mam dość i poddaję się.
Jednak ze stomią da się żyć i trzeba, gdyż nie
ma innego wyjścia.

Ojciec Stanisław
aktywnie działa
w Stowarzysze-
niu zrzeszają-
cym ponad set-
kę niepełno-
sprawnych
z okolicy Trze-
trzewiny. Na
zdjęciu: jedno
ze spotkań.

Takie zdjęcia, jak to, są pamiątką wielu lat
spędzonych na misji w Angoli.
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Pielęgnacja stomii

W poprzednim odcinku naszego cyklu
omówiliśmy zasady prawidłowej pielęgnacji
stomii niepowikłanej. Dzisiaj zajmiemy się
dwoma najczęstszymi powikłaniami stomii:
zapaleniem skóry wokół stomii (zdj. 1) oraz
stomią wklęsłą (zdj. 2), przedstawiając zasady
postępowania i pielęgnacji w przypadku ich
wystąpienia.

Rozpoznać powikłanie
Mając stomię,powinniśmy nie tylko znać pod-

stawowe zasady jej pielęgnacji, ale również sys-
tematycznie ją obserwować. Przy każdej wymia-
nie sprzętu stomijnego musimy dokładnie
sprawdzić, czy nie pojawiły się jakiekolwiek nie-
pokojące zmiany świadczące o powikłaniach
w obrębie przetoki. Im wcześniej zauważymy, że
ze stomią dzieje się coś niedobrego, tym szybciej
będziemy mogli zareagować, zmieniając sposób
pielęgnacji bądź szukając pomocy u lekarza lub
pielęgniarki stomijnej.

Aby właściwie ocenić stan swojej przetoki,
musimy przede wszystkim wiedzieć, jak wy-
gląda prawidłowa stomia oraz jak objawiają
się jej najczęstsze powikłania.

Prawidłowa stomia powinna mieć kształt
zbliżony do okrągłego, wystawać na ok. 1-3
cm ponad powierzchnię skóry, mieć różowo-
czerwony kolor i być lekko wilgotna. Skóra

Prawidłowa pielęgnacja 
stomii powikłanej

mgr Urszula Sobczak
pielęgniarka stomijna,

pracuje w Poradni 
dla Chorych 

ze Stomią 
przy Katedrze 

i Klinice Chirurgii 
Ogólnej,

Gastroenterologicznej 
i Endokrynologicznej AM 

w Poznaniu

Odpowiednia pielęgnacja stomii powikłanej jest trudniejsza niż stomii prawidłowej.
Przy odrobinie wiedzy i wprawy jesteśmy jednak w stanie poradzić sobie z nią w większości
wypadków w warunkach domowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

wokół niej nie może odbiegać swoim wyglą-
dem od skóry w innych okolicach brzucha.

Najczęstszymi sygnałami, że ze stomią dzieje
się coś niedobrego, są zmiany dotyczące:

samej stomi – np. jej obrzęk, zsinienie lub
czarny kolor;

skóry wokół stomii – np. wyprysk, nad-
żerki, zaczerwienienie, świąd (swędzenie) lub
pieczenie;

treści jelitowej – np. biegunka lub obec-
ność krwi w stolcu (ew. w moczu, w przypad-
ku urostomii).

O powikłaniach stomii pisaliśmy już ob-
szernie w poprzednich wydaniach „Naszej
Troski” (patrz ramka na końcu tekstu).
Dzisiaj wyjaśnimy, jak pielęgnować przetokę
w przypadku wystąpienia jej dwóch naj-
częstszych powikłań: zapalenia skóry wokół
stomii oraz stomii wklęsłej.

Do biegu…
Sprzęt stomijny jest jednym z najważniejszych

elementów, który zapewnia osobie z wyłonioną
stomią powrót do normalnego życia.

Zawsze pod ręką
W domu sprzęt stomijny powinien być

przechowywany w wydzielonym, łatwo
dostępnym miejscu. Staje się to szczególnie

ważne wtedy, gdy worek musimy zmienić szyb-
ko i nie ma czasu, by zastanawiać się, gdzie co
leży. Gdy  mamy porządek, łatwiej jest sięgnąć
po to, czego akurat pilnie potrzebujemy.

Uporządkowanie sprzętu pozwala też kon-
trolować, jaki jest stan naszych zapasów, ile
mamy sprzętu i czy czegoś nam przypadkiem
nie brakuje lub w najbliższym czasie nie za-
braknie.

Pakiet bezpieczeństwa
Ze względu na swoją wygodę i bezpieczeń-

stwo zawsze warto zgromadzić w domu
odpowiedni zapas sprzętu stomijnego. Po ko-
lejne zlecenie lekarskie na sprzęt nie możemy
iść dopiero wówczas, gdy już zaczyna brako-
wać nam worków. Jeżeli odbiór sprzętu zosta-
wimy na ostatnią chwilę, może się okazać, że
w przychodni nie ma na przykład lekarza (jest
na urlopie, choruje), że czujemy się zbyt słabo,
aby iść do poradni, że dostaliśmy biegunki
i sprzęt zaczynamy zużywać w przyśpieszo-
nym tempie albo że sklep medyczny jest aku-
rat nieczynny…

Sytuacja, w której brakuje nam sprzętu, jest
niedopuszczalna. Nie można wtedy zaopa-
trzyć przetoki (tym samym wyjść z domu),
a dodatkowo mogą pojawić się powikłania.
Dlatego zawsze powinniśmy mieć w domu
odpowiedni jego zapas.

Na wszelki wypadek
Oprócz sprzętu, którego aktualnie używa-

my, powinniśmy mieć w domu zawsze i taki,
który okaże się niezbędny nagle, gdy wystąpią
powikłania. W takiej sytuacji nie ma przecież
czasu na zakup potrzebnych nam akcesoriów,
gdyż każda zwłoka może być przyczyną po-
gorszenia naszego stanu zdrowia.Zdjęcie 1. Zapalenie skóry wokół stomii. Zdjęcie 2. Stomia wklęsła.
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Jest kilka produktów, które zawsze, bez
względu na rodzaj używanego przez nas sprzę-
tu, powinniśmy mieć stale pod ręką. Są to:

pasta uszczelniająco-gojąca Stomahesive;
puder Stomahesive;
gaziki ConvaCare (oba ich rodzaje);
płytki Stomahesive dwuczęściowego

systemu Combihesive 2S i, odpowiednie do ro-
dzaju stomii, worki.

Powyższe produkty są nieocenione, gdy za-
czynają się problemy, takie jak nieszczelność
sprzętu, podciekanie treści jelitowej pod płyt-
kę lub przylepiec, zmniejszone przyleganie
sprzętu do skóry czy zapalenie skóry wokół
stomii.

Kącik w łazience
Wymiana sprzętu stomijnego powinna

odbywać się w spokoju i w odpowiednich
warunkach, szczególnie jeżeli mamy do czy-
nienia ze stomią powikłaną. W tym celu
warto znaleźć sobie w mieszkaniu specjalne
miejsce, w którym będziemy mogli bez po-
śpiechu wykonywać wszystkie zabiegi pielę-
gnacyjne. Najlepiej – ze względu na dostęp
do bieżącej wody – aby była to łazienka.

Gotowi…
Zanim przystąpimy do wymiany sprzętu, na-

leży się do tej czynności starannie przygotować.
Ważne, aby zawczasu zgromadzić wszystko,
czego będziemy potrzebowali. Koniecznie też
należy wcześniej dopasować i dociąć nową
płytkę do wielkości i kształtu stomii, zanim od-
kleimy od skóry starą.

Mydło, woda i ręcznik
Do wymiany sprzętu potrzebne nam będą:

dostęp do wody (najlepiej ciepłej), łagodne
mydło (dla dzieci lub szare), miękka gąbka

(do mycia), ręcznik lub papier toaletowy (do
osuszania skóry), małe lusterko, worek na od-
padki oraz sprzęt stomijny i akcesoria.

Odpowiedni sprzęt...
Gdy pojawi się zapalenie skóry wokół sto-

mii, do jej zaopatrzenia należy stosować
sprzęt dwuczęściowy. Najlepszy do tego ce-
lu jest sprzęt systemu Combihesive 2S. Jego
płytki zbudowane są z materiału Stomahe-
sive, który ma właściwości ochronne
i gojące (zdj. 3).

Dodatkowo system dwuczęściowy, w zwią-
zku ze swą konstrukcją (płytka + doczepiany
od niej worek), jest bardziej przyjazny dla skó-
ry niż sprzęt jednoczęściowy, ponieważ nie
trzeba odklejać go co-
dziennie. Płytki zmienia
się nie częściej niż co 3-
-5 dni.

Przed przyklejeniem
na skórę płytkę należy
bardzo starannie do-
ciąć, tzn. powiększyć jej
otwór początkowy do
wielkości i kształtu
swojej stomii (rys. 1).
Procedura ta została
dokładnie opisana
w poprzednim wydaniu
„Naszej Troski”.

Jeśli mamy stomię
wklęsłą lub płaską,
płytką, której powinni-
śmy używać, jest płytka
wypukła typu Convex
(zdj. 4). Jest ona rów-
nież wykonana z mate-
riału hydrokoloidowe-
go. W płytce tej część

umieszczona wewnątrz pierścienia pęcznieje
w kontakcie z wilgocią, co zapewnia dodatko-
we uszczelnienie wokół stomii. Płytek typu
Convex nie docina się, mają one gotowe
otwory, których wielkość należy dopasować
do wielkości swojej stomii.

Dla osób, które posiadają stomię wklęsłą
lub płaską o nieregularnym kształcie albo w
wielkości nie pasującej do gotowych otworów
dostępnych w produkowanych płytkach, do-
brym rozwiązaniem może być zastosowanie
płytek plastycznych Convex. W płytkach tych
obszar przylegający do przetoki jest wykona-
ny z plastycznego materiału hydrokoloidowe-
go. Elastyczność tworzywa pozwala na łatwe
formowanie go palcami i dopasowanie do
kształtu stomii bez użycia nożyczek.

Płytki plastyczne Convex są dostępne na
razie tylko w systemie synergicznym Esteem
synergy. Za kilka miesięcy będą osiągalne
również w systemie Combihesive 2S.

…i akcesoria stomijne
W przypadku obu opisywanych w tym

odcinku powikłań, oprócz sprzętu stomijnego
powinniśmy korzystać z akcesoriów stomij-
nych, takich jak gaziki ConvaCare (istnieją dwa
ich rodzaje), pasty Stomahesive (dostępne
w dwóch rodzajach), puder Stomahesive oraz
nożyczki stomijne.

Zdjęcie 3. Płytka Stomahesive
dwuczęściowego sprzętu Combihesive 2S ma
właściwości ochronne i gojące. Doskonale
nadaje się do leczenia zapalenia skóry wokół
stomii.

Zdjęcie 4. Płytka wypukła Convex
dwuczęściowego sprzętu Combihesive 2
przeznaczona jest, ze względu na swój
wypukły kształt, do zaopatrzenia stomii
wklęsłej.
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Rysunek 1.  Zasady dobrania odpowiedniego rozmiaru płytki 
w zależności od wielkości posiadanej stomii.
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Odległość między brzegiem stomii 
a brzegiem otworu w płytce nie
powinna być większa niż 1-2 mm.

Po docięciu płytki do wielkości i kształtu stomii po wewnętrznej
stronie pierścienia powinien pozostać (między pierścieniem
a brzegiem otworu) pasek materiału Stomahesive o szerokości
około jednego centymetra – na szerokość opuszki palca.
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Pielęgnacja stomii

szenia, co pozwala na rzadszą wymianę sprzętu
i uniknięcie podrażnień spowodowanych jego
odklejaniem. Gazikami z płynem ochraniającym
należy przemywać tylko skórę wokół przetoki
(bez błony śluzowej).

Pasta uszczelniająco-gojąca Stomahesive
Pielęgnacja stomii powikłanej wymaga

także stosowania pasty uszczelniająco-gojącej
Stomahesive. Nakładamy ją bezpośrednio na
skórę wokół przetoki i wygładzamy palcem
zwilżonym wodą (zdj. 6-7). Pastę można rów-
nież nanieść na wewnętrzną stronę płytki, for-
mując „wianuszek” wokół otworu. Następnie
można już nakleić płytkę.

Pasta gojąca Stomahesive
Zapalenie skóry wokół stomii można także

leczyć, stosując pastę gojącą Stomahesive.
Sposób jej użycia stosowanie jest jednak inny
niż pasty uszczelniająco-gojącej. Pastę gojącą
nakładamy na skórę wokół przetoki i pozosta-
wiamy na ok. 30 minut. Przed przyklejeniem
płytki należy ją dokładnie usunąć ze skóry, aby
ze względu na tłustą konsystencję, nie spowo-
dowała szybkiego odpadnięcia płytki.

Puder Stomahesive
Jeśli na skórze występują sączące się wy-

pryski lub ranki, warto zastosować puder go-
jący Stomahesive, który chłonie wysięk oraz
wilgoć. Przyklejenie sprzętu na wilgotną skórę
może spowodować skrócenie czasu noszenia
sprzętu i powstawanie kolejnych podrażnień
przy odrywaniu starej płytki. Zastosowanie
pudru Stomahesive nie tylko zapobiega tym
podrażnieniom, ale także łagodzi pieczenie,
które może być odczuwane podczas nakłada-
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Zapalenie skóry wokół stomii – etapy pielęgnacji

Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8

Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11

Prawidłowa pielęgnacja zapalenia skóry wokół stomii wymaga stosowania pasty uszczelniająco-gojącej Stomahesive oraz płytek Stomahesive
dwuczęściowego systemu Combihesive 2S. Otwór w płytkach powinien być tylko nieco większy od samej przetoki – między jego krawędzią a
brzegiem stomii powinien zostać 1-2-milimetrowy margines nieosłonietej skóry.

Zdjęcie 5. Gaziki ConvaCare z płynem ochra-
niającym są nasączone substancją, która zasy-
chając, tworzy na skórze elastyczną powłokę,
łagodzącą podrażnienia oraz poprawiającą
przyleganie płytki.

Pierwsze efekty stosowania
hydrokoloidowych materiałów
gojących (płytka Stomahesive,

pasta uszczelniająco-gojąca
Stomahesive) są zazwyczaj

widoczne po 2-3 zmianach sprzętu.

Ich stosowanie w pielęgnacji stomii prawidło-
wej jest jedynie zalecane. Przy pielęgnacji stomii
powikłanej – staje się absolutnie niezbędne.

Start!
Gdy wszystko mamy już przygotowane,

a sprzęt prawidłowo docięty (rys. 1), możemy
przystąpić do jego zmiany.

Odklejanie płytki i mycie skóry 
Procedura zdejmowania starego sprzętu

oraz mycia stomii i skóry wokół stomii została
drobiazgowo opisana w poprzednim wydaniu
„Naszej Troski”.Warto zwrócić uwagę na to, że 
w przypadku wystąpienia powikłań należy to
robić szczególnie delikatnie.

Gaziki ConvaCare z płynem
ochraniającym (zielone)
W przypadku zapalenia skóry wokół stomii

szczególnie ważne jest systematyczne stosowa-
nie gazików ConvaCare z płynem ochraniającym
(zdj. 5). Są one nasączone substancją, która za-
sychając, tworzy na skórze elastyczną powłokę.
Dzięki temu łagodzone są podrażnienia spowo-
dowane alergią lub podciekaniem treści jelito-
wej. Ta warstwa ochronna zapobiega również
powstawaniu nowych podrażnień oraz zwięk-
sza siłę przylegania płytki i przedłuża czas jej no-
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nia pasty uszczelniająco-gojącej Stomahesive.
Stosowanie pudru jest proste: posypujemy

nim skórę wokół przetoki (bez śluzówki), od-
czekujemy chwilę, po czym jego nadmiar
zdmuchujemy lub strzepujemy chusteczką.

Przyklejenie płytki na skórę
Płytkę (bez względu na to, czy jest to płytka

Stomahesive, czy Convex) przed przykleje-
niem warto potrzymać przez chwilę w dło-
niach, aby materiał, z którego jest wykonana,
rozmiękł pod wpływem ciepła.

Płytkę Stomahesive, po odklejeniu zabez-
pieczającego ją papieru ochronnego, nakleja-
my od dołu, umieszczając przetokę centralnie
w wyciętym otworze (zdj. 9). Następnie moż-
na do niej przyczepić worek (zdj. 10-11).

Płytkę wypukłą Convex przyklejamy etapa-
mi. Najpierw formujemy na skórze wokół sto-
mii wianuszek z pasty uszczelniająco-gojącej
Stomahesive (zdj. 12-13), odklejamy papier za-
bezpieczający materiał Stomahesive i umiesz-
czamy płytkę na skórze (zdj. 14-15). Palcami

dociskamy część środkową płytki znajdującą
się pomiędzy stomią a pierścieniem (zdj. 16).
Później odklejamy papier zabezpieczający
warstwę fizelinową (zdj. 17) i przyklejamy ją
do skóry (zdj. 18). Na końcu do płytki
przyczepiamy worek (zdj. 19-20).

„Nasza Troska” 3 (6) 2002 – „Problemy ze
stomią – jak im zaradzić?”
„Nasza Troska” 1 (8) 2003 – „Akcesoria
ułatwiające pielęgnację stomii”
„Nasza Troska” 2 (9) 2003 – „O co najczę-
ściej pytają pacjenci”
„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) 2005 – „Powikłania
stomii jelitowych (cz. II)”

„Nasza Troska” 3 (18) 2005 – „Listy od
Czytelników”
„Nasza Troska” 4 (19) 2005 – „Powikłania
skórne stomii (cz. I)”
„Nasza Troska” 1 (20) 2006 – „Powikłania
skórne stomii (cz. II)”
„Nasza Troska” 2 (21) 2006 – „Sprzęt
dwuczęściowy (cz. I)”
„Nasza Troska” 3 (22) 2006 – „Prawidłowa
pielęgnacja stomii niepowikłanej”
Serwis Internetowy ConvaTec
(www.convatec.pl) 

Więcej informacji na ten temat: 

Prawidłowa pielęgnacja stomii wklęsłej wymaga stosowania pasty uszczelniająco-gojącej Stomahesive oraz płytek wypukłych typu Convex. Dla
osób, które posiadają stomię o nieregularnym kształcie, dobrym rozwiązaniem mogą być płytki plastyczne Convex.

FO
T.
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Stomia wklęsła – etapy pielęgnacji

Zdjęcie 12 Zdjęcie 13 Zdjęcie 14

Zdjęcie 15 Zdjęcie 16 Zdjęcie 17

Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20

Do pielęgnacji stomii nie wolno
stosować zwykłych kremów,
alkoholu, nafty ani benzyny. 
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Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (część IX)

Z dr Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską, przewodniczącą Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka, rozmawia dr Przemysław Styczeń 

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się po operacji
wyłonienia stomii. Pytania i odpowiedzi numerowane są w kolejności ich ukazywania się od początku cyklu.
Zachęcamy gorąco do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.

78 Zabieg wyłonienia stomii
dotyczy przeważnie, cho-

ciaż nie tylko, osób starszych. Czy
naturalny proces starzenia się orga-
nizmu obejmuje również układ po-
karmowy? 

Tak. W podeszłym wieku następuje stop-
niowe pogarszanie się zdolności trawienia
pokarmów i wchłaniania substancji odżyw-
czych. Wynika to m.in. ze zmniejszonej pro-
dukcji i wydzielania żółci, enzymów trawien-
nych oraz kwasu solnego.

Zmniejszona produkcja żółci w wątrobie
powoduje upośledzenie wchłaniania tłusz-
czów, a wraz z nimi wszystkich witamin, któ-
re są w nich rozpuszczalne (witaminy: A, D, E
i K). Wynikiem tego są przeważnie: chudnię-
cie, niedobory witaminowe oraz zaburzenia
metabolizmu wapnia (osteoporoza).

Zmniejszona produkcja enzymów tra-
wiennych oraz kwasu solnego w żołądku po-
woduje gorsze trawienie pokarmów, szcze-
gólnie tłustych i ciężkostrawnych, oraz częst-
sze występowanie wzdęć.

W podeszłym wieku naturalne jest też
osłabienie perystaltyki jelit (czyli ruchów ro-
baczkowych jelit) oraz zmniejszenie napięcia
i siły mięśni brzucha. Bywa to powodem czę-
stego występowania uciążliwych i długo-
trwałych zaparć.

Czasem pojawiają się także trudności
w przyjmowaniu pokarmu. Mogą być one
spowodowane utratą uzębienia, chorobami
dziąseł albo suchością błony śluzowej jamy
ustnej wywołaną zmniejszeniem wydzielania
śliny przez ślinianki. To powoduje z kolei
trudności w prawidłowym rozdrobnieniu
i połykaniu kęsów pokarmu.

częściowo cukry (węglowodany). Po trzecie 
– pracę układu trawiennego utrudnia połyka-
ne w trakcie szybkiego jedzenia powietrze.

Dokładne gryzienie i powolne połykanie ma
także duże znaczenie dla osób dbających
o utrzymanie prawidłowej wagi. Każdy, kto
zmuszony jest jadać w pośpiechu, wie, że
szybko przełknięty, nawet obfity posiłek, nie
wywołuje od razu uczucia sytości. Efekt ten
występuje dopiero po kilkudziesięciu minu-
tach po jedzeniu, kiedy informacja o tym, co
i ile zjedliśmy, dociera z żołądka do mózgu.

Pośpiech lub stres podczas jedzenia może
być przyczyną poważnych kłopotów z trawie-
niem, ponieważ napięcie psychiczne powoduje
skurcz naczyń krwionośnych w organizmie,
także i tych, które są odpowiedzialne za
wchłanianie z jelit substancji odżywczych i usu-
wanie toksyn. Jeśli w ściankach jelit zgromadzi
się zbyt dużo substancji trujących, powstaje
stan zapalny, który nieleczony może przerodzić
się w przewlekłe zapalenie śluzówki.

Powinniśmy zatem jadać powoli i w spoko-
ju, dokładnie gryząc i przeżuwając każdy kęs.

Koniecznie należy zadbać o swoje uzębie-
nie! Zły stan zębów jest częstym problemem
wśród starszych osób. Osoby mające sztuczną
szczękę często wyjmują ją przed jedzeniem,
aby jej nie uszkodzić. To błąd, ponieważ bez
zębów, czy to własnych czy sztucznych, nie je-
steśmy w stanie prawidłowo rozdrobnić
i przeżuć pokarmu.

80 Czy istnieją jakieś specjalne
zalecenia żywieniowe dla

osób w podeszłym wieku? 
Podstawowe zasady prawidłowego odży-

wiania obowiązują przez całe życie. Od właści-

Dieta seniorów powinna przede
wszystkim ograniczać spożycie

tłuszczów pochodzenia
zwierzęcego oraz cukru, 

a zwiększać spożycie ryb, kasz,
ryżu, owoców i warzyw. Powinna

być urozmaicona, a spożywane
produkty  świeże i różnorodne.
Osoby starsze muszą pić dużo

płynów, nawet jeżeli nie odczuwają
pragnienia. Powinny unikać

tłustych i ciężkostrawnych potraw
oraz soli kuchennej. Posiłki należy

spożywać regularnie - często 
i w niewielkiej objętości. Ważnym

uzupełnieniem diety jest ruch,
który przyśpiesza pracę jelit,

likwiduje zaparcia i wspomaga
trawienie.

W podeszłym wieku często występuje też
upośledzenie zmysłu smaku, powonienia
oraz apetytu, co wywiera negatywny wpływ
na funkcjonowanie układu pokarmowego.

79 Czy dokładne gryzienie
i przeżuwanie pokarmu ma

rzeczywiście tak duże znaczenie
w jego trawieniu? 

Zdecydowanie tak! Jama ustna nie jest zwy-
kłym otworem, przez który pokarmy „wpada-
ją” do gardła i przełyku. Po pierwsze – odbywa
się w niej pierwszy, ważny etap trawienia 
– rozdrobnienie pokarmu, które umożliwia
dalsze prawidłowe trawienie w żołądku i jeli-
tach. Po drugie – w jamie ustnej rozkładane są
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wej diety zależy nasze zdrowie, kondycja i sa-
mopoczucie.

Osoby starsze stanowią grupę o szczegól-
nych wymaganiach żywieniowych. Dobór ilo-
ści oraz składu posiłków, oprócz pokrycia za-
potrzebowania na energię i składniki odżyw-
cze, powinien być przede wszystkim ukierun-
kowany na profilaktykę tzw. chorób dietoza-
leżnych, do których zalicza się miażdżycę, cu-
krzycę, otyłość i nadciśnienie tętnicze.

W diecie seniorów należy przede wszystkim
ograniczać spożycie tłuszczów pochodzenia
zwierzęcego (masło, smalec, wędliny, wołowi-
na, wieprzowina) oraz cukru (ciasta, cukierki,
biały cukier, słodzone napoje), a zwiększać

spożycie ryb, kasz, ryżu, owoców i warzyw. Ja-
dłospis powinien być jak najbardziej urozma-
icony, a jedzone produkty – zawsze świeże
i różnorodne. W wypadku braku apetytu war-
to stosować łatwo dostępne we wszystkich
sklepach przyprawy ziołowe.

Osoby starsze powinny pić bardzo dużo
płynów – przynajmniej 1,5-2 litrów dziennie
(czyli 6-8 szklanek), nawet jeżeli nie odczuwa-
ją pragnienia. Wskazane jest też, aby unikały
tłustych i ciężkostrawnych potraw oraz nad-
miaru soli kuchennej. Posiłki należy spożywać
regularnie – często i w niewielkiej objętości. Od
stołu powinno się zawsze wstawać z uczuciem
lekkiego niedosytu.

Potrawy muszą być przygotowywane ze
świeżych produktów i w higienicznych warun-
kach. Dla osób starszych w szczególności po-
leca się smażenie beztłuszczowe (na patel-
niach z teflonu), pieczenie oraz gotowanie na
parze.

Ważnym uzupełnieniem diety seniorów jest
ruch (systematyczne spacery na świeżym po-
wietrzu, gimnastyka), który przyśpiesza pracę
jelit, wspomaga trawienie i likwiduje zaparcia.
Wzmocnienie mięśni brzucha wpływa bardzo
korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.

81 Czym lepiej smarować chleb:
masłem czy margaryną? 

Masło jest produktem bogatym w łatwo
przyswajalne witaminy A, beta-karoten oraz
niewielkie ilości witamin B, D i E, a do tego
bardzo smacznym. Niestety, zawiera bardzo
duże ilości cholesterolu i nasyconych kwasów
tłuszczowych (ok. 55% wagi), które powo-
dują miażdżycę oraz liczne choroby układu
krążenia.

Margaryna to produkt, który powstaje
w wyniku utwardzenia naturalnych olejów
roślinnych. Nie zawiera cholesterolu, zaś na-
sycone kwasy tłuszczowe stanowią zaledwie
15-20% jej masy. Ponadto, wysokogatunko-
we margaryny dostarczają dużo witaminy A,
D i E.

Najlepiej w ogóle nie smarować pieczywa,
ale jeżeli już koniecznie musimy to robić, to
znacznie zdrowiej jest wybrać do tego celu
margarynę niż masło.

Nie warto żałować witamin obecnych
w maśle, gdyż poza margarynami, znajdziemy
je z łatwością w wielu innych produktach żyw-
nościowych, takich jak ryby, warzywa, oliwa
z oliwek lub tran. Jeśli mamy podwyższony
poziom cholesterolu, warto stosować marga-
ryny wzbogacone w sterole roślinne, które nie
tylko dobrze smakują, ale są w stanie obniżyć
„zły” cholesterol o 15-20%.

Jeżeli jednak chcemy usmażyć jajecznicę, to
możemy zrobić to tylko na maśle, ponieważ
margaryna absolutnie nie nadaje się do sma-
żenia.

82 Czy osoby ze stomią mogą
pić mleko? 

Mleko należy do najbardziej bogatych pro-
duktów pod względem wartości odżywczej.
Jest wspaniałym źródłem wapnia oraz wielu
witamin (głównie A, B, D i K). Zawiera także

Po zabiegu wyłonienia stomii powinno się stosować zdrową i urozmaiconą dietę. 
Ma to na celu utrzymanie dobrego stanu zdrowia, zachowanie prawidłowej masy ciała 
oraz uregulowanie cyklu wypróżnień.
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wiera on zarówno kwasy tłuszczowe nasyco-
ne, jak i nienasycone (oleinowy, linolowy i lino-
lenowy) i jedynie niewielką ilość cholesterolu.

Mleko oraz wszystkie produkty mleczne są
także bardzo bogatym źródłem wapnia i fos-
foru, które korzystnie wpływają na stan na-
szych kości i zębów. Zawierają także dużo ma-
gnezu, który razem z wapniem reguluje po-
ziom ciśnienia krwi. Obecne są w nich także
miedź i cynk, korzystnie wpływające na goje-
nie się ran.

Mleko można znaleźć obecnie na rynku
w bardzo wielu odmianach, które różnią się
od siebie sposobem utrwalania (sterylizacja,
pasteryzacja, mikrofiltracja) i zawartością
tłuszczu (pełne, półtłuste, chude, całkowicie
odtłuszczone). Równie wartościowe jak mle-
ko krowie jest mleko kozie, owcze i sojowe.

85 Czy mleko wolno pić tylko
po przegotowaniu?

Mleko spożywcze, a więc pasteryzowane
lub sterylizowane, jest przeznaczone do bez-
pośredniej konsumpcji. Można je pić po prze-
gotowaniu, ale również na zimno, prosto
z butelki, kartonika czy torebki.

Mleko prosto od krowy nie powinno być
spożywane bez wcześniejszego przegotowa-
nia. Mimo że w gruczole mlecznym krowy jest
ono jałowe to ulega zakażeniu w przewodach
mlecznych oraz w czasie udoju i może
zawierać liczne szkodliwe
bakterie.

Należy pamiętać, że
każdy rodzaj mleka stano-
wi dobrą pożywkę dla
drobnoustrojów i w związku
z tym jest produktem bardzo
nietrwałym. Tylko niektóre ro-
dzaje mleka (np. mleko UHT)
można przechowywać w oryginal-
nym opakowaniu w temperaturze

pokojowej. Inne, nawet przed otwarciem,
trzeba trzymać w lodówce.

Po otwarciu, każde mleko, musi być ko-
niecznie przechowywane w lodówce. Zawsze
należy zwracać także uwagę na termin jego
przydatności do spożycia.

86 Czy osoba ze stomią 
może spożywać 

produkty mleczne? 
Nieprzyjemnym efektom towarzyszącym

diecie zawierającej słodkie (świeże) mleko
można zapobiec poprzez spożywanie mlecz-
nych produktów fermentowanych. Jest ich
dzisiaj na rynku wielki wybór – jogurty, kefiry,
maślanki, kwaśne mleko, mleko acydofilne
oraz sery można kupić dosłownie w każdym
sklepie. Ich spożycie nie powoduje żadnych
nieprzyjemnych objawów nawet u osób,
które nie tolerują mleka.

Wszystkie fermentowane produkty
mleczne są bogatym źródłem pełnowarto-
ściowego białka. Nie zawierają natomiast, co
ważne, laktozy. Otrzymuje się je z pasteryzo-
wanego mleka poprzez dodanie do niego wy-

wysokowartościowe białko, łatwostrawny
tłuszcz mający postać emulsji oraz cukier
mleczny – laktozę. Działa alkalizująco na treść
żołądkową, co ma duże znaczenie dla osób,
które cierpią z powodu zgagi, nadkwaśności
czy wrzodów żołądka.

Niestety, nie wszyscy dorośli ludzie dobrze
tolerują laktozę, odczuwając po wypiciu
mniejszej lub większej ilości świeżego mleka
różnego rodzaju dolegliwości jelitowe, najczę-
ściej wzdęcia i biegunki. Dotyczy to również
osób ze stomią. Przyczyną tego jest fakt, że
u osób dorosłych następuje niedobór laktazy 
– enzymu wydzielanego w żołądku, którego
zadaniem jest trawienie laktozy.

83 Co to jest nietolerancja lak-
tozy? 

Nietolerancja laktozy (cukru mlecznego)
występuje u ok. 20-25% dorosłych osób. Jak
już wspomnieliśmy, objawia się ona dolegliwo-
ściami jelitowymi po wypiciu świeżego mleka
krowiego. Niestrawiony w żołądku cukier
mleczny powoduje utrudnienia w zagęszcza-
niu stolca oraz wzmaga procesy fermentacyj-
ne. Rezultatem jest rozwodnienie stolca i bie-
gunka z towarzyszącą zwiększoną produkcją
gazów jelitowych (wzdęcia, kolka).

84 Jaka jest wartość odżywcza
mleka?

Mleko zawiera w przybliżeniu 88% wody,
3,4% tłuszczu, 3,2% białka oraz 4,8% lakto-
zy. Jest ono również bardzo bogate w sole mi-
neralne i witaminy. Mleko to produkt łatwo-
strawny.

Wyjątkowa wartość odżywcza mleka wyni-
ka z jego składu oraz z dużego rozproszenia
w nim białek i tłuszczu, co bardzo ułatwia ich
trawienie i przyswajanie. Szczególnie korzyst-
ne są odpowiednio wyważone proporcje tych
składników.

Ciekawym jest, że białko mleka zawiera 
w swym składzie nawet takie aminokwasy
(elementarne składniki białka), których orga-
nizm człowieka nie jest w stanie sam sobie
wytworzyć. Muszą więc one być dostarczone
razem z dietą i jest to jedyny sposób pozyska-
nia ich przez człowieka. W mleku znajdują się
także specjalne białka o charakterze immuno-
globulin, które mają za zadanie wspomagać
naturalną odporność naszego organizmu.

Tłuszcz mleczny jest uważany za najłatwiej
strawny tłuszcz pochodzenia zwierzęcego. Za-

U osób starszych dobór ilości oraz
składu pożywienia, oprócz

pokrycia zapotrzebowania na
energię i składniki odżywcze,

powinien być przede wszystkim
ukierunkowany na profilaktykę

tzw. chorób dietozależnych, 
do których zalicza się miażdżycę,
cukrzycę, otyłość i nadciśnienie

tętnicze. 
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selekcjonowanych szczepów bakterii kwasu
mlekowego.

Mleka i przetworów mlecznych nie można
zastąpić w jadłospisie innymi produktami,
gdyż są w zasadzie jedynym liczącym się źró-
dłem wapnia w pożywieniu i tylko one spo-
śród produktów pochodzenia zwierzęcego
działają na organizm odkwaszająco.

Najpopularniejsze przetwory mleczne to:
Kefir – powstaje podczas fermentacji

mleka. W procesie tym następuje częściowy
rozkład białek, tłuszczu i laktozy. Wzrasta na-
tomiast zawartość witamin z grupy B.

Jest trawiony 2-3 razy szybciej niż słodkie
mleko. Wpływa korzystnie na wydzielanie so-
ków trawiennych w żołądku i perystaltykę jelit.

Kefir jest polecany osobom z zaburzeniami
ze strony układu pokarmowego oraz
wszystkim rekonwalescentom.

Jogurt – fermentowany napój mleczny
zawierający żywe kultury bakterii. W porów-
naniu z mlekiem jest bogatszy w wapń,
zawiera 4-krotnie więcej aminokwasów 
i ok. 20% więcej witamin z grupy B. Nie zawie-
ra w ogóle laktozy.

Jogurt jest łatwostrawny, ułatwia wchłania-
nie żelaza z jelit i wzmacnia układ odporno-
ściowy. Jego zaletą jest także odtruwanie or-
ganizmu z toksyn.

Jogurt stosuje się przy zaparciach, wzdę-
ciach, niedokwaśności żołądka i w stanach za-
palnych jelit.

Wiele jogurtów dostępnych na rynku to
tzw. produkty BIO, które zawierają dodatek
żywych kultur bakteryjnych. Do jogurtów do-
daje się także często różne dodatki smakowo-
-zapachowe, takie jak np. owoce, przeciery
owocowe lub ziarna zbóż.

Serwatka – jest pozostałością po całko-
witym ścięciu krowiego mleka. Zawiera sporo
białka, dużo soli mineralnych oraz witaminy 
z grupy B i bardzo mało tłuszczu.

Maślanka – produkt uboczny powstały
przy produkcji masła. Ma właściwości diete-
tyczne i odżywcze. Jest lekkostrawna, zawiera
mnóstwo białka i jest bogata w witaminy
z grupy B.

Śmietana – ukwaszony kulturami bak-
teryjnymi tłuszcz mleczny. Zawiera dużo wap-
nia i witamin z grupy B. Niestety jest także bo-
gata w tłuszcz – jego zawartość waha się od
9% do 36%. Z tego powodu nie powinna być
spożywana przez osoby mające problemy
z miażdżycą lub z sercem.

Sery twarogowe i twarożki – różnią
się konsystencją, walorami smakowymi i za-
wartością tłuszczu. Obfitują w pełnowarto-
ściowe białko, ale są od mleka nieco uboższe
w wapń. Są lekkostrawne.

Sery żółte i topione – są niestety bar-
dzo kaloryczne. Zawierają dużo wapnia. Naj-
lepiej łączyć je z warzywami i owocami (np.

w postaci sałatek).

87 Czy usunięcie części jelita
u osoby ze stomią upośle-

dza procesy wchłaniania pokar-
mów? 

Proces trawienia pokarmów oraz wchłania-
nia białek, tłuszczów, witamin i części węglo-
wodanów, które nie zostały strawione wcze-
śniej, odbywa się w jelicie cienkim. Tam też wy-
dzielane są hormony jelitowe, które regulują
napływ żółci, soku trzustkowego i innych wy-
dzielin do światła przewodu pokarmowego.

W większości przypadków usunięcie nawet
dużego fragmentu jelita cienkiego podczas
operacji wyłonienia stomii nie powoduje upo-
śledzenia procesów trawienia i wchłaniania.

Czasami jednak, w wyniku usunięcia dużego
odcinka jelita może rozwinąć się tzw. zespół
złego wchłaniania. Jego objawy to chudnięcie,
brak apetytu, osłabienie, niedokrwistość, nie-
dobór witamin oraz utrzymujące się biegunki
i wzdęcia. Towarzyszy temu często nietoleran-
cja tłuszczów, która wynika z niezdolności do
zwrotnego wchłaniania soli żółciowych.

Przypadki takie są rzadkie, a w razie wystą-
pienia wymagają konsultacji z lekarzem.

Gdzie szukać więcej
informacji na temat
zasad zdrowego
odżywiania się?

1 Poradnia Chorób Metabolicznych
przy Instytucie Żywności i Żywienia
w Warszawie

Porady dietetyczne, konsultacje lekarskie
oraz badania laboratoryjne dla pacjentów
z nadwagą, miażdżycą, cukrzycą,
nadciśnieniem tętniczym oraz chorobami
układu pokarmowego.
Zapisy od pon. do pt. w godz. 11.00-15.00 
Potrzebne skierowanie od lekarza
rodzinnego lub lekarza specjalisty.

2 Punkt Informacyjny „Żywność,
Żywienie, Zdrowie” przy Instytucie
Żywności i Żywienia w Warszawie

Informacje o zdrowym żywieniu i wpływie
żywności na zdrowie można również
otrzymać pocztą elektroniczną
(kpi@izz.waw.pl.)
Zapisy od pon. do pt. w godz. 8.15-15.30.
Potrzebne skierowanie od lekarza
rodzinnego lub lekarza specjalisty.

Mleko oraz wszystkie
produkty mleczne 

powinny być
przechowywane

w lodówce. 
Zawsze należy

zwracać uwagę na ich
termin przydatności

do spożycia.
Nie wolno spożywać

produktów
przeterminowanych.

(22) 550 96 92

(22) 550 97 11
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10 Czy przy powiększa-
jącym się brzuchu stomia bę-

dzie funkcjonowała prawidłowo?
Zwykle nie stanowi to żadnego problemu.

Utrudniona może być natomiast, z powodu
dużego brzucha, wymiana sprzętu stomijne-
go. Dlatego w czasie codziennych zabiegów
higienicznych związanych z przetoką dobrze
jest wspomóc się lustrem. Czasami powięk-
szająca się przetoka rozciąga skórę i mięśnie
do tego stopnia, że kilkucentymetrowy frag-
ment jelita może wypadać do worka. Choć
jest to niewygodne, nie stwarza zagrożenia
dla zdrowia i przeważnie znika po urodzeniu
dziecka.

Przy powiększaniu się macicy dochodzi
czasem do przesuwania się jelit, co wiąże się
z uczuciem dyskomfortu. Jeśli wystąpią zapar-
cia, może pojawić się ból w postaci kolki. Od-
powiednia dieta i duża ilość płynów najczęściej
wystarczają, aby rozwiązać ten problem.

11 Czy w związku z wyłonioną
stomią mogą się pojawić pro-

blemy ze zgagą?
Tak. W czasie ciąży występują czasem nie-

znaczne zaburzenia ze strony układu trawien-
nego. Są to sytuacje najzupełniej normalne
(choć zdarza się, że przykre i nasilone), doty-
kające także kobiety bez stomii i nasilające się
w III trymestrze ciąży. Zgaga kobiet ciężarnych
spowodowana jest refluksem, czyli cofaniem
się treści żołądkowej do przełyku i wywołują-
cym jego stan zapalny.

Trzeba pamiętać, że tę przykrą dolegliwość
wzmaga specyficzne ułożenie ciała: leżenie na
wznak lub pozycja pochylona do przodu.

Zahamowaniu zgagi sprzyja odpowiednia
dieta: unikanie potraw ciężkostrawnych, pie-

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

Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki 
o Zdrowiu AM w Warszawie

Stomia nie przekreśla szans na posiadanie dziecka. Jednak młodzi ludzie, u których wyłoniono
przetokę, często są pełni obaw co do możliwości zostania rodzicami. Chcąc rozwiać wątpliwości,
odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące zajścia w ciążę u kobiet ze stomią.

Czy ze stomią 
można mieć dzieci? (część II)

(Sulfasalazin, Sulgasalazin EN, Salazopyrin EN)
jest lekiem bezpiecznym dla płodu. Terapię sul-
fosalazyną można kontynuować podczas kar-
mienia piersią.

Natomiast mężczyzna leczony sulfasalazyną
powinien odstawić ten lek na 2-3 miesiące
przed potencjalnym zapłodnieniem partnerki,
gdyż wpływa on znacząco na obniżenie spraw-
ności plemników oraz ich budowę. Uszkodzone
plemniki mogą być przyczyną, stwierdzanego
później, uszkodzenia płodu.

Także mesalazyna (Asamax, Pentasa,
Salofalk) jest preparatem w pełni bezpiecznym
dla kobiety ciężarnej oraz karmiącej.

Inaczej z kolei jest ze steroidami (Encorton,
Encortolon, Hydrokortyzon). Leki te mogą po-
wodować zahamowanie wzrastania płodu
i ostatecznie niską masę urodzeniową, a po-
nadto prowadzić do wystąpienia porodu
przedwczesnego. O ich zastosowaniu w
trakcie ciąży może zdecydować wyłącznie le-
karz, najlepiej specjalista.

Lekiem bezwzględnie przeciwwskazanym
w ciąży jest metotreksat (Metotreksat,
Metotreksat-Ebewe). W ciąży przeciwwskaza-
ne jest także stosowanie niektórych anty-
biotyków. Przykładowo: ciprofloksacyna
(Cipronex, Ciprobal, Ciprobay) może powodo-
wać artropatię, czyli schorzenia lub zmiany
zwyrodnieniowe stawów u płodu.

Merkaptopuryna (Marcaptopurinum) i aza-
topiryna (Azathroprine, Imuran) to preparaty
przechodzące przez łożysko i wykrywane we
krwi pępowinowej, dlatego ich także unika się
w ciąży.

Kobiety w ciąży mogą przyjmować nato-
miast salicylany (niesteroidowe leki przeciw-
zapalne). Nie powodują one uszkodzeń roz-
wijającego się płodu.

czonych, a spożywanie większej ilości warzyw
oraz mleka i produktów mlecznych. Zgaga za-
nika przeważnie całkowicie po porodzie.

12 Jaki wpływ na ciążę ma
sulfasalazyna i inne leki

stosowane w leczeniu przewlekłych
chorób zapalnych jelit? 

U kobiet w ciąży nie należy przerywać lecze-
nia choroby zapalnej jelit. Sulfasalazyna

Ciąża kobiety ze stomią jest tak samo piękna jak
kobiety bez stomii. A pierwsze chwile spędzone 
z dzieckiem wynagradzają wszystkie ewentualne
jej trudy.
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Lekiem dopuszczonym do stosowania w
ciąży jest też cyklosporyna (Equoral,
Sandimmum, Sandimmum-Neoral). Jej terato-
genność jest niska, jednak w przypadku tera-
pii może dojść do porodu przedwczesnego,
a masa urodzeniowa dziecka może być obni-
żona.

13 Czy posiadanie stomii ozna-
cza konieczność narodzin

dziecka przez cesarskie cięcie?
Stomia nie jest przeciwwskazaniem do uro-

dzenia dziecka siłami natury. Najlepiej, aby po-
ród odbywał się w tym samym szpitalu, w któ-
rym przeprowadzono operację wyłonienia
przetoki. Powinien w nim uczestniczyć gineko-
log, który opiekował się ciężarną w czasie ca-
łej ciąży oraz chirurg, który wyłonił stomię (o
ile zachodzi potrzeba wykonania cięcia cesar-
skiego).

Sposób porodu w bardzo dużym stopniu
zależy od stanu narządów wewnętrznych po
uprzednich operacjach. Jeżeli została usu-
nięta odbytnica i pozostała blizna na kroczu,
konieczne będzie jego nacięcie. Celem
takiego zabiegu jest zwiększenie wejścia do
pochwy. Ułatwi to poród i zapobiegnie

pęknięciu krocza. Jeżeli w czasie usuwania
odbytnicy uszkodzono nerwy, kobieta może
nie odczuwać potrzeby parcia i wtedy za-
chodzi konieczność zastosowania kleszczy
lub próżnociągu. W przypadku braku odbyt-
nicy często rozważane jest wykonanie ce-
sarskiego cięcia.

Rodzące kobiety ze stomią są bardziej nara-
żone na wytworzenie się przetok pochwo-
wych, niż kobiety bez stomii.

14 Co to jest przetoka 
pochwowa?

Trzeba zacząć od tego,że są różne rodzje prze-
tok pochwowych.

Przetoka moczowodowo-pochwowa to po-
wikłanie po leczeniu operacyjnym. Polega na wy-
tworzeniu połączenia pomiędzy moczowodem
a pochwą i powoduje wyciekanie moczu przez
pochwę. Początkowo przetokę leczy się, wpro-
wadzając do moczowodu cewnik moczowodo-
wy. Jeżeli takie postępowanie nie pomaga, trzeba
przeprowadzić operację, podczas której uszko-
dzony moczowód łączy się z pęcherzem moczo-
wym powyżej miejsca przetoki.

Przetoka pęcherzowo-pochwowa tworzy
się między pęcherzem moczowym a pochwą

i skutkuje wyciekiem moczu przez pochwę.
Może być ona następstwem naciekania no-
wotworu po leczeniu operacyjnym. Przetokę
zamyka się od strony pochwy albo od strony
jamy brzusznej. Jeżeli powstała ona na skutek
nawrotu nowotworu, operacja naprawcza nie
jest możliwa, a wyciek moczu przez pochwę
leczy się, wytwarzając urostomię.

Przetoka odbytniczo-pochwowa tworzy się
między odbytnicą, końcowym odcinkiem jelita
grubego a pochwą. Zawartość jelit wydobywa
się wtedy przez pochwę. Powikłanie to jest le-
czone operacyjnie. Jeśli zabieg się nie powie-
dzie, wytwarza się kolostomię.

27-letnia Agnieszka Szczepka pochodzi 
z Krakowa. Operację wyłonienia urosto-
mii przeszła w wieku 8 lat, czyli 19 lat te-
mu. Obecnie pracuje, a w wolnych chwi-
lach dyskutuje i wymienia doświadczenia
na czatach internetowych z innymi sto-
mikami. A czasu ma mało, gdyż zajmuje
się trzyletnią córeczką Oliwią. Agnieszka
jest jedną z tych kobiet, które zdecydo-
wały się na urodzenie dziecka mimo wy-
łonionej stomii.

Sylwia Michałowska: Lekarze nie
odradzali Pani starań o dziecko?

Agnieszka Szczepka: Urolog stwierdził,
że nie może mi tego zabronić. Spodziewał się,
że donoszenie ciąży może być trudne – liczne
operacje w obrębie jamy brzusznej sprawiły,
że narządy układu rozrodczego przemieściły
się. Przez wszystkie miesiące ciąży byłam pod
stałą kontrolą kilku lekarzy. Począwszy od 16.
tyg. ciąży musiałam ciągle leżeć w łóżku, oba-

wialiśmy się możliwości poronienia. Ale i tak
byłam bardzo szczęśliwa.

S.M.: Czy powiększający się
brzuch miał wpływ na stomię i jej
funkcjonowanie?

A.Sz.: Podczas ciąży stomia zaczęła się
zmniejszać, jeździłam na zabiegi poszerzające
jej otwór. Pojawiły się też trudności z zakłada-
niem woreczków, ale szybko nauczyłam się ro-
bić to przed lustrem. Później napotkałam nowe
komplikacje. Gdy ucisk macicy na przewody
moczowe stał się zbyt duży, mocz zatrzymy-
wał się w nerkach i pojawiały się infekcje. Jed-
nak nie są to problemy nie do rozwiązania, le-
karze potrafią dziś zrobić naprawdę dużo. Bar-
dzo chciałam donosić ciążę i urodzić dziecko.

S.M.: Oliwia przyszła na świat
przez cesarskie cięcie?

A.Sz.: Tak, wykonano je w 37. tyg. ciąży,
właśnie z powodu ucisku macicy na przewo-

dy moczowe. Oliwia otrzymała 9 punktów
w skali Apgar. Jest teraz śliczną, prawidłowo
rozwijającą się, zdrową dziewczynką.

S.M.: Czy można karmić nie-
mowlę piersią, mając wyłonioną
stomię?

A.Sz.: Oczywiście, że tak. Kobieta z wy-
łonioną stomią może robić właściwie
wszystko, potrzebuje tylko fachowej opieki
lekarskiej, determinacji oraz wparcia ze
strony środowiska stomijnego. Mnie
początkowo tego brakowało, dlatego dziś
staram się służyć radą innym stomiczkom.

Pani Agnieszka zgodziła się na opubli-
kowanie swojego adresu mailowego: 
a.m.szczepka@interia. pl. 
Zaprasza do rozmowy zarówno mamy-
-stomiczki, jak i te kobiety, które mając
wyłonioną stomię na razie jeszcze nie
podjęły decyzji o macierzyństwie.

O ciąży i stomii opowiada Agnieszka Szczepka, szczęśliwa mama 3-letniej Oliwii

Przewlekłe choroby
zapalne jelit 
Przewlekłe choroby zapalne jelit to grupa
chorób, w których dochodzi do przewlekłego
zapalenia błony śluzowej jelita, najprawdo-
podobniej na podłożu immunologicznym.
Zaliczamy do nich wrzodziejące zapalenie je-
lita grubego (Colitis ulcerosa) oraz chorobę
Leśniowskiego-Crohna. Obie choroby leczy
się farmakologicznie, ale w części przypad-
ków konieczne jest wyłonienie ileostomii.



BEZPŁATNY TRANSPORT

Na spotkania organizowane w ramach

programu „Spotkajmy się” zapraszamy

wszystkich pacjentów ze stomią. Przed

każdym z nich wysyłamy pocztą zaprosze-

nia, które otrzymują m.in. wszyscy prenu-

meratorzy „Naszej Troski”, członkowie

programu Złota Karta ConvaTec oraz

wszystkie osoby, które przysłały do nas

kupon „Spotkajmy się”.

Pacjentom z mniejszych miejscowości za-

pewniamy bezpłatny transport autokarowy

na wszystkie spotkania. Szczegółowe infor-

macje na ten temat znajdują się w zaprosze-

niach, które wysyłamy do Państwa pocztą. 

ZAPROSZENIA NA SPOTKANIA

Tak jak już informowaliśmy Państwa
poprzednio, spotkania w Białymstoku
i na Śląsku oraganizowane są w in-
nych niż dotychczas miejscach.
Aktualne adresy podajemy poniżej:

Nowe miejsca 
jesiennych spotkań 
w Białymstoku 
i na Śląsku

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

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

BYDGOSZCZ 
6 września Rektorat Akademii Medycznej,
ul. Jagiellońska 15

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

GDAŃSK 
11 października Sala NOT,
ul. Rajska 6

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

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

KIELCE 
19 października Hotel Kongresowy,
ul. Solidarności 34

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

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

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

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

NOWY TARG 
28 września Szpital Powiatowy,
ul. Szpitalna 14

OLSZTYN 
10 października Planetarium,
ul. J. Piłsudskiego 38

OPOLE
9 listopada Filharmonia Opolska,
ul. Krakowska 24

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

RZESZÓW
26 października Aula WSAiZ,
ul. Cegielniana 14

SZCZECIN 
20 września sala ZUS,
ul. Matejki 22

WARSZAWA
4 października Kino Wisła,
plac Wilsona 2

WROCŁAW
8 listopada Kino Warszawa,
ul. Piłsudskiego 64

ZIELONA GÓRA
21 września
Zapraszamy na spotkanie 
do Gorzowa Wielkopolskiego.

MIEJSCA SPOTKAŃ

Tematy spotkań w 2006 r.
I SPOTKANIE

„Powikłania stomii – praktyczne
porady pielęgnacyjne”

II SPOTKANIE 
„Ruch to zdrowie! – ćwicz razem 

z nami”
III SPOTKANIE 

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

Prezenty dla
wszystkich
uczestników
spotkań
Podczas jesiennych spotkań
wszyscy ich uczestnicy otrzymają
od nas przepisy kulinarne oraz
upominek - minutnik kuchenny. 

III CYKL SPOTKAŃ W 2006 ROKU 

Dodatkowe spotkania 
w programie
„Spotkajmy się”
Już od września spotkania organizowane 
w ramach programu „Spotkajmy się“
będą się odbywać także dodatkowo 
w następujących miastach:
LEGNICA – 25 września (poniedziałek)
BIELSKO-BIAŁA – 26 września (wtorek)
CZĘSTOCHOWA – 27 września (środa)
NOWY TARG – 28 września (czwartek)
Informacje dotyczące miejsc spotkań
znajdują się w ramce obok.

Serdecznie zapraszamy!

BIAŁYSTOK
Sala NOT,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

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



Spotkanie w Szpitalu Wojewódzkim
w Bielsku-Białej w dniu 26 września
rozpoczyna się o godzinie 10.0!

Uwaga!

informujemy, że spotkanie w dniu 
9 listopada odbędzie się 
w Państwowej Szkole Muzycznej
przy ulicy Strzelców Bytomskich 18.

Zmiana miejsca 
spotkania w Opolu
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Kącik medyczny
lek. rodzinny Marcin Pustkowski

specjalista medycyny rodzinnej

Wydawało się już, że o chorobie wrzodowej wiemy wszystko. Znany był jej związek ze stresującym
stylem życia, pikantnymi potrawami, kawą i paleniem papierosów. Tymczasem, ku zupełnemu
zaskoczeniu, w latach 80. XX wieku okazało się, że sprawcami choroby wrzodowej są bakterie.

Choroba wrzodowa 
żołądka i dwunastnicy 

Kiedyś uważano, że wrzody tworzą się
przede wszystkim u zestresowanych męż-
czyzn.Teraz – chociaż panowie wciąż przewa-
żają wśród chorych – dystans między nimi
a kobietami się zmniejsza. Dane z niektórych
krajów pokazują nawet, że to kobiety osią-
gnęły przewagę wśród nowych przypadków
zachorowań na wrzody żołądka.

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunast-
nicy jest bardzo częsta – poja-
wia się (w pewnym okresie ży-
cia) aż u ok. 5-10% Polaków. Za
występowanie wrzodów odpo-
wiedzialna jest bakteria Helico-
bacter pylori. Zakażonych jest
nią w Polsce ponad 80% doro-
słych i ponad 30% dzieci i na-
stolatków.

Choroba zwykle dotyka do-
rosłych: wrzody dwunastnicy
dają o sobie znać przeważnie
u 30-40-latków, a wrzody żo-
łądka później – przeważnie po
60. roku życia. Należy jednak
pamiętać, że chorować na nie
mogą również dzieci.

Podkreślana kiedyś mocno
sezonowość, czyli występowa-
nie objawów choroby na jesieni
i na wiosnę, nie ma już tak du-
żego znaczenia.

Objawy choroby mogą poja-
wić się właściwie o każdej porze
roku, także w zimie lub latem,
zwykle pod wpływem stresu.
W celu potwierdzenia rozpo-
znania choroby należy wyko-
nać tzw. gastroskopię oraz inne
badania dodatkowe.

palenia, a u innych nie. Sugeruje się, że w grę
mogą wchodzić „złe geny” sprzyjające powsta-
niu wrzodów albo wcześniejsze (mająca
miejsce jeszcze przed zarażeniem H. pylori)
uszkodzenie śluzówki.

Naukowcy sądzą również, że wrzody mogą
powstawać na skutek długotrwałego przyj-
mowania nadmiernej ilości leków przeciwbó-
lowych i niesterydowych leków przeciwzapal-

nych (tzw. NLPZ), takich jak
np. Ibuprofen, Ibuprom, Ibu-
par, Ibum, Diclofenac, Nuro-
fen, Ketoprofen, Naproksen,
Olfen, Natrax, Aleve czy Ana-
pran Neo. Wiele z nich można
kupić bez recepty. Często
przyjmujemy je bez żadnych
ograniczeń, w zbyt dużych
ilościach.

Powstawaniu wrzodów
sprzyja też palenie tytoniu
oraz picie nadmiernych ilości
alkoholu. Palenie zwiększa
wydzielanie kwasu solnego 
w żołądku i spowalnia pro-
cesy gojenia. Alkohol z kolei
silnie podrażnia śluzówkę żo-
łądka i dwunastnicy.

Nie jest jednak do końca ja-
sne, czy do rozwoju choroby
wystarczy samo palenie i picie
zbyt dużej ilości drinków, czy
też są to tylko czynniki sprzy-
jające i – mimo wszystko – do
powstania wrzodów koniecz-
na jest jeszcze obecność bak-
terii lub przyjmowanie dużych
ilości niesterydowych leków
przeciwzapalnych.

Szkodliwa bakteria
Początkowo wydawało się, że wrzody wywo-

łuje stres, papierosy i kawa. Tymczasem głów-
nym winowajcą jest mała bakteria w kształcie
korkociągu – Helicobacter pylori. Zwykle to ona
uszkadza śluzówkę i powoduje jej stan zapalny
co prowadzi do powstawania wrzodów.

Nie wiadomo do końca, dlaczego u jednych
zakażonych osób pojawiają się objawy za-

Objawy choroby wrzodowej przypominają niestrawność, czyli zespół obja-
wów w postaci: bólu w nadbrzuszu lub za mostkiem, zgagi, wzdęć, szybkie-
go uczucia sytości po posiłku, nudności, wymiotów i braku apetytu.  Bóle
pojawiają się zwykle, chociaż nie tylko, pod wpływem stresu.
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U niektórych „wrzodowców” ból wywołują
także napoje z kofeiną (kawa, herbata) oraz
ostro przyprawione potrawy.

Zaostrzenie objawów choroby
Dolegliwości związane z chorobą za-

ostrzają: palenie tytoniu, picie alkoholu i stres.
Ten ostatni jest zwykle wynikiem problemów
emocjonalnych, ale w grę może wchodzić tak-
że stres wywołany zabiegiem operacyjnym
czy dużym urazem fizycznym, takim jak np.
poparzenie.

Choć nadal podkreśla się znaczenie nieod-
powiedniej diety w wywoływaniu i zaostrza-
niu objawów choroby – specjaliści dowiedli, że
jest ono mniejsze niż dawniej sądzono.

Nie tylko ból
Najbardziej typowym i najczęstszym obja-

wem choroby wrzodowej jest ból w nadbrzu-
szu, czyli górnej części brzucha, na odcinku po-
między pępkiem a mostkiem. Ból trwa zwykle
od kilku minut do kilku godzin i nasila się, kiedy
żołądek jest pusty (np. w nocy). Łagodzi go spo-
życie pokarmów, wypicie mleka lub przyjęcie
dostępnych bez recepty środków zobojętniają-
cych kwas żołądkowy (np. Maalox czy Rennie).

W niektórych wypadkach mogą pojawić się
inne objawy choroby wrzodowej (lub jej po-
wikłań), takie jak na przykład:

nudności i/lub wymioty;
odbijanie się i/lub wzdęcia;
utrata wagi ciała (niewytłumaczalna w in-

ny sposób, jak np. przez celowe odchudzanie);
ból w klatce piersiowej.

Do bardzo poważnych objawów choroby
wrzodowej należą:

wymioty krwią – krew może być „świe-
ża”, czyli czerwona, lub strawiona przez kwas
– wtedy przybiera wygląd fusów od kawy;

krew w stolcu – ciemna krew pokrywają-
ca kał lub tzw. stolce smołowate (czarne jak
smoła);

nagły, silny, nieustępujący ból w nad-
brzuszu (jak dźgnięcie nożem) – wskazujący
na przebicie wrzodu i zapalenie otrzewnej.

Występowanie bólów w nocy i ich złagodze-
nie przez pokarm oraz środki zobojętniające
(„mleczka”) wskazuje na chorobę wrzodową,
lecz nie jest jej jednoznacznym objawem. Pew-
ność zyskamy dopiero po zajrzeniu do prze-
wodu pokarmowego za pomocą gastroskopu
(badanie endoskopowe) lub dzięki wykonaniu
zdjęcia rentgenowskiego z kontrastem.

Diagnostyka
Badanie endoskopowe polega na wprowa-

dzeniu (połknięciu przez pacjenta) cienkiej,
giętkiej rurki włożonej najpierw do gardła
i przełyku, a potem do żołądka i dwunastnicy.
Lekarz widzi dzięki temu na własne oczy, jak
wygląda śluzówka i czy nie ma jej ubytków.
Może także pobrać malutkimi szczypczykami
kawałek tkanki (czyli wykonuje biopsję).

Badanie rentgenowskie z kontrastem pole-
ga na wypiciu przez pacjenta mleczka – tzw.
papki barytowej. Dzięki barytowi, który speł-
nia funkcję kontrastu, na wykonanych później
zdjęciach rentgenowskich, przełyk, żołądek
i dwunastnica są lepiej widoczne.

Ponieważ leczenie wrzodów wywołanych
przez bakterie różni się od terapii choroby

wrzodowej wywołanej przez leki, uzupełnie-
niem diagnostyki muszą być badania stwier-
dzające obecność (lub brak) zakażenia Helico-
bacter pylori. Najczęściej wykonuje się bada-
nia krwi, wystarczy tylko nakłucie palca.
W tym teście wykrywa się obecność przeciw-
ciał (czyli białek, za pomocą których nasz
układ odpornościowy walczy z intruzami)
skierowanych przeciwko tej bakterii. Wynik
dodatni (obecność przeciwciał) świadczy po-
średnio o jej obecności w naszym organizmie.

Groźne powikłania
Najbardziej niebezpieczne w chorobie

wrzodowej są jej powikłania: krwawienie
i przebicie (perforacja) wrzodu. Wrzód może
być na tyle głęboki, że uszkodzeniu ulegają
naczynia krwionośne (co jest przyczyną krwa-
wienia), albo dochodzi do tego, że ściana żo-
łądka lub dwunastnicy ulega przebiciu i two-
rzy się dziura.

Objawem krwawienia są wspomniane
wcześniej fusowate wymioty i smoliste stolce.
Przebicie objawia się nagłym, bardzo silnym
bólem. Kwaśna treść żołądkowa może przez
otwór rozlać się po całym brzuchu, powodu-
jąc groźne dla życia zapalenie otrzewnej.

Rzadszym powikłaniem choroby wrzo-
dowej jest takie zwężenie przewodu pokar-
mowego (głównie dwunastnicy), że mamy
problemy z prawidłowym przyswajaniem
pokarmu (chudniemy), a na dodatek poja-
wiają się wymioty zawierające niestrawiony
pokarm.

Tak jak anginę
Po odkryciu Helicobacter pylori leczenie

choroby wrzodowej bardzo się zmieniło. Po-
dobnie jak w anginie czy innych chorobach
bakteryjnych podaje się tutaj antybiotyki
(zwykle dwa). Głównym celem leczenia jest
bowiem pozbycie się (eradykacja) Helicobac-
ter pylori. W celu złagodzenia objawów (bólu)
i ułatwienia gojenia wrzodów obniża się rów-
nież – za pomocą specjalnych leków – poziom
kwasu solnego w żołądku.

Aby osiągnąć założone cele (głównie po-
zbycie się bakterii), stosuje się:

Antybiotyki – np. Amoksycylinę, Klary-
tromycynę lub Metronidazol. Przyjmuje się je
(zwykle dwa od razu) przez tydzień lub dwa
tygodnie.

Inhibitory pompy protonowej – bar-
dzo silnie obniżają produkcję kwasu solnego w

Bakterię odkrył australijski patolog Robin
Warren w roku 1983. Zauważył spiralne za-
razki pod warstwą śluzu w wycinkach po-
branych z żołądka i dwunastnicy. Było to
spore zaskoczenie, ponieważ wcześniej
uważano, że kwas żołądkowy zabija wszel-
kie drobnoustroje i zawartość żołądka jest
jałowa (bez drobnoustrojów).

Odkrycie Helicobacter pylori

Jak przebiega badanie
endoskopowe?

Gastroskopia polega na wprowadzeniu
(połknięciu przez pacjenta) cienkiej,
giętkiej rurki włożonej najpierw do gardła
i przełyku, a potem do żołądka 
i dwunastnicy. Lekarz widzi dzięki temu,
jak wygląda śluzówka i czy nie ma w niej
ubytków (wrzodów).
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Kącik medyczny

żołądku. Tę grupę leków stosuje się zwykle ra-
zem z antybiotykami, tyle że dłużej o kilka ty-
godni, co daje wrzodom czas na wygojenie.

Blokery receptora histaminowego
– są to substancje, które hamują wydziela-
nie kwasu solnego. Histamina daje sygnał
do komórek w żołądku do wydzielania kwa-
su, zablokowanie tego sygnału przynosi
w rezultacie zmniejszenie produkcji kwasu
w żołądku.

Środki zobojętniające kwas w żołąd-
ku (dostępne bez recepty) – zamiast zmniej-
szać jego produkcję, neutralizują jego działa-
nie i przynoszą szybką ulgę w bólu.

Środki chroniące śluzówkę żołądka
przed agresywnym działaniem kwasu.

Najlepszym leczeniem w chorobie wrzodo-
wej powstałej na skutek używania leków prze-

ciwzapalnych jest po prostu ich odstawienie.

Nóż chirurga 
Leczenie chirurgiczne choroby wrzodowej

żołądka czy dwunastnicy to ostateczność. Naj-
ważniejsze w leczeniu chirurgicznym jest
zmniejszenie wydzielania kwasu solnego
w żołądku. Osiąga się to przede wszystkim po-
przez przecięcie albo głównego pnia, albo
mniejszych gałęzi lub gałązek nerwu, który na
to wydzielanie wpływa – czyli nerwu błędnego.

Jednak ta metoda ma też swoje wady – ta-
ki „odnerwiony” żołądek gorzej się opróżnia.
Dlatego przecięcie nerwów uzupełnia się czę-
sto nacięciem odźwiernika (część żołądka tuż
przed dwunastnicą), co pozwala pokarmowi
na łatwiejsze przejście dalej.

Inną metodą chirurgiczną jest wycięcie dol-
nej części żołądka. Usuwa się tym samym tę
część narządu, która produkuje najwięcej
kwasu, a „przy okazji” można również usunąć
same wrzody. Te trzy metody stosuje się naj-
częściej w różnych kombinacjach.

Czy wrzodom można zapobiec?
Jeśli chorobę wywołują bakterie, to może

po prostu pozbyć ich się wcześniej, przed po-
jawieniem się choroby wrzodowej? Albo naj-
pierw zobaczyć, czy jesteśmy zakażeni?

Wydaje się to rozsądne, ale nie jest to sku-
teczne podejście. Zakażenie jest bardzo roz-
powszechnione: jedna piąta osoba poniżej 40.
roku życia to nosiciel bakterii Helicobacter py-
lori, a tylko u małej części rozwija się choroba
wrzodowa.

Nawet jeśli odkryjemy, że mamy tę bakterię

u siebie, to nie ma sensu jej usuwać, ponieważ
ryzyko pojawienia się wrzodów i tak jest małe.
Samej infekcji również trudno zapobiec, nie wia-
domo dokładnie, jak się szerzy. Przypuszcza się,
że sprzyjają jej bliskie kontakty (np. pocałunek),
bakterią możemy się także zarazić przez spoży-
cie zakażonej wody i pożywienia.

Antagoniści receptora histaminowego
– jest to grupa leków hamująca wydzielanie
kwasu solnego w żołądku. Są to leki, które
blokują dostęp histaminy do komórek; hista-
mina jest sygnałem pobudzającym do wy-
dzielania kwasu solnego.

Dwunastnica – następna część przewodu
pokarmowego, zaraz po żołądku; jest to
pierwsza część jelita cienkiego.

Eradykacja – dosłownie „wykorzenienie”,
czyli pozbycie się bakterii Helicobacter pylori
z organizmu za pomocą leków: zwykle

dwóch antybiotyków i jednego inhibitora
pompy protonowej.

Helicobacter pylori – jest to niewielka
bakteria o kształcie korkociągu, często spoty-
kana w przewodzie pokarmowym człowie-
ka, uważana za głównego „sprawcę” choro-
by wrzodowej.

Inhibitory pompy protonowej – grupa
leków bardzo silnie hamująca wydzielanie
kwasu solnego w żołądku, hamuje malutkie
pompy w komórkach wydzielających ten
kwas (stąd nazwa).

NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne,
mogą uszkodzić śluzówkę żołądka. Należą
do nich m.in. Diklofenak, Naproksen, Ibupro-
fen, Ketoprofen.

Wrzód – ubytek błony śluzowej (lub skó-
ry), występuje w tkance już zmienionej przez
chorobę i sięga poza nabłonek.

Żołądek – część przewodu pokarmowego
w kształcie worka rozciągająca się (w jamie
brzusznej) od przełyku do dwunastnicy. Sok
żołądkowy – kwaśna wydzielina gruczołów
żołądka o objętości ok. 2,5 litra na dobę.

Słowniczek: 

Unikaj pokarmów kwaśnych i pikant-
nych – mogą nasilać ból.

W miarę możności unikaj stresów 

Koniecznie rzuć palenie i mocno ogra-
nicz spożycie alkoholu.

Unikaj niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych – w miarę możności zamiast nich
stosuj paracetamol.

W razie bólu zastosuj środek zobojęt-
niający, wypij mleko lub coś zjedz.

Uwaga! We wrzodach żołądka (w prze-
ciwieństwie do wrzodów dwunastnicy)
pokarm może (ale nie musi) zaostrzyć
ból, zamiast go złagodzić.

Zalecenia dla  „wrzodowców” 

Wrzód jest ubytkiem błony śluzowej wy-
ściełającej przewód pokarmowy (przełyk,
żołądek, jelita) od wewnątrz.
Wrzody najczęściej tworzą się w żołądku
oraz dwunastnicy, czyli pierwszej części je-
lita cienkiego znajdującej się zaraz za żo-
łądkiem. Poza żołądkiem i dwunastnicą
wrzody mogą powstawać w każdej części
przewodu pokarmowego, np. w przełyku.
Wtedy świadczą jednak o innej chorobie 
– w tym przypadku o refluksie żołądkowo-
-przełykowym.

Chorobą wrzodową nazywamy proces
chorobowy związany z zakażeniem bakte-
rią Helicobacter pylori, w którym na skutek
działania soku żołądkowego w żołądku lub
dwunastnicy tworzą się wrzody.

Objawy choroby wrzodowej przypomi-
nają niestrawność, czyli zespół objawów
w postaci: bólu w nadbrzuszu lub za most-
kiem, zgagi, wzdęć, szybkiego uczucia sy-
tości po posiłku, nudności, wymiotów
i braku apetytu. Niestrawność (dyspep-
sja) to jednak szersze pojęcie; zdarza się
niestrawność bez wrzodów.

Nie każdy ból żołądka to
choroba wrzodowa 
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ABC sprzętu stomijnego
mgr Izabela Zdolińska

współpracuje z Działem Pomocy ConvaTec

Jakość życia osób po operacji wyłonienia stomii w dużym stopniu zależy od jakości stosowanego
sprzętu stomijnego. Odpowiednio dopasowany i używany daje poczucie bezpieczeństwa 
oraz ułatwia zaakceptowanie zmian, jakie dokonują się po operacji. Odgrywa więc istotną rolę 
w rehabilitacji i powrocie do pełnej aktywności społecznej i towarzyskiej.

Sprzęt 
jednoczęściowy 

które nie mają powikłań stomii, a potrzebują
dyskretnego, wygodnego i pewnego systemu
do zaopatrzenia przetoki.

Sprzęt jednoczęściowy zmienia się na nowy
w miarę potrzeby – przeważnie raz lub dwa
razy dziennie. W workach ileostomijnych
(otwartych) oraz urostomijnych (z kranikiem)
istnieje możliwość ich opróżnienia bez ko-
nieczności odklejania od skóry. Jednak i te
worki należy systematycznie, przynajmniej co-
dziennie, zmieniać.

Ochronne przylepce
Wszystkie worki jednoczęściowe produko-

wane przez firmę ConvaTec (dostępne w sys-
temach: Stomadress Plus oraz Esteem) wypo-
sażone są w przylepce wykonane z materiału
hydrokoloidowego Stomahesive. O jego wła-
ściwościach i zaletach pisaliśmy już w po-
przednich odcinkach naszego cyklu.

Przylepiec w sprzęcie jednoczęściowym,
wykonany z materiału Stomahesive, pełni po-
dobną funkcję jak płytka w systemie dwuczę-

Rok temu, w 20. numerze „Naszej Troski”,
rozpoczęliśmy cykl artykułów poświęconych
sprzętowi stomijnemu. Dotychczas omó-
wiliśmy dokładnie system dwuczęściowy.

W tym numerze przybliżymy Państwu
podstawowe cechy i zalety sprzętu jednoczę-
ściowego. W kolejnych dwóch numerach opi-
szemy natomiast sprzęt synergiczny oraz ak-
cesoria, które ułatwiają codzienną pielęgnację
stomii.

Sprzęt jednoczęściowy, 
czyli worek z przylepcem

Sprzęt jednoczęściowy to worki stomijne,
których integralną częścią jest przytwierdzony
do nich na stałe przylepiec (zdj. 1). Worków nie
przypina się do płytek, tak jak w systemie dwu-
częściowym, tylko przykleja się je za pomocą
przylepca bezpośrednio do skóry wokół stomii.

Rodzaj worka (worki kolo-, ileo- lub urosto-
mijne), tak jak w systemie dwuczęściowym,
dobiera się w zależności od typu posiadanej
przetoki (zdj. 2).

Dla wielu stomików sprzęt jednoczęściowy
jest wygodniejszy w stosowaniu od sprzętu
dwuczęściowego. Jego niewątpliwe zalety to
lekkość, elastyczność i łatwość stosowania.
Niestety, codzienna wymiana połączona
z odklejaniem go od skóry, może powodować
u niektórych osób podrażnienia. Sprzęt jedno-
częściowy polecany jest więc raczej osobom,

Dla wielu stomików sprzęt
jednoczęściowy jest wygodniejszy

niż sprzęt dwuczęściowy. Jego
dużymi zaletami są: lekkość,

elastyczność i łatwość stosowania. 

Zdjęcie 1. Sprzęt
jednoczęściowy to
jednorazowe worki
stomijne, których
integralną częścią jest
przytwierdzony do nich
na stałe przylepiec.
Na zdjęciu – worek
kolostomijny Esteem.
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Zdjęcie 2. Każdy typ przetoki wymaga 
zaopatrzenia za pomocą odpowiednio dobranego
worka stomijnego. Sprzęt jednoczęściowy oferuje
wszystkie rodzaje worków. Na zdjęciu – worki
systemu Stomadress Plus.
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Od strony przylegającej do ciała worki Sto-
madress są pokryte specjalną siateczką, dzięki
czemu nie odparzają skóry i zapewniają wyso-
ki komfort użytkowania. W workach Esteem
rolę tę odgrywa delikatna fizelina.

Worki Stomadress Plus oraz Esteem nie
alergizują skóry w miejscach, w których mają
z nią kontakt. Mogą więc być noszone nawet
przez osoby ze skłonnościami do alergii.

Specjalna konstrukcja filtrów, w które wy-
posażone są worki kolostomijne oraz niektóre
worki ileostomijne (Esteem), umożliwia nie
tylko pochłanianie zapachów, ale także regu-
lację przepływu gazów.

Kryteria wyboru 
właściwego worka

By wybrać dla siebie właściwy worek sto-
mijny, należy – podobnie jak w wypadku
sprzętu dwuczęściowego czy synergicznego –
wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Najważniej-
sze z nich to: typ posiadanej przetoki, obec-

ściowym Combihesive 2S. Nie tylko przykleja
sprzęt do brzucha i przytrzymuje worek przy
stomii, ale również chroni skórę przed draż-
niącą treścią jelitową lub moczem (w przy-
padku urostomii).

Właściwości gojące przylepca w sprzęcie
jednoczęściowym Stomadress Plus lub Esteem
są nieco słabsze niż płytek w systemie dwu-
częściowym Combihesive 2S, ponieważ war-
stwa materiału Stomahesive jest w nim znacz-
nie cieńsza. Niemniej jednak takie rozwiązanie
ma również swoje zalety. Sprzęt staje się wy-
godniejszy – jest bardziej elastyczny, lżejszy
i prawie niewyczuwalny pod ubraniem.

Wytrzymałe worki
Oferta sprzętu jednoczęściowego firmy 

ConvaTec jest bardzo zróżnicowana. Obej-
muje dwa systemy stomijne: Stomadress Plus
oraz Esteem. Worki w obu systemach są do-
stępne w różnych rozmiarach (chodzi tutaj
o średnicę otworu w przylepcu worka, a nie
o jego objętość), co pozwala każdej osobie
ze stomią dobrać sobie taki rozmiar, jakiego
potrzebuje.

Wszystkie worki stomijne firmy ConvaTec
są wykonane ze specjalnej pięciowarstwowej,
laserowo zgrzewanej folii. Jest ona bardzo
mocna i szczelna dla treści jelitowej, moczu
oraz gazów. Nie elektryzuje się i nie szeleści, co
zapewnia dyskrecję. Miejsce zgrzewu folii zo-
stało wygładzone. Dzięki temu brzegi worka
nie drażnią skóry.

Worek jednoczęściowy zamknięty
(kolostomijny)

Worek jednoczęściowy otwarty
(ileostomijny)

Worek jednoczęściowy z kranikiem
(urostomijny)

Rysunek 1. Większość
worków kolostomijnych
oraz niektóre worki
ileostomijne są
wyposażone w specjalne
filtry. Umożliwiają one
odprowadzenie gazów
wydobywających się ze
stomii na zewnątrz
worka, i pozbawiają je
nieprzyjemnego zapachu. 
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ność lub brak filtra gazów, objętość worka, je-
go kolor oraz obecność lub brak fizeliny na je-
go powierzchni.

Typ przetoki
Worki, za pomocą których zaopatrujemy

przetokę, powinny być przede wszystkim do-
brane odpowiednio do jej typu. I tak wśród wor-
ków jednoczęściowych wyróżniamy (zdj. 2):

worki zamknięte (kolostomijne) – do za-
opatrzenia kolostomii, czyli przetoki na jelicie
grubym;

worki otwarte (ileostomijne) – do za-
opatrzenia ileostomii, czyli przetoki na jelicie
cienkim;

worki z kranikiem (urostomijne) – do za-
opatrzenia urostomii, czyli przetoki moczowej.

Filtr gazów
Filtr gazów (dotyczy worków kolostomij-

nych oraz niektórych worków ileostomijnych)
umożliwia szybkie odprowadzenie na ze-
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ABC sprzętu stomijnego
Worki ileostomijne (otwarte)
Worki ileostomijne w systemie Stomadress

Plus dostępne są w kolorze beżowym.
Odpływ worków, czyli otwór w dolnej czę-

ści służący do opróżniania z treści jelitowej,
zabezpieczony jest plastikową zapinką. Worki
te można opróżnić bez konieczności odkleja-
nia ich od skóry.

Worki ileostomijne są przeznaczone dla pa-
cjentów z ileostomią, jednak często używają
ich również czasowo pacjenci z kolostomią, u
których występuje biegunka.

Worki ileostomijne Stomadress Plus nie
mają filtra gazów. Dostępne są w różnych roz-
miarach i pakowane po 10 sztuk (tab. 1).

Worki ileostomijne Stomadress ileo 
(duże)
Są to wyjątkowo duże worki ileostomijne,

za pomocą których można zaopatrzyć przeto-
kę nawet o średnicy do 100 mm.

Worki urostomijne (z kranikiem)
Worki urostomijne są przeznaczone dla pa-

cjentów posiadających przetokę moczową.
Dają możliwość opróżnienia zawartości worka
bez konieczności odklejania go od skóry. Od-
bywa się to za pomocą małego, umieszczone-
go na dnie worka kranika, zabezpieczanego
przed przeciekaniem plastikową zatyczką.

Wszystkie worki Stomadress Plus uro są
przezroczyste, co umożliwia obserwowanie
stanu stomii oraz koloru moczu, który się z niej
wydobywa. Nie zostały wyposażone w filtr,
gdyż z moczem nie są wydalane gazy.

Mają natomiast wewnętrzne zastawki
(mniej więcej w połowie ich długości), które
podczas zmian pozycji ciała uniemożliwiają
cofanie się do przetoki zebranego w worku
moczu. Zapobiega to powstawaniu zakażeń
dróg moczowych.

W workach urostomijnych przylepiec wyko-
nany jest ze znacznie grubszej warstwy mate-
riału Stomahesive niż w workach kolo- 
i ileostomijnych. Dodatkowo wyposażony
został w specjalny plastikowy uchwyt umoż-
liwiający zamocowanie paska stomijnego,
tak jak w przypadku sprzętu dwuczęściowe-
go. Zwiększa to bezpieczeństwo i daje pew-
ność, że worek nie odklei się w najmniej
oczekiwanym momencie.

Worki Stomadress uro są dostępne w róż-
nych rozmiarach i pakowane w pudełka po 10
sztuk (tab. 1).

Fizelina
W sprzęcie jednoczę-

ściowym Esteem beżowe
worki kolostomijne i ile-
ostomijne są pokryte  fi-
zeliną z obu stron, a wor-
ki urostomijne – od strony
ciała. Osłonka fizelinowa
to warstwa delikatnego
materiału, dzięki której
worek jest miękki i przy-
jemny w dotyku. Fizelina
zapobiega też odparze-
niom skóry w miejscach,
w których worek przylega
do skóry. Ma to szczegól-
ne znaczenie latem,

u osób z delikatną skórą oraz u tych, którzy się
nadmiernie pocą.

Worki w sprzęcie jednoczęściowym Stoma-
dress Plus pokryte są od strony przylegającej
do ciała siateczką z dodatkiem bawełny, która
spełnia taką samą funkcję jak fizelina.

Sprzęt jednoczęściowy 
Stomadress Plus

Sprzęt jednoczęściowy Stomadress Plus to
najpopularniejszy system jednoczęściowy
w Polsce.

Worki kolostomijne (zamknięte)
Wszystkie worki kolostomijne Stomadress

Plus mają kolor beżowy i posiadają filtr gazów.
Worki kolostomijne dostępne są w różnych

rozmiarach, a każde ich opakowanie zawiera
30 worków (tab. 1).

Worki kolostomijne stomakap
Worki kolostomijne stomakap to małe,

okrągłe beżowe woreczki z filtrem, o wiele
mniejsze od standardowych (zdj. 3). Służą do
zaopatrzenia kolostomii, jednak wyłącznie
u osób, które systematycznie wykonują zabie-
gi irygacji lub mają regularne wypróżnienia
(więcej na ten temat – patrz poprzedni odci-
nek naszego cyklu). Ich rolą nie jest zbieranie
kału, lecz niewielkich ilości śluzu, który stale
wydziela się ze stomii. Posiadają filtr gazów.

wnątrz (poza worek) gazów jelitowych wy-
dostających się ze stomii. Połączone jest to
z neutralizacją ich nieprzyjemnego zapachu
(rys. 1).

Nowoczesne filtry, w jakie zaopatrzone są
worki Stomadress Plus oraz Esteem, zapew-
niają skuteczne usuwanie zapachów, unikanie
balonikowania (nadmiernego wypełniania się
worka gazami), jak i sklejania się ścianek wor-
ka ze sobą.

Objętość worka
W sprzęcie jednoczęściowym Stomadress

Plus dostępne są nie tylko worki o standardo-
wej wielkości, ale także malutkie stomakapy 
(zdj. 3). Są one przeznaczone głównie dla pa-
cjentów z kolostomią, wykonujących syste-
matycznie zabiegi irygacji.

Kolor worka
W sprzęcie jednoczęściowym Stomadress

Plus oraz Esteem dostępne są zarówno worki
przezroczyste, jak i beżowe.

Worki przezroczyste przeznaczone są dla
osób tuż po operacji wyłonienia przetoki, cho-
ciaż tak naprawdę takie osoby powinny raczej
używać sprzętu dwuczęściowego. Będą przy-
datne również dla tych, którzy cały czas chcą
kontrolować stan swojej stomii lub zawartości
worka. Prześwitujące ściany worka umożli-
wiają stałą obserwację stomii oraz treści, któ-
ra się z niej wydobywa, bez odklejania worka
od skóry.

Worki beżowe (nieprzezroczyste) są chęt-
nie używane przez stomików z dłuższym sta-
żem, którym zależy przede wszystkim na dys-
krecji.

Worek kolostomijny Stomakap  

Zdjęcie 3. W systemie
jednoczęściowym Stoma-
dress Plus oprócz worków
o standardowej wielkości
dostępne są także malutkie
woreczki typu stomakap.
Przeznaczone są głównie dla
pacjentów z kolostomią,
którzy systematycznie wy-
konują zabiegi irygacji. 
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Sprzęt jednoczęściowy polecany jest
osobom, które nie mają powikłań
stomii, a potrzebują dyskretnego,
wygodnego i pewnego systemu 

do zaopatrzenia swojej przetoki.



25

Sprzęt jednoczęściowy Esteem
Sprzęt jednoczęściowy Esteem, obecny na

polskim rynku od pięciu lat, jest doskonałym
rozwiązaniem dla osób ceniących pewność
i dyskrecję.

Worki kolostomijne (zamknięte)
Wszystkie worki kolostomijne w systemie

Esteem wyposażone są w filtr gazów i dostęp-
ne w kolorze beżowym.

Worki kolostomijne Esteem mają nieco inny
filtr niż worki kolostomijne Stomadress Plus.
Jego pokrywa jest wyposażona w cztery na-
cięcia (zdj. 4). Umożliwiają one regulację prze-
pływu gazów za pomocą przylepianych krąż-
ków, zakrywających odpowiednią ilość otwo-
rów (1, 2, 3 lub 4). Pozwala to na dopasowa-
nie intensywności przepływu gazów do po-
trzeb konkretnej sytuacji. Istnieje również
możliwość całkowitego zaklejenia wszystkich
otworów np. na czas kąpieli.

Worki kolostomijne Esteem można nabyć
również w komplecie ze specjalnymi wkładami
dezodoryzującymi, które wyglądem przypomi-
nają czopki. Po zwilżeniu wkładu wodą wrzu-
camy go do worka przed jego przyklejeniem do
skóry. Wkład rozpuszcza się w worku i poma-
ga neutralizować brzydki zapach stolca.

Worki kolostomijne Esteem występują
w różnych rozmiarach (tab. 2).

Worki ileostomijne (otwarte) z filtrem
Worki ileostomijne w systemie Esteem, do-

stępne w kolorze beżowymi, zaopatrzone są
w osłonke fizelinową. Ich odpływ, czyli otwór
w dolnej części służący do opróżniania z treści
jelitowej, jest zabezpieczony (podobnie jak

w workach Stomadress czy Combihesive 2S)
plastikową zapinką. Można je dzięki temu
opróżniać bez konieczności odklejania od skóry.

Worki ileostomijne Esteem są standardowo
wyposażone w wydajny i skuteczny filtr ga-
zów zaopatrzony w cztery otwory wentyla-
cyjne.

Worki te dostępne są w różnych rozmiarach
(tab. 2).

Worki ileostomijne (otwarte) z filtrem
i wewnętrzną zapinką typu Invisiclose

Worki ileostomijne Esteem występują także
w wersji wyposażonej w nowoczesną we-
wnętrzną zapinkę Invisiclose. Jest ona nieroze-
rwalnie połączona z workiem (zdj. 5).

Worki z zapinką Invisiclose są szczególnie
polecane:

osobom ze zmniejszoną sprawnością ru-
chową i ostrością wzroku – zapinka Invisiclose
zapewnia łatwość użytkowania worka;

osobom potrzebującym większego po-
czucia bezpieczeństwa – podwójne zapięcie
i wyraźnie słyszalny odgłos kliknięcia podczas
zamykania daje gwarancję niezawodności
zapinki;

wszystkim tym, którzy szczególnie cenią
sobie higienę i czystość podczas opróżniania
worka ileostomijnego.

Worki te są wyposażone w wydajny i sku-
teczny filtr gazów.

Worki ileostomijne z zapinką Invisiclose
dostępne są w dwóch wersjach: beżowej
i przezroczystej. Worki przezroczyste do-
stępne są w jednym rozmiarze, a beżowe
w trzech (tab. 2).

Worki urostomijne (z kranikiem)
Worki urostomijne Esteem są przeznaczone

dla pacjentów posiadających przetokę mo-
czową. Dają możliwość opróżnienia zawarto-
ści worka bez konieczności odklejania go od
skóry. Odbywa się to za pomocą małego,
umieszczonego na dnie worka kranika, zabez-
pieczanego przed przeciekaniem przymoco-
waną do worka plastikową zatyczką.

Worki Esteem uro występują w dwóch wer-
sjach kolorystycznych: przezroczystej i beżo-
wej. Umożliwiają ocenę stanu stomii i wyglądu
moczu, który się z niej wydobywa.Worki prze-
zroczyste występują tylko w rozmiarze do do-
cinania (20 mm). Worki beżowe dostępne są
w różnych rozmiarach, w tym jeden to worki
do docinania (tab. 2).

Worki beżowe pokryte są fizeliną od strony,
która styka się bezpośrednio z ciałem.

Worki urostomijne Esteem nie mają filtra,
ponieważ z moczem nie są wydalane gazy.
Wyposażone są natomiast w wewnętrzne za-
stawki (znajdujęce się mniej więcej w połowie
ich długości), które podczas zmian pozycji
ciała uniemożliwiają cofanie się do przetoki
zebranego w worku moczu. To rozwiązanie
zapobiega powstawaniu zakażeń dróg mo-
czowych.

Worki Esteem uro dostępne są w różnych
rozmiarach (tab. 2).

Łatwość w stosowaniu
Stosowanie sprzętu jednoczęściowego jest

bardzo proste. Zużyty worek zawierający treść
ze stomii po prostu odkleja się razem z przy-
lepcem i wyrzuca, przyklejając zamiast niego
nowy.

W ofercie firmy ConvaTec 
dostępne są dwa rodzaje sprzętu

jednoczęściowego: 
Stomadress Plus oraz Esteem.  

Zdjęcie 5. Worek ileostomijny Esteem 
z wewnętrzną zapinką typu Invisiclose.

Zdjęcie 4. Pokrywa filtra w workach
kolostomijnych wyposażona jest w cztery
nacięcia. Umożliwiają one regulację prze-
pływu gazów za pomocą przylepianych
krążków, zakrywających odpowiednią
ilość otworów.
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ABC sprzętu stomijnego

System jednoczęściowy jest polecany głów-
nie osbom, kóre potrzebują wygodnego i dys-
kretnego sprzętu do zaopatrzenia przetoki. Ta-
kim osobom Stomadress Plus lub Esteem daje
możliwość prowadzenia aktywnego życia.

Najważniejszy jest rozmiar
Jedną z podstawowych rzeczy jest właści-

wy dobór rozmiaru sprzętu. W systemie jed-
noczęściowym rozmiar (podawany w milime-
trach) to średnica otworu początkowego wy-
ciętego w przylepcu.

Worki do docinania w systemie Stomadress
Plus mają rozmiar 19 mm. Można nimi
zaopatrzyć stomię o średnicy do 64 mm.
Worki z fabrycznie wyciętymi otworami mają
przeważnie rozmiary od 25 do 64 mm.

Worki do docinania w systemie Esteem mają
rozmiar 20 mm. Można nimi zaopatrzyć stomię

Tabela 2. Rozmiary, rodzaje i ceny sprzętu
jednoczęściowego Esteem

Tabela 1. Rozmiary, rodzaje i ceny sprzętu
jednoczęściowego Stomadress Plus

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

Worki zamknięte/kolostomijne
Stomadress Plus kolo

19 30 7.06 211.80
25 30 7.06 211.80
32 30 7.06 211.80
38 30 7.06 211.80
45 30 7.06 211.80
50 30 7.06 211.80

Stomakap 
19 30 15,41 462,30  

Worki otwarte/ileostomijne
Stomadres Plus ileo

19 10 7,49 74,90 
25 10 7,49 74,90  
32 10 7,49 74,90 
38 10 7,49 74,90 
45 10 7,49 74,90 
50 10 7,49 74,90
64 10 7,49 74,90

Stomadres ileo duży
8 - 100 10 26,11 261,10 

Worki do przetoki moczowej (urostomijne)
Stomadress Plus uro 

19 10 12,09 120,90
25 10 12,09 120,90
32 10 12,09 120,90
38 10 12,09 120,90
45 10 12,09 120,90

Wszystkie produkty stomijne firmy ConvaTec – w tym również cały asorty-
ment sprzętu jednoczęściowego – są dostępne bezpłatnie w ramach obowią-
zujących limitów na sprzęt stomijny we wszystkich sklepach medycznych
współpracujących z firmą ConvaTec na terenie całego kraju. 
Można je również zamawiać w siedzibie firmy ConvaTec (Bristol Myers Squibb
Polska sp. z o.o., Dział ConvaTec, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa),
wysyłając listem poleconym dokumenty uprawniające do odbioru sprzętu sto-
mijnego (ważne zlecenie lekarskie na sprzęt stomijny oraz oryginał Karty
Zaopatrzenia Comiesięcznego). 
Ze względu na warunki umowy z NFZ oferta wysyłkowa nie dotyczy woje-
wództw: śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Więcej informacji na temat sprzętu stomijnego można
uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii dla
pacjentów ze stomią: 0 800 120 093.

o średnicy do 70 mm. Worki z fabrycznie wycię-
tymi otworami mają zwykle rozmiar 30-50 mm.

Wielkość i kształt otworu można skorygo-
wać, nadając mu (za pomocą nożyczek) od-
powiednie wymiary. Na papierze zabezpiecza-
jącym przylepną stronę przylepca zaznaczone
są linie pomocnicze ułatwiające powiększanie

otworu nożyczkami. Ostatnia linia, w serii Sto-
madress podpisana słowem STOP, nie może
być przekroczona.

Należy pamiętać, aby nie kupować sprzętu
w rozmiarze większym niż średnica przetoki,
a jeśli to konieczne, to zabezpieczyć skórę pa-
stą uszczelniająco-gojącą Stomahesive.

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

Worki zamknięte/kolostomijne
Esteem kolo z filtrem

20 30 8,77 263,10
30 30 8,77 263,10
40 30 8,77 263,10
50 30 8,77 263,10

Esteem kolo z filtrem i wkładami deo
20 30 8,77 263,10
30 30 9,95 298,50
40 30 9,95 298,50
50 30 9,95 298,50

Worki otwarte/ileostomijne
Esteem ileo z filtrem 

20 10 10,70 107,00 
30 10 10,70 107,00  
40 10 10,70 107,00  
50 10 10,70 107,00
60 10 10,70 107,00

Esteem ileo z filtrem i zapinką Invisiclose przezroczysty
20 10 12,84 385,20  

Esteem ileo z filtrem i zapinką Invisiclose beżowy
20 10 12,84 385,20 
30 10 12,84 385,20 
40 10 12,84 385,20 

Worki do przetoki moczowej (urostomijne)
Esteem uro przeźroczysty

13 10 16,05 160,50
Esteem uro beżowy

13 10 16,05 160,50
25 10 16,05 160,50
30 10 16,05 160,50
40 10 16,05 160,50



Rzecznik NFZ radzi

Aby podlegać bezpłatnemu leczeniu, musimy być ubezpieczeni. Jednak w nagłym wypadku,
nawet jeśli nie mamy przy sobie odpowiednich dokumentów potwierdzających systematyczne
odprowadzanie składek – nie musimy się martwić.

ich stan zdrowia może się gwałtownie pogor-
szyć, powinny zawsze zabierać ze sobą do-
wód ubezpieczenia. W praktyce zdarza się, iż
jego brak, nawet w nagłej sytuacji, może spo-
wodować niepotrzebne komplikacje. Dlatego
lepiej mieć ze sobą ten dokument. Choćby po
to, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.

Dokumenty niezbędne 
w szpitalu

Udając się do placówki, która ma umowę
z NFZ, w trybie innym niż nagły (np. idąc do
szpitala na ustalony wcześniej zabieg, do po-
radni specjalistycznej, gabinetu stomatolo-
gicznego, lekarza rodzinnego), musimy mieć
ze sobą dokument potwierdzający ubezpie-
czenie. Może to być aktualna legitymacja
ubezpieczeniowa (ważna w miesiącu „pod-
stemplowania” przez pracodawcę oraz przez
następne 30 dni).

Dowodem ubezpieczenia członków rodziny
ubezpieczonego (dzieci, uczniów oraz stu-
dentów) może być aktualna rodzinna legity-
macja ubezpieczeniowa, w której są wpisani
członkowie rodziny, oraz formularz zgłoszenia
takich osób do ubezpieczenia wraz z legity-

macją szkolną bądź studencką. W przypadku
studentów ubezpieczonych przez uczelnię
dowodem jest ważna legitymacja studencka
wraz z dokumentem potwierdzającym zgło-
szenie do ubezpieczenia.

Dla emerytów i rencistów dowodem ubez-
pieczenia są plastikowe legitymacje emeryta-
-rencisty, wydawane przez ZUS od kwietnia
2006 r. Aby uzyskać ten dokument, nie trzeba
składać żadnych wniosków. Jest on wydawa-
ny z urzędu i przesyłany pocztą. Do czasu
otrzymania tej legitymacji dowodem ubezpie-
czenia są odcinki emerytury lub renty.

Dowodem ubezpieczenia osób pracujących
na własny rachunek i ubezpieczających się do-
browolnie może być potwierdzenie przelewu
składek, a w wypadku osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w urzędzie pracy – zaświad-
czenie z tego urzędu.

Dla osób nieubezpieczonych, posiadających
obywatelstwo polskie i zamieszkałych na tery-
torium RP, a także spełniających odpowiednie
kryterium dochodowe, o którym mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, dokumentem potwierdzającym
prawo do opieki zdrowotnej  jest decyzja wój-
ta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania ubezpie-
czonego. Decyzję taką wydaje się na wniosek
danej osoby, a w przypadku stanu nagłego 
– na wniosek świadczeniodawcy udzielające-
go świadczenia opieki zdrowotnej, złożony
niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. De-
cyzja ważna jest przez 30 dni.

Poza dowodem ubezpieczenia przy przyję-
ciu do szpitala należy mieć skierowanie na le-
czenie szpitalne, wystawione przez lekarza ro-
dzinnego bądź lekarza specjalistę, oraz dowód
osobisty.

Dowodem ubezpieczenia dla osób pracujących
jest aktualna legitymacja ubezpieczenia, dla ren-
cistów – legitymacja emeryta-rencisty. 
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Maciej Olesiński
rzecznik praw pacjenta podlaskiego OW NFZ  

Ubezpieczenia zdrowotne

Nagły wypadek? Nie trzeba mieć
przy sobie dowodu ubezpieczenia 

W nagłych sytuacjach nie musimy się mar-
twić tym, że nie mamy przy sobie żadnego
dokumentu potwierdzającego nasze ubezpie-
czenie. Zgodnie z art. 30. Ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowią-
zek udzielać pomocy w każdym przypadku,
gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpie-
czeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz
w innych nagłych wypadkach.

Podobnie reguluje ten problem Ustawa
o zakładach opieki zdrowotnej, która stwier-
dza, że żadne okoliczności nie mogą stanowić
podstawy do odmowy udzielenia świadczenia
zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do
zakładu opieki zdrowotnej potrzebuje natych-
miastowego udzielenia jej pomocy ze względu
na zagrożenie życia lub zdrowia.

W razie wątpliwości lekarz może ocenić, czy
dana sytuacja jest rzeczywiście nagła i czy pa-
cjent potrzebuje natychmiastowej pomocy.
W późniejszym terminie musimy jednak przy-
nieść do placówki, która udzielała nam pomo-
cy, dokument potwierdzający ubezpieczenie.
Powinniśmy to zrobić w ciągu 30 dni od dnia
rozpoczęcia udzielania świadczenia (o ile na-
dal przebywamy w szpitalu) albo w terminie
7 dni od dnia zakończenia udzielania nam
świadczeń zdrowotnych.

W razie nieprzedstawienia dowodu ubez-
pieczenia w tych terminach pomoc medyczna
jest udzielana na nasz koszt. Na szczęście póź-
niejsze przedstawienie dokumentu powoduje
zwolnienie z tych kosztów albo ich zwrot.

Osoby wyjeżdżające poza swoje miejsce za-
mieszkania, a często korzystające z pomocy
lekarskiej lub te, które mają świadomość, że
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Na listy odpowiada
dr hab. med. Marek Szczepkowski

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

Pana list nie zawiera informacji, czy opisywane powikłanie wystąpiło we
wczesnym, czy późnym okresie pooperacyjnym.

Jeżeli stomia jest wklęsła od czasu zabiegu jej wyłonienia, najczęściej jest
to wynikiem nieprawidłowej techniki chirurgicznej (choć trudno z całą pew-
nością powiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce w Pana przypadku). Nato-
miast przyczyną powstania tego powikłania w późnym okresie pooperacyj-
nym (najczęściej w kilka lub kilkanaście miesięcy po opearcji) może być wy-
konanie tzw. stomii płaskiej.

Nierzadko obserwujemy bowiem sytuację, w której pacjent wyleczony
z nowotworu lub innej wyniszczającej choroby jelit już w kilka lub kilkana-
ście tygodni od zabiegu zaczyna przybierać na wadze. Grubość jego tkanki
podskórnej wzrasta o kilka centymetrów i wówczas stomia wykonana jako
płaska staje się wklęsła. Zaopatrzenie takiej stomii jest trudne, zwłaszcza że
sytuacji tej często towarzyszy stan zapalny skóry. Najlepszym rozwiązaniem
jest wtedy zastosowanie sprzętu dwuczęściowego oraz płytek typu Convex,
które są specjalnie wyprofilowane.

Dla stwierdzenia, jaki sposób postępowania jest odpowiedni w Pana
przypadku, proszę skontaktować się z Poradnią dla Chorych ze Stomią.

zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego konieczne jest specjalistyczne lecze-
nie, często z udziałem dermatologa.

Jeżeli chodzi o drugi problem, tzn. zwężenie stomii, powstaje ono najczę-
ściej jako konsekwencja zmian niedokrwiennych, częściowej martwicy sto-
mii lub właśnie zmian zapalnych toczących się w okolicy brzusznego odby-
tu. Jeśli stomia ulega zwężeniu, można próbować mechanicznie ją posze-
rzać, pod kontrolą specjalistycznego ośrodka stomijnego, gdzie każdy pa-
cjent powinien otrzymać dokładne instrukcje w tym zakresie. Jeżeli powyż-
sze działania nie dają efektu, a stomia ulega dalszemu zwężaniu, wskazana
jest korekcja chirurgiczna.

Pyta Pan, czy możliwe jest całkowite zarośnięcie stomii. Tak – dlatego tak
ważne jest, aby ustalenie wskazań zarówno do mechanicznego poszerzania
stomii, jak i wykonania zabiegu operacyjnego odbyło się w specjalistycznym
ośrodku, który ma doświadczenie w zakresie leczenia takich powikłań.

W Pana liście pojawiają się dwa problemy. Pierwszy – to zmiany zapalne
na skórze wokół stomii, a drugi to jej zwężenie.

Zapalenie skóry najczęściej spowodowane jest źle dobranym sprzętem
stomijnym lub uczuleniem na jego część przylepną. Nieprawidłowo dopaso-
wany sprzęt sprawia, że treść jelitowa styka się ze skórą, co powoduje jej
zapalenie. Wtedy warto zgłosić się do poradni stomijnej lub zacząć samo-
dzielne leczenie. Gdy stan zapalny skóry spowodowany jest uczuleniem na
część przylepną lub inny fragment sprzętu stomijnego, należy dokonać
zmiany sprzętu, na taki, który nie powoduje uczulenia. Przy współistnieniu

Przetoka okołostomijna lub przetoka w stomii to nieprawidłowe połącze-
nie światła jelita ze skórą. Najczęściej dotyczy połączenia kanału stomijnego
ze skórą przedniej ściany brzucha na granicy skóry i śluzówki stomii. Przyczy-
ną tego powikłania może być uraz tej okolicy lub przewlekły, nawracający
proces zapalny, często z obecnością ropnia.

W przypadku kolostomii czynnikiem sprzyjającym powstaniu przetoki
okołostomijnej jest wycięcie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej z kanału
stomijnego lub wycięcie uchyłka jelita przebiegającego w kanale podczas
operacji. Jeżeli stwierdzona zostanie taka przetoka, zawsze należy wykluczyć
aktywną chorobę zapalną jelit.

Obecność przetoki okołostomijnej jest wskazaniem do korekcji operacyj-
nej polegającej na usunięciu przetoki i prawidłowym wykonaniu stomii od
nowa. Próby wykonania zamknięcia operacyjnego przetoki bez jej wycięcia
najczęściej kończą się nawrotem choroby.

Mam stomię wklęsłą. 
Czy jest to błąd chirurga?
Jestem stomikiem od dwóch lat. Mam

powikłaną kolostomię. Lekarze nazywają to stomią wklęsłą.
Nie wiem jednak, dlaczego takie powikłanie powstało. Czy
jest wynikiem błędu lekarza? A może mojego? Jak mam dalej
postępować? Czy szykować się na operację?

Andrzej z Gdyni

Mam przetokę okołostomijną.
Jak się ją leczy?
Mam kolostomię. Podczas ostatniej wizyty

lekarz stwierdził u mnie przetokę okołostomijną. Byłabym
wdzięczna za informacje na temat tego schorzenia, przy-
czyn jego powstania oraz tego, jak je leczyć.

Krystyna z Katowic

Czy stomia może zarosnąć?
Mam 55 lat. Operację wyłonienia kolostomii
przeszedłem trzy lata temu. Cały czas mam

z nią problemy. Skóra wokół przetoki jest zaczerwieniona
i bolesna. Zauważyłem także, że moja stomia staje się jakby...
coraz mniejsza, tak jakby zarastała. Czy jest możliwe, aby tak
było naprawdę? A może mi się tylko tak wydaje? Jak należy
postępować i jak to leczyć?

Marian z Poznania

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

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

w których możecie opowiedzieć, w jaki sposób choroba wpłynęła na Wasze życie, a także opisać swoje 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, będzie ona pośredniczyć w przesyłaniu autorowi odpowiedzi na jego anons. 

Osoby, które zechcą skontaktować się z nadawcą któregoś z listów 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” wrzesień 2006.

Kochana „Nasza Trosko”!
Chciałabym podziękować całej Re-

dakcji, która zajmuje się naszymi pro-
blemami. Dajecie nam dużo siły i ra-
dości. Czujemy, że nie jesteśmy sami
w swoim nieszczęściu. To Wasze rady
pomagają nam zrozumieć, że da się
żyć mimo stomii. Bóg dał mi możli-
wość drugiego życia, bo to naprawdę
jest życie po życiu.

Jestem wdową od 8 lat. 4 lata te-
mu wyłoniono mi ileostomię. Chwilami
czuję się tak samotna, że zupełnie nie
wiem, co ze sobą zrobić. Mieszkam
sama, więc z jednej strony jestem po
prostu niezależna, z drugiej – nie

mam przy sobie nikogo bliskiego.
Dzieci – syn i córka – usamodzielniły
się. Żyją swoimi problemami, swoimi
obowiązkami. Nie chcę narzekać, nie
mogę mieć do nikogo pretensji, że
jest, jak jest. Nie jestem jednak typem
samotnika, brakuje mi bratniej duszy,
która zrozumiałaby to wszystko. Mo-
że znajdę ją dzięki Wam?

Skończyłam 64 lata, ale czuję się
młodo. Lubię tańczyć, spacerować
i rozmawiać na mądre tematy. Jestem
radosna i lubiana. Mimo renty nadal
pracuję.

W nowej znajomości boję się roz-
czarowania i odrzucenia związanego

z posiadaniem worka. Chciałabym
poznać pana w wieku 65 lat i więcej.
Stomika radosnego usposobienia.

Longina z Częstochowy

Szanowna Redakcjo!
Mam 59 lat, żona zmarła kilkana-

ście lat temu. Moi dwaj synowie są
już dorośli, samodzielni. Stomię wyło-
niono u mnie w 2004 r. Czuję się do-
brze, jedyne co mi doskwiera – to sa-
motność. Chętnie poznam samotną
Panią, z którą mógłbym cieszyć się ży-
ciem. Nie mam nałogów, lubię naturę,
spacery.

Józef z Żar

Droga Redakcjo, 
drodzy Stomicy!

Poprzez fakt przebycia cho-
rób jelitowych stanowimy ro-
dzinę. Spotykamy się na ła-
mach „Naszej Troski” dzięki
życzliwości firmy ConvaTec,
która stara się pomóc nam
w problemach wynikających
z posiadania przetoki. Serdecz-
nie za to dziękujemy.

Za pośrednictwem magazynu
chcę zaprosić wszystkie kole-
żanki i kolegów do wstąpienia
w szeregi Towarzystwa Opieki
nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko
w Lublinie. Czym zajmuje się or-
ganizacja – opisują nasze ulotki.

Ja, na łamach pisma, chciał-
bym wymienić korzyści, jakie
przynosi mi moje członkostwo.
To wymiana doświadczeń z in-
nymi stomikami, możliwość za-
pomnienia choć na chwilę
o chorobie, spędzenia czasu
w bardzo miłym gronie. Na
każdym ze spotkań dowiaduje-
my się czegoś nowego.

Powiecie na pewno, że to
niewiele, że to drobnostka. Tak,
to jest drobnostka, ale nasze
życie składa się właśnie z ta-
kich drobnostek. (...)

W ciągu niespełna 3 lat by-
łem 12 razy w szpitalu, w tym
8 razy na stole operacyjnym.

Nie widać po mnie przebytych
chorób. Myślę, że to efekt nie-
zamykania się w domu ze swo-
im problemem.

Pozwólcie, że zakończę na-
szym mottem: „Razem może-
my lepiej i więcej”.

Mateusz Kowalczyk 

Panie Mateuszu!
Choroba zawsze wiele zmienia

w naszym życiu. Ale nie zawsze
musi to być koniecznie zmiana na
gorsze. Przecież każda osoba ze
stomią, mimo choroby, chce nor-
malnie funkcjonować. A tego po
operacji trzeba się na nowo uczyć.
Trzeba zaakceptować zmiany

i spojrzeć na siebie z innej, nowej
perspektywy. Życie staje się wtedy
pełniejsze. Podczas spotkań sto-
mików – co potwierdza Pański list
– można się wiele nauczyć, wy-
mienić doświadczenia czy popro-
sić o pomoc w rozwiązaniu kłopo-
tu. Natomiast przeżywanie szczę-
śliwych chwil wśród przyjaznych
osób to podwójna radość.

Pański list niezwykle nas wzru-
szył. Bardzo cieszy nas Pańskie za-
angażowanie i chęć niesienia po-
mocy oraz to, iż mimo poważnych
kłopotów ze zdrowiem nie stracił
Pan wiary, że razem można wię-
cej! Życzymy samych pogodnych
chwil i oczywiście – zdrowia!

Kącik matrymonialno-towarzyski
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Informacje
SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC

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

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

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

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

Kamienna Góra 58-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Broniewskiego 24
tel.: (75) 744 61 10

Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66

Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35/9
tel.: (76) 854 21 13

Lubań 59-800
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Wąska 2A
tel.: (75) 721 40 48

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

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

Wałbrzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Moniuszki 35
tel. (74) 842-30-85

Wrocław 50-073
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Św. Antoniego 36/38
tel.: (71) 344 81 20

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

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

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

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

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

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

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

Biała Podlaska 21-500
Sklep Medyczny MEDICUS

ul. Brzeska 32,
tel.: (83) 342 62 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
Osiedle Słoneczne 8
tel.: (12) 643 65 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okrężna 4a
tel.: (14) 626 98 86

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

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

Płock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19 
tel.: (24) 364 62 87

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

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

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

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

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

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

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

Białystok 15-863
Sklep Specjalistyczny 
Zaopatrzenia Medycznego 
ul. Radzymińska 2
tel.: (85) 651 11 44

Białystok 15-297 
Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia
Medycznego MEDICA HUMANA
ul. Żelazna 9 lok. 11
tel. (85) 746 15 60

Łomża 18-400
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2, tel.: (86) 216 59 47

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

Gdańsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Dębinki 7, tel.: (58) 344 38 94

Gdańsk 80-850
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Rajska 14 a-b,
tel.: (58) 309 10 71

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

Słupsk 76-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 22
tel.: (59) 842 27 28

Słupsk 76-200
Sklep Medyczny POD SŁOWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel.: (59) 840 05 76

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

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

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

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

Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32,
tel.: (32) 764 17 20
Bezpłatna infolinia 0 800 169 009

Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski, Szpital Miejski 
ul. Szpitalna 13,
tel.: (32) 261 79 11
Bezpłatna infolinia 0 800 169 009

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

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

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

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

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

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

Sosnowiec 41-200
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
Szpital Wojewódzki im. Św. Barbary
pl. Medyków 1, tel.: (32) 368 26 22
Bezpłatna infolinia 0 800 169 009 

Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny ZIOŁO-LEK
Szpital Miejski nr 1 (hol główny)
ul. 26 marca 51,
tel.: (32) 455 68 50

Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny ZIOŁO-LEK
ul. Kubsza 10,
tel.: (32) 456 07 53    

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

Żory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne Przedmieście 5
tel.: (32) 435 14 39

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

Końskie 26-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Gimnazjalna 41b,
tel.: (41) 372 44 65

Skarżysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny MARMED
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96

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

Staszów 28-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. 11 Listopada 78
tel.: (15) 864 13 24 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Woj. zachodniopomorskie

Woj. wielkopolskie

Woj. warmińsko-mazurskie

Woj. świętokrzyskie

Woj. śląskie

Woj. pomorskie

Woj. podlaskie

Woj. podkarpackie

Woj. opolskie

Woj. mazowieckie

Woj. małopolskie

Woj. łódzkie

Woj. lubuskie

Woj. lubelskie

Woj. kujawsko-pomorskie

Woj. dolnośląskie
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
kierownik poradni: dr Jerzy Medyński
tel.: (71) 376 30 02

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

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

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

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

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel.: (81) 534 98 18

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 733 17 32

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej 
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza 
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków 
kierownik poradni: dr Adam Korczyński 
tel.: (12) 416 22 66

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

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szpital Bielański – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 569-03-34

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski
tel.: (24) 364 62 84

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
kierownik poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 746 85 73

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

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

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

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

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

Przyszpitalna Poradnia Stomijna 
ul. Wyzwolenia 18
43-300 Bielsko-Biała
kierownik poradni:
dr Stanisław Hrapkowicz
tel.: (33) 816 40 61

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65

WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37, 10-342 Olsztyn
tel.: (89) 539 85 20
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna 
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: (61) 869 15 69

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

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

Wojewódzki Szpital Zespolony 
Poradnia dla Chorych ze Stomią
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jarosław Długosz
tel.: (62) 245 44 89

Stowarzyszenia stomijne

Zarząd Główny Pol-Ilko:
Prezydium: Jerzy Kasprzak – przewodniczący (Czarnków), Helena Pawlak – wiceprzewodnicząca (Łódź),
Ryszard Jankowski – sekretarz (Białystok), Krystyna Kowalczyk – skarbnik (Łódź); Członkowie: Lechosław
Orłowski (Płock), Stanisław Puls (Bydgoszcz), Grażyna Romaniuk (Żary), Stanisław Bogdan (Białystok),
Małgorzata Miciak (Rzeszów).

Oddziały regionalne Pol-Ilko: 
1. BIAŁYSTOK – Zdzisław Masiak, 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 15A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, tel.: (52) 342 08 55
3. GORZÓW WLKP. – Mirosława Pękosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00 
4. KATOWICE – Bożena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 508 082 526, (32) 645 83 45 
5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 137/3, tel.: (41) 331 87 06 
6. KONIN – Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. Władysława Jagiełły 13, tel.: (63) 245 05 65 
7. KRAKÓW – Tadeusz Marek, 30-082 Bolechowice k. Krakowa, ul. Jurajska 342, tel.: (12) 285 19 24
8. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39
9. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945

10. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Piłsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 
11. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19b/9, tel.: (89) 526 94 08
12. OPOLE – Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90
13. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86
14. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36
15. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15, tel.: (17) 857 86 97 
16. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00
17. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
18. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05
19. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83a m. 13, tel. kom.: 0 601 897 009
20. WROCŁAW – Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel.: (71) 788 14 22
21. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

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

Kluby pacjentów ze stomią

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

www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszająca najważniej-
sze problemy z nią związane.
www.ostomyinternational.org
Anglojęzyczna strona główna International Osto-
my Association (IOA). Zawiera informacje o sto-
warzyszeniu, praktyczne porady, a także materia-
ły edukacyjne.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poświęcona kolostomii.

Limity na sprzęt stomijny
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2004 r. (Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2732) 

określa miesięczne limity cen na sprzęt stomijny:

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

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Teresa Leśniewska, 84-230 Rumia, ul. Opolska 4c/7, tel.: (58) 671 50 64; tel. zaufania: Maria Koss – (58) 553 05 45
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”
Rozalia Bąba, 58-100 Świdnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0 889 568 327

1. NOWY SĄCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93 
2. PIŁA – Ewa Sowińska, 64-920 Piła, ul. Jagiellońska 11, tel.: (67) 214 16 54 
3. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Ośrodek „Nowolipie“, ul. Nowolipie 25b, 01-011 Warszawa

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

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH




