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Świat pełen barw
Niezmiernie często zdarza się tak, że w jesieni swego życia wpadamy w pewnego
rodzaju czarnowidztwo. Rzeczywistość wokół siebie zaczynamy postrzegać jako nieprzyjazną, nieciekawą, brzydką, a ludzi wokół jako niezbyt miłych, niekompetentnych
i czasem wręcz niemądrych. Jako wartościowe i godne uwagi jawi się nam tylko to, co
kojarzy nam się z czasami młodości.
Przypominamy sobie, że „za dawnych czasów” chleb był lepszy, jabłka bardziej soczyste, a szynka miała smak mięsa, a nie chemii. Lekarze wydawali się bardziej zaangażowani w sprawy pacjentów, pielęgniarki bardziej troskliwe, przestępcy mniej brutalni,
a młodzież zdecydowanie mądrzejsza i lepiej wychowana. Szpitale funkcjonowały
lepiej, a o opiekę nie trzeba było się wykłócać. Co tu dużo mówić: denerwujemy się
tym, że wszystko wokół wygląda coraz mniej ciekawie.
Czy jednak rzeczywiście świat wraz z upływem naszych lat funkcjonuje coraz gorzej? Niekoniecznie. Psychologowie twierdzą, że ta skłonność do widzenia w czarnych
barwach jest tylko mechanizmem obronnym przed myślą, że nasza pozycja społeczna
nie jest już tak silna, jak kiedyś. Jest nam przykro, że nie stanowimy istotnego elementu w hierarchii zawodowej, że rodzina często coraz mniej liczy się z naszym zdaniem
i opinią. Więcej: nie dość, że nie jesteśmy już tak „ważni” jak dawniej, to jeszcze otoczenie zaczyna wyraźnie traktować nas z pobłażliwością. Dzieci przestają ufać naszej
pamięci, możliwościom realnej oceny rzeczywistości. Przypominają o porach posiłków,
kontrolują branie leków. To może być frustrujące, jeśli cały czas mamy obraz siebie
jako pełnych wigoru, sprawnych ludzi.
Nie dopuszczajmy jednak do zgorzknienia! Patrzmy
na świat – mimo wszystko – optymistycznie.
Pogódźmy się ze sobą oraz starajmy się
zrozumieć innych. Zachowajmy jednak
zdrowy egoizm, który pozwoli nam
powiedzieć, co nam się podoba,
a co nie. To najprostsze rady
na zachowanie pogody ducha
i ostrego oglądu świata nawet
w jesieni życia.
Z serdecznymi pozdrowieniami

lek. med. Przemysław Styczeń
Dział Pomocy ConvaTec
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Doniesienia
Nowy sklep stomijny w Mysłowicach
Podajemy adres nowego sklepu medycznego w Mysłowicach, w którym mogą
Państwo zaopatrzyć się w sprzęt stomijny
firmy ConvaTec:

Sklep Medyczny VITANEA
ul. Grunwaldzka 6, 41-400 Mysłowice
tel. (032) 222 50 60; faks (032) 318 21 71
Bezpłatna infolinia 0-800 888 123

Zmiana adresu sklepu PRO-MED w Łodzi
Podajemy nowy adres sklepu medycznego PRO-MED w Łodzi
(poprzednia siedziba: ul. Rzgowska 56A): ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź,
tel. (042) 682 57 61, (042) 682 66 35.

Nowy adres Oddziału Pol-Ilko w Rzeszowie
Informujemy, że zmienił się adres pani Janiny Orłowskiej – przewodniczącej
Oddziału Regionalnego Pol-Ilko w Rzeszowie. Aktualny adres to:
Janina Orłowska, ul. Grudniowa 4, 35-303 Rzeszów. Numer telefonu pozostaje
bez zmian – (017) 857 86 97.

Zmiana numeru telefonu do poradni stomijnej
w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
Informujemy, że zmianie uległ numer telefonu do poradni stomijnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu przy ul. Garbary 15. Aktualny numer to:
(061) 885 05 79.

Sklep Medica Humana w Katowicach większy
„Nasza Troska”
Bezpłatny magazyn dla pacjentów ze stomią.
Ukazuje się co 3 miesiące od kwietnia 2001 r.
Wydawca
Bristol-Myers Squibb Polska sp. z o.o.
(Dział Pomocy ConvaTec)
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. (22) 579 66 66, faks (22) 579 66 44
bezpłatna infolinia: 0 800 120 093
e-mail: dzial.pomocy@bms.com
www.convatec.pl
Redaktor naczelny
lek. med. Przemysław Styczeń
Redaktor prowadzący
Inga Kazana
Redakcja
Marcin Andryszczak,
Anna Jakubczak, Joanna Jaworska
Korekta
Bogusława Majewska
Adres redakcji
Bristol-Myers Squibb Polska sp. z o.o.
(Dział Pomocy ConvaTec)
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Prenumerata
Bezpłatną prenumeratę można zamawiać,
przesyłając pod adresem redakcji wypełniony
kupon znajdujący się wewnątrz numeru.
Opracowanie graficzne
MADGRAFIK Marzena Dąbrowska
Opracowanie redakcyjne
Medi Press sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 12a, 02-737 Warszawa

Dobra wiadomość dla tych z Państwa, którzy z niecierpliwością czekali na zakończenie
kilkumiesięcznego remontu sklepu Medica Humana przy ul. Warszawskiej 36 w Katowicach.
Remont jest już ukończony, a sklep zyskał dzięki niemu salkę konferencyjną oraz gabinet
lekarski, w którym będą odbywały się w przyszłości konsultacje lekarskie i pielęgniarskie.
Najbliższe zaplanowano na 6 października – prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin!!!
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Wydanie specjalne
magazynu „Nasza Troska”

�

12 września br. w Poznaniu odbędą się obchody
20-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomią Pol-Ilko.
W związku z tym postanowiliśmy wydać specjalny numer naszego kwartalnika, który w całości jest
poświęcony tej uroczystości. Wydanie specjalne wysyłamy razem z bieżącym numerem „Naszej Troski”
do wszystkich naszych prenumeratorów. W środku
znajdą Państwo teksty wystąpień wszystkich uczestników sesji, którą Pol-Ilko przygotowało z okazji swojego 20-lecia dla zaproszonych gości z całego kraju.
Sesja została zorganizowana w ramach 63. zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich.
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Wszystkie osoby, które w czwartym kwartale br. (w okresie październik-grudzień) zdecydują się na używanie płytek Stomahesive
plastycznych otrzymają od nas praktyczny upominek – kubek do kawy. Szczegóły
– w sklepach medycznych współpracujących
z firmą ConvaTec (patrz s. 30. „Naszej Troski”) oraz w Dziale Pomocy ConvaTec.

17:25:23
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Ostatni odcinek dodatku kulinarnego
Do bieżącego numeru „Naszej Troski” dołączamy ostatnią już część dodatku kulinarnego „Gotuj smacznie i zdrowo – praktyczne porady kulinarne”. Zamieszczamy w niej
przepisy na proste, tanie, smaczne i zdrowe desery, które każdy sam może przygotować
w swojej kuchni.
Mamy nadzieję, że nasz cykl spotkał się z Państwa uznaniem i wielu naszych Czytelników spróbowało prezentowanych w nim dań.
FOT. NAF
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Praktyczny upominek
dla wszystkich
użytkowników
nowych płytek!

II Warsztaty
Stomijne
ConvaTec

Biblioteka ConvaTec

Serdecznie przepraszamy za opóźnienie związane z udostępnieniem Państwu nowych filmów
z cyklu „Biblioteka ConvaTec”. Dwa nowe
filmy „Dbajmy o swoją stomię
– praktyczne porady pielęgnacyjne” oraz „Gotuj smacznie i zdrowo – przepisy kulinarne
dla osób ze stomią” ukażą się dopiero w listopadzie, z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
Każdy z filmów będzie dostępny
na płytach DVD, a także
na kasetach VHS. Można je będzie wypożyczać
bezpłatnie we wszystkich
sklepach medycznych
współpracujących z firmą ConvaTec
(patrz s. 30. „Naszej Troski”).
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Jesienią tego roku już po raz drugi, firma
ConvaTec organizuje Warsztaty Stomijne.
Mają one charakter kursu dokształcającego
i adresowane są do pielęgniarek stomijnych
– absolwentek kursów specjalistycznych
„Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową”,
które firma ConvaTec wspólnie z firmą InPlus
organizowała w latach 2005-2006.
Tematem tegorocznych warsztatów będzie „Rehabilitacja pacjentów po zabiegu
wyłonienia stomii”. Wykłady poprowadzą
specjaliści z zakresu fizykoterapii oraz psychologii.
Zajęcia planowane są na trzy dni (15-17 października 2007 roku) i zakończą się
egzaminem oraz uzyskaniem stosownych
certyfikatów.
Program warsztatów uzyskał niezbędne
akredytacje, zarówno Centrum Kształcenia
Pielęgniarek i Położnych, jak i Warszawskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarskiej.

Doniesienia
Serwis Internetowy
ConvaTec
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia
Serwisu Internetowego ConvaTec, który dostępny
jest pod adresem www.convatec.pl.
Znaleźć tam można wiele ciekawych informacji
na temat pielęgnacji stomii, prawidłowego odżywiania się, sprzętu stomijnego oraz programów
edukacyjnych firmy ConvaTec. Z serwisu można
pobrać również m.in. wszystkie archiwalne wydania magazynu „Nasza Troska”.
W ubiegłym roku serwis ConvaTec został wyróżniony przez szwajcarską organizację pozarządową
Health on the Net Foundation, której celem jest
promowanie wiarygodnych stron internetowych
o tematyce medycznej.
Nowością w naszym serwisie jest nowy dział „e-edukacja ConvaTec”. Jest to program edukacyjny
przeznaczony zarówno dla osób ze stomią, jak
i pielęgniarek i lekarzy, którego pierwsza edycja
poświęcona jest nowym płytkom Stomahesive
plastycznym. Zapraszamy do odwiedzin!

Od września we wszystkich sklepach medycznych prowadzących sprzedaż sprzętu
stomijnego ConvaTec dostępny jest największy rozmiar (70/45-56 mm) płytek Stomahesive plastycznych. Dostępne wcześniej
trzy rozmiary tej płytki to: 45/13-22 mm,
45/22-33 mm oraz 57/33-45 mm.
Płytki Stomahesive plastyczne dostępne
są w dwuczęściowym systemie Combihesive 2S i przeznaczone dla osób z każdym
rodzajem stomii.
Ich największą zaletą jest możliwość
szczelnego dopasowania do wielkości
i kształtu stomii, co zapewnia znacznie
mniej powikłań skórnych i daje poczucie
pewności i bezpieczeństwa.

Nowy cykl spotkań „Spotkajmy się”
Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy kolejny, jesienny cykl spotkań w ramach programu „Spotkajmy się”, który firma ConvaTec organizuje wspólnie z Towarzystwem Pol-Ilko od
początku 2004 roku. Temat najnowszego jesiennego cyklu brzmi „Jak żyć ze stomią?”. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych informacji oraz nowych atrakcji. Każdy uczestnik
spotkania oprócz prezentu otrzyma zdjęcie z poprzednich wiosennych spotkań. Serdecznie
zapraszamy!

Nowe, ulepszone filtry gazów
w workach ileostomijnych ConvaTec
W poprzednim numerze „Naszej Troski” informowaliśmy, że do wszystkich sklepów medycznych prowadzących sprzedaż sprzętu stomijnego ConvaTec trafiają systematycznie
worki ileostomijne (w dwóch systemach: Esteem oraz Esteem synergy) wyposażone w nowe, goreteksowe filtry gazów.
Z zewnątrz worki te nie różnią się niczym od poprzednich. Zmieniły się natomiast zamontowane w nich filtry. Te nowe zawierają ulepszony wkład węglowy oraz specjalną goreteksową membranę. Dzięki temu są o wiele skuteczniejsze i mają znacznie większą zdolność
pochłaniania zapachów.
Pudełka z workami z nowym filtrem są oznaczone specjalną naklejką w kolorze żółto-niebieskim (jak na
zdjęciu obok). Ceny worków z nowymi
filtrami pozostają bez zmian.
Worki wydawane
są bezpłatnie
w ramach
obowiązujących
limitów na sprzęt
stomijny.

4

FOT. NAF

Nowe płytki Stomahesive
plastyczne już wkrótce
dostępne w większym
rozmiarze

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Nowe opakowanie
pasty Stomahesive gojącej (30 g)

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami
Jelita działa już od dwóch lat. Jego celem jest wspieranie osób chorych
na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna. Wielu jego członków to osoby z wyłonioną stomią lub takie,
które ten zabieg czeka w przyszłości.
Stowarzyszenie wciąż się rozwija – jego oddziały członkowskie powstały
dotychczas w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim,
małopolskim, mazowieckim, podlaskim i pomorskim. Wszyscy chorzy
na nieswoiste zapalenia jelita, ich rodziny i inni zainteresowani proszeni
są o kontakt ze stowarzyszeniem. Można skorzystać między innymi
z turnusów rehabilitacyjnych, spotkań z lekarzami i psychologami oraz
zapoznać się z licznymi
publikacjami.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronach internetowych Towarzystwa (http://nzj.
iimcb.gov.pl).
Podajemy adres stowarzyszenia: Zarząd Główny „J-elity”, ul.Trojdena 4,
02-109 Warszawa; e-mail: nzj.@iimcb.ov.pl; tel. (022) 849 59 37;
tel. kom. 0 691 403 051.

Informujemy, że w najbliższym czasie na rynku pojawi się pasta
Stomahesive gojąca (30 g) w nowym opakowaniu. Tak pudełko,
w które pakowana jest pasta, jak i sama tubka, będą miały kolor
biały (dawniej żółty).
Nowa tubka ma identyczny kształt i pojemność jak stara i także
jest wykonana z metalu.
Gdzie nowość? Do opakowania nowej pasty dołączony jest mały,
plastikowy aplikator, który nakręca się na tubkę po zdjęciu nakrętki.
Dzięki nowemu rozwiązaniu nakładanie pasty na skórę stanie się
dużo łatwiejsze.
Pasta ma zastosowanie w leczeniu jednego z najczęstszych powikłań stomii – zapalenia skóry wokół stomii.
Pasta wydawana jest bezpłatnie w ramach obowiązujących limitów na sprzęt stomijny.
Nowe opakowanie pasty Stomahesive gojącej (30 g)
wraz z plastikowym aplikatorem.

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

Bristol-Myers Squibb Polska sp. z. o.o. (Dział Pomocy ConvaTec), al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Tym z Państwa, którzy już wcześniej odesłali do nas wypełniony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymują kwartalnik pocztą
do domu, życzymy miłej lektury i prosimy o nieprzesyłanie kolejnych kuponów.
Nr 4, 2007 (27)

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

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

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Nr lok.:

Miejscowość:

Telefon z numerem kierunkowym:

Czytelny podpis:

Data:

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

...Ryszardem Kulejowskim, miłośnikiem fotografii i podróży

Nie dla mnie ciepły pled,
bujany fotel i kapcie
Chociaż od dawna jest już na emeryturze, trudno mu znaleźć czas na realizację wszystkich swoich
pomysłów. Wraz z żoną opiekuje się wnukami, podróżuje, fotografuje, czyta, jeździ na rowerze.
Do tego redaguje internetowego bloga i tworzy grafikę komputerową. Od siedmiu lat żyje z wyłonioną
urostomią i aż dziw, że przy tak aktywnym trybie życia znalazł czas na kilka wizyt w szpitalu...

Ryszard Kulejowski: To nie przypadek. Z zawodu jestem elektronikiem, nawet nie potrafię
powiedzieć, od jak dawna zajmuję się komputerami. Bloga, czyli prowadzony w internecie
dziennik, tworzymy we troje: moja żona, ja
i wielka przyjaciółka naszej rodziny, Ania. Odnotowujemy w nim refleksje na różne tematy.
Moje notatki mają często formę wierszy.
To już mój drugi blog, poprzedni nadal istnieje,
jednak nie prowadzę w nim już zapisków. Mam
również dwie strony internetowe, adresy do nich
znajdują się na blogu. Obie są poświęcone tematyce podróżniczej. Zamieszczamy na nich z żoną
zdjęcia z naszych wypraw po Europie.
Dzięki internetowi możemy się dzielić refleksjami z osobami, które trafiają na nasze strony
internetowe i bloga. Mamy stałych czytelników
i przyjaciół, którzy też korzystają z internetu.
Nie zawsze jest czas i możliwości, by w domu,
w spokoju porozmawiać z kilkunastoma osobami. Tylko internet daje szansę na to, by coś, co
stworzyliśmy w zaciszu swojego domu, pokazać
innym i podyskutować na ten temat. Zajmowanie
się blogiem to nie praca, a wielka przyjemność,
bo robię to, co naprawdę lubię.
Zajmuję się również tworzeniem grafiki. Sztuka
jest bowiem, obok elektroniki, moją drugą pasją.

S.M.: Wygląda na to, że przejście
na emeryturę było i jest dla Pana
wspaniałą okazją na realizowanie
życiowych pasji.

FOT. ARCHIWUM DOMOWE

Sylwia Michałowska: Ma Pan 78 lat.
Wiele osób w Pana wieku ma ochotę
uciekać na dźwięk słowa „komputer”, podczas gdy Pan współredaguje bloga, czyli internetowy pamiętnik. Skąd zainteresowanie internetem u siedemdziesięcioośmiolatka?

Moja recepta na prawdziwe
szczęście? – wiara w Boga,
aktywne życie, miłość i przyjaźń
bliskich osób.
R.K.: Tak. Niektóre osoby po przejściu na emeryturę siadają w bujanym fotelu i przykrywają
się ciepłym pledem, by po roku nie umieć już
nawet samodzielnie wstać i wyjrzeć przez okno.
Uważam, że im więcej wolnego czasu mamy,
tym więcej jest okazji do tego, by poznawać
świat. Nigdy wcześniej nie mogłem tyle czytać
co teraz. Pasjonują mnie książki o różnej tematyce, szczególnie podróżnicze, psychologiczne
i religioznawcze. Uwielbiam też poezję.
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Na emeryturze powróciłem częściowo do dawnej pasji, czyli fotografii.Współczesna technologia
otwiera nowe możliwości w tej dziedzinie. Wiele
lat temu zajmowałem się fotografią artystyczną,
moje prace pojawiały się na międzynarodowych
wystawach, swoją ekspozycję miałem między
innymi w Budapeszcie.
Potem spotkała mnie życiowa tragedia, pierwsza żona zachorowała na raka, terapia była
bardzo kosztowna. Sprzedałem laboratorium
fotograficzne, a po śmierci żony przestałem
zajmować się sztuką, robienie zdjęć stało się
już tylko hobby. Po kilku latach wróciłem do
fotografii, ale naukowej. Co ciekawe, dzięki
artystycznej pasji zacząłem interesować się
medycyną.
S.M.: W jaki sposób medycyna łączy się z fotografią?

R.K.: Połączyły się zupełnie przypadkowo. Przez
jakiś czas zajmowałem się robieniem dokumentacji fotograficznej w Zakładzie Anatomii Patologicznej prowadzonym w Łodzi przez profesora
Waniewskiego oraz w Szpitalu Onkologicznym.
Być może dzięki temu, że problemy medycyny
nie były mi zupełnie obce, łatwiej mogłem pogodzić się z moją chorobą, która nadeszła później,
zupełnie niespodziewanie.
S.M.: Jakie były jej pierwsze symp-

tomy?

R.K.: Przez długi czas miałem problemy z prostatą i zasięgałem porad u wielu lekarzy. Powiem
szczerze, że do dziś mam do nich żal.Wielokrotnie
wykonywano mi USG, robili to zarówno lekarze
pracujący w państwowej służbie zdrowia, jak
i urolodzy z prywatnych gabinetów. Nikt nie zauważył rosnącego guza w pęcherzu moczowym,
mimo że moje problemy nasilały się.

Oprócz kłopotów z oddawaniem moczu zdarzało się, że obserwowałem krew pojawiającą
się w moczu i sporadycznie w spermie.
Dopiero lekarz urolog pracujący w Szpitalu
Kolejowym w Pruszkowie koło Warszawy, dr Stanisław Wójcikiewicz, do którego poszedłem na
prywatną wizytę, zinterpretował prawidłowo
wyniki USG. To właśnie on uratował mi życie.
Nie padło słowo „nowotwór”, dowiedziałem
się tylko, że konieczny jest zabieg chirurgiczny
i pobranie wycinka do badania.
Trafiłem do szpitala, wykonano zabieg polegający na pobraniu wycinka guza naciekającego
ściany pęcherza moczowego. Po dwóch dniach
podczas obchodu zapytałem lekarza o wyniki.
Wyjaśnił mi wtedy, że mam zadawnionego złośliwego guza nowotworowego, który wymaga
szybkiej interwencji chirurgicznej. Do dziś nie
rozumiem, jak to możliwe, że kilkukrotnie wykonywano mi USG i nikt wcześniej nie zauważył
rosnącego nowotworu.
S.M.: Gdzie przeprowadzono tę
operację?

Nie bałem się życia ze stomią, martwiło mnie
coś innego. Operacja upośledziła mnie jako mężczyznę i odczułem to jako cios od życia. Do dziś
jest to mój wielki problem. Sporo czasu zajęła
mi nauka pielęgnacji stomii. Jest wklęsła, więc
trudno było dobrać odpowiednią płytkę.
S.M.: Czy dziś pielęgnacja sprawia
Panu jakieś kłopoty?

R.K.: Nie. Potrzebowałem tylko kilku prób, by
znaleźć odpowiedni sprzęt. Ogromną pomoc
otrzymałem od pań w sklepie medycznym firmy ConvaTec, w którym do dziś zaopatruję się
w sprzęt stomijny. Obecnie używam przeważnie
jednorazowych woreczków i w zasadzie poza
sporadycznymi przypadkami nie mam już kłopotów z odparzeniami skóry.
Przez czas, jaki upłynął od operacji, stomia nie
sprawiała mi wielu kłopotów. Najpoważniejszy
problem dotyczył lewej nerki, która około czterech lat temu z niewiadomych przyczyn przestała
pracować. Lekarze uspokoili mnie jednak, że to
nic groźnego, ponieważ druga nerka radzi sobie
bardzo dobrze.

S.M.: W swoich wierszach zamieszczonych na blogu często mówi
Pan o radości życia. Jaka jest Pańska
recepta na szczęście?

R.K.: Wiara w Boga, aktywne życie, miłość,
przyjaźń osób bliskich. Pomimo moich lat, nie
odczuwam, oczywiście poza fizycznym starzeniem się ciała, ciężaru starości. Moja dusza nadal
jest młoda, pełna uczuć, a umysł ciekawy świata
i wrażliwy na jego piękno.
Pasjonuje mnie wszystko, co dzieje się w Polsce
i na świecie. Ostatnio wiele czasu zajmuje mi śledzenie polityki. Z zainteresowaniem przyglądam
się też sytuacji w służbie zdrowia.
Bardzo dużo daje mi kontakt z wnukami, którymi opiekuję się wraz z żoną. Uwielbiam poświęcać im czas i myślę, że to właśnie od dzieci
powinniśmy się uczyć, co jest w życiu ważne.
Potrafią zapomnieć o smutku w ciągu kilku minut, a prawdziwie cieszyć się z tego, że na szybie
usiadła pszczoła, którą można obserwować.
Adres bloga Ryszarda Kulejowskiego:
http://kwiatynaszychmysli.eblog.pl

R.K.: Dostałem skierowanie do warszawskiego
Centrum Onkologii. Operację wykonano na początku 2001 roku, moim lekarzem prowadzącym
był dr Wojciech Rogowski.
Byłem pod dużym wrażeniem profesjonalizmu
tamtejszych specjalistów. Wyjaśnili mi dokładnie,
na czym będzie polegała operacja. Istniały dwie
możliwości postępowania po wycięciu tkanek
zajętych nowotworem. Pierwsza zakładała pozostawienie cewki moczowej i utworzenie małego
pęcherza moczowego z części jelita cienkiego,
a druga wyłonienie urostomii. Zdecydowałem
się na urostomię, ponieważ nie chciałem, mając mikroskopijny pęcherz, być zmuszony do
nieustannego odwiedzania toalety.

S.M.: Był Pan psychicznie przygotowany na operację i jej skutki?

Jednym z najbardziej interesujących miejsc Europy jest... Polska.

FOT. : ARCHIWUM DOMOWE

R.K.: Tak, czułem się gotowy na życie z urostomią. W trakcie trwającej wiele godzin operacji usunięto mi całkowicie pęcherz moczowy,
prostatę i okoliczne węzły chłonne. Lekarze
wykonali dobrą robotę i na szczęście nie było
żadnych przerzutów.
Muszę przyznać, że pierwsze dni w szpitalu
były dla mnie bardzo trudne. Prawdopodobnie
na skutek działania leków podanych podczas
narkozy czułem się źle psychicznie, majaczyłem, miałem przywidzenia i byłem bardzo niespokojny.
Moim zdaniem po operacji najważniejsze jest
wsparcie ze strony rodziny. Mnie cały czas pomagała moja druga żona. Jesteśmy już razem
26 lat, znamy się doskonale i rozumiemy się bez
słów, wystarczą spojrzenia, gesty.

Kraków i Częstochowa to jedne z ulubionych
miast pana Ryszarda.
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25. rocznicę ślubu małżonkowie obchodzili
hucznie wraz z rodziną i przyjaciółmi.

Pielęgnacja stomii
mgr Urszula Sobczak

Pielęgnacja stomii

pielęgniarka stomijna, pracuje w Poradni
dla Chorych ze Stomią przy Katedrze
i Klinice Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej
i Endokrynologicznej
UM w Poznaniu

w pytaniach i odpowiedziach (cz. III)
Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących pielęgnacji stomii. Zostały one
opracowane w postaci pytań i odpowiedzi i są numerowane w kolejności ich ukazywania się od
początku cyklu. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać Państwu najważniejsze
informacje i wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Gorąco
zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.
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Co dokładnie należy rozumieć
pod pojęciem „pielęgnacja
stomii”?
Pojęcie „pielęgnacja stomii” można definiować
w różny sposób. W wąskim znaczeniu terminem
tym określamy wyłącznie zabiegi higieniczne,
czyli mycie stomii i skóry wokół niej, które odbywa się podczas zmiany sprzętu stomijnego
(zmiany woreczka jednoczęściowego lub płytki
w systemie dwuczęściowym).
Jeśli jednak potraktujemy to pojęcie szeroko, możemy mówić o bardziej złożonych,
niemniej niezbędnych w tym wypadku umiejętnościach. Wtedy terminem „pielęgnacja stomii” określamy:
systematyczną samokontrolę i ocenę
stanu stomii oraz skóry wokół niej – każda osoba, u której została wyłoniona stomia,
powinna znać podstawy anatomii i funkcjonowania stomii oraz umieć jak najwcześniej
rozpoznać u siebie wszystkie – ewentualnie
pojawiające się – niepokojące objawy (czytelnikom, którzy nie mieli jeszcze okazji się z nimi zapoznać przypominamy, że zostały one
omówione szczegółowo w pytaniach 4, 5 i 6
naszego cyklu);
umiejętność doboru odpowiedniego
sprzętu stomijnego – każdy stomik powinien dobrać sobie odpowiedni dla siebie rodzaj
sprzętu stomijnego, w zależności od rodzaju
stomii, istniejących powikłań i indywidualnych
upodobań;
umiejętność posługiwania się sprzętem
stomijnym w odpowiedni sposób – każda
osoba z wyłonioną przetoką powinna umieć
samodzielnie dopasować wielkość otworu
w płytce lub przylepcu do wielkości i kształtu
stomii oraz posiadać umiejętność prawidłowej
zmiany sprzętu;

Prawidłowa pielęgnacja stomii
jest warunkiem osiągnięcia
satysfakcjonującej jakości życia
i powrotu do aktywności
sprzed operacji.
umiejętność prawidłowego mycia i osuszania stomii oraz skóry wokół niej – każdy
stomik powinien umieć utrzymać swoją stomię
w czystości za pomocą wody i mydła, powinien
też wiedzieć (to bardzo ważne), które środki są wskazane do jej pielęgnacji, a używanie
których jest zabronione;
umiejętność korzystania z akcesoriów
do pielęgnacji stomii – w tym wypadku wiąże
się to z posiadaniem podstawowej wiedzy na
temat dostępnych akcesoriów stomijnych i sposobów prawidłowego posługiwania się nimi;
umiejętność wykonywania zabiegów
irygacji – dotyczy tylko kolostomii, w tych przypadkach, w których pacjent zdecyduje się na
ich wykonywanie;
umiejętność poradzenia sobie w przypadku, gdyby wystąpiły powikłania stomii
– każda osoba ze stomią powinna posiadać
minimum wiedzy na temat powikłań stomii
oraz wiedzieć, jak postąpić w przypadku wystąpienia któregoś z nich.
Szeroko pojęty termin „pielęgnacja stomii”
obejmuje więc nie tylko szereg praktycznych
umiejętności, ale także teoretyczną wiedzę,
dzięki której jesteśmy w stanie pielęgnować
stomię w sposób prawidłowy, czyli zapewniający zdrowie i możliwie najwyższy komfort codziennego życia.

Podstawowe zasady pielęgnacyjne
są takie same bez względu
na typ przetoki.
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Czy sposoby pielęgnacji kolo-,
ileo- i urostomii różnią się od
siebie?
Wszystkie podstawowe, ogólne zasady prawidłowej pielęgnacji stomii, bez względu na jej
typ, są identyczne. Wchodzą oczywiście w grę
dodatkowe, szczegółowe czynności wynikające zarówno ze specyfiki każdego z rodzajów
stomii, jak i z racji tego, że każdy przypadek
jest indywidualny. Szczególnie ważne jest to
w przypadku wystąpienia powikłań. Jednak
większość zasad znajduje zastosowanie do
każdego rodzaju stomii.

12

Na czym polega umiejętność doboru odpowiedniego
sprzętu stomijnego?
Prawidłowy dobór sprzętu stomijnego jest
bardzo ważny. To podstawa, aby właściwie funkcjonować w domu i w pracy, czuć się komfortowo i swobodnie. Właściwy dobór jest również kluczowy w zapobieganiu powstawania
powikłań skórnych stomii, takich jak zapalenie
skóry wokół stomii spowodowane podciekaniem treści jelitowej pod płytkę czy alergiczne
zapalenie skóry.
Każda osoba ze stomią powinna dobrać sobie
taki sprzęt, który spełni wszystkie jej oczekiwania i zagwarantuje bezpieczeństwo, pewność,
komfort i wygodę użytkowania.
Dobór sprzętu stomijnego jest sprawą bardzo
indywidualną. Każdy człowiek jest inny, każdy
ma inne potrzeby, preferencje i upodobania.
Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio dobrać sprzęt, nie tylko w zależności od rodzaju stomii, jej stanu i istniejących powikłań, ale
także od indywidualnych potrzeb.
Być może trochę inny sprzęt wybierze osoba
która chce pływać, inny sprzęt taksówkarz, inny

emeryt, a jeszcze inny osoba aktywna zawodowo. Oczywiste jest także, że zasady wyboru
sprzętu stomijnego w przypadku wystąpienia
powikłań stomii są zupełnie inne niż w przypadku stomii niepowikłanej.
Co więcej, w miarę upływu czasu kryteria doboru sprzętu stomijnego mogą się zmienić.
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Kto powinien dobrać pacjentowi z wyłonioną stomią odpowiedni sprzęt? Kto jest za to odpowiedzialny?

dowoleni ze sprzętu i czujemy komfort jego
użytkowania. Pacjent ma pełne prawo wyboru
używanego sprzętu i możliwość jego zmiany
w każdym momencie.
Dobrym źródłem informacji o sprzęcie i akcesoriach stomijnych są też bezpłatne linie informacyjne prowadzone przez firmy produkujące
sprzęt stomijny.
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nego?

Jakie są kryteria wyboru
optymalnego sprzętu stomij-
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Czy do zaopatrzenia różnych
rodzajów przetok można stosować takie same worki, czy każdy
rodzaj stomii wymaga innego rozwiązania?

Właściwy dobór sprzętu stomijnego jest
bardzo ważny dla normalnego funkcjonowania w domu i pracy. Sprzęt stomijny powinien
spełniać następujące warunki:
powinien być szczelny dla treści jelitowej
i gazów, a więc – dyskretny,
powinien skutecznie chronić skórę wokół przetoki i zabezpieczać ją przed podrażnieniami i odparzeniami, a więc – być pewny
i bezpieczny,
nie powinien ograniczać aktywności życiowej, a więc – być wygodny i komfortowy.
Każda osoba, której stan zdrowia był wskazaniem do przeprowadzenia operacji wyłonienia
stomii, powinna dobrać sobie taki sprzęt, który
spełni wszystkie jej oczekiwania, zagwarantuje
bezpieczeństwo, dyskrecję, komfort i wygodę.

Pielęgniarka stomijna znając stan stomii i preferencje nowo operowanego pacjenta powinna
pomóc mu w szpitalu w doborze odpowiedniego sprzętu stomijnego.
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Jakie są rodzaje sprzętu stomijnego?

Sprzęt stomijny można dzielić według różnych
kryteriów. Najczęściej stosowaną klasyfikacją jest
podział ze względu na budowę (konstrukcję)
sprzętu i cechy, które w związku z tym oferuje.
Sprzęt stomijny klasyfikowany według takiego
kryterium dzielimy na trzy systemy:
sprzęt dwuczęściowy (płytki i woreczki
stomijne) – np. sprzęt Combihesive 2S;
sprzęt jednoczęściowy (woreczki z przylepcami) – np. sprzęt Stomadress Plus oraz
Esteem;
sprzęt synergiczny (płytki i woreczki
stomijne) – np. sprzęt Esteem synergy.
Oddzielną kategorię stanowią akcesoria stomijne, które są bardzo przydatne do pielęgnacji
stomii, szczególnie powikłanych.

FOT. EAST NEWS

Podczas pobytu w szpitalu pomocą służy
zawsze pielęgniarka stomijna. To ona powinna dobrać nowo operowanemu pacjentowi
optymalny dla niego sprzęt. Oczywiście we
współpracy z samym zainteresowanym, czyli
pacjentem.
Na początku, po wypisie ze szpitala sprzęt
powinien być właśnie taki, jaki poleciła nam
pielęgniarka w szpitalu.
W miarę upływu czasu pacjent staje się coraz bardziej świadomy i może sam określić,
jakiego sprzętu potrzebuje. Najczęściej jest to
nadal ten sam, który poleciła mu pielęgniarka
w szpitalu.
Czasami jednak ze względu na zmieniającą
się wielkość stomii, odmienne od początkowych
oczekiwania albo pojawiające się powikłania
stomii – konieczna jest zmiana rodzaju stosowanego sprzętu stomijnego na inny. W takim
przypadku pomoc możemy uzyskać od pielęgniarki stomijnej lub lekarza w poradni stomijnej bądź personelu sklepu medycznego, który
odwiedzamy. Ważne jest, aby orientować się
w temacie, pytać i próbować tak długo – aż
nastąpi moment, gdy jesteśmy w pełni za-
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Każda osoba ze stomią powinna
dobrać sobie taki sprzęt, który
spełni wszystkie jej oczekiwania
i zagwarantuje bezpieczeństwo,
pewność, komfort i wygodę
użytkowania.

Różne rodzaje stomii mają różne wymogi i potrzeba do nich odmiennych rozwiązań.
Innego rodzaju sprzęt stosuje się dla kolo-,
ileo- i urostomików.
Ze względu na rodzaj stomii stosuje się następujące typy worków:
worki zamknięte (kolostomijne) – służą
do zaopatrzenia kolostomii, czyli przetoki na
jelicie grubym;
worki otwarte (ileostomijne) – służą
do zaopatrzenia ileostomii, czyli przetoki na
jelicie cienkim;
worki z kranikiem (urostomijne) – służą do zaopatrzenia urostomii, czyli przetoki
moczowej.
Worki w obrębie jednej kategorii także mogą
być bardzo różnorodne. Mogą być np. wyposażone w filtr gazów (dotyczy to głównie worków
kolostomijnnych, ale również coraz częściej
worków ileostomijnych) lub mogą występować
w wersji bez filtra (część worków ileostomijnych
oraz wszystkie worki urostomijne).
Różnorodny jest też kolor worków. Przezroczyste przeznaczone są głównie dla osób tuż
po operacji, które przez prześwitujące ściany
worka mają możliwość obserwacji stomii oraz
treści jelitowej. Pozwala to na kontrolowanie,
czy nie pojawiają się komplikacje, bez konieczności odpinania worka od płytki lub bez jego
odlepiania od skóry. Worki beżowe używane
są natomiast chętnie przez stomików z dłuższym stażem, którym zależy przede wszystkim
na dyskrecji. Część worków wyposażona jest
dodatkowo w wygodną i praktyczną osłonkę
fizelinową (z jednej lub obu stron worka).

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

Zasady prawidłowego odżywiania się
osób ze stomią (cz. XIII)
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.
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Co to jest
zaparcie?

zaburzenia pracy trzustki lub
wątroby – świadczyć o nich może
np. uczucie pełności w brzuchu
oraz częste wzdęcia,
choroby ogólnoustrojowe
– np. cukrzyca, choroby tarczycy
i przytarczyc,
zwężenie jelit – np. po naświetlaniu promieniami RTG,
przewlekłe zapalenie jelit.

Zaparcie (inaczej: zatwardzenie, obstrukcja) to utrudnione lub
zbyt rzadkie oddawanie stolca.
Wypróżnienia powinny odbywać
się codziennie. O zaparciu mówimy wtedy, gdy wypróżnienie
następuje rzadziej niż 2-3 razy
w tygodniu. Kryterium to jest
jednakowe dla osób zdrowych
i tych, które mają wyłonioną stomię. Jeżeli więc stomik oddaje
Kiedy zaparcia
stolec rzadziej niż co 2-3 dni, to
wymagają
znaczy, że cierpi na zaparcia.
wizyty u lekarza?
Dolegliwość ta dosyć często
Zaparcia nie są chorobą, ale
dotyka osób z kolostomią, natomogą stanowić poważny sygnał
miast w przypadku ileostomii nie
niewłaściwych procesów zachowystępuje prawie nigdy.
dzących w organiźmie.
Mechanizm powstawania zaNigdy nie należy ich lekcewaWarzywa i owoce stanowią jeden z najważniejszych elementów prawidłowej
parć jest taki sam u stomików,
żyć, zwłaszcza gdy pojawiają
diety u osób ze stomią jelitową. Są bogatym źródłem cennego błonnika pokarjak i u osób zdrowych. Zbyt dłusię u osób z dotychczas prawimowego. Doskonale wpływają na pracę jelit i zapobiegają zaparciom.
go przebywające w jelicie grudłowym rytmem wypróżnień
bym masy kałowe oddają zbyt
lub z na przemian nawracajądużo wody, w wyniku czego zostają zbytnio
dieta ubogoresztkowa – zbyt mało błonnika cymi biegunkami.
utwardzone. Wypróżnienia mogą być bolesne, (owoców, warzyw) w diecie, a za dużo pokarDo lekarza należy się udać wtedy, gdy zapara w ich czasie może dojść nawet do uszkodze- mów mięsnych i przetworzonych, które ulegają cie trwa długo (powyżej tygodnia) lub często
nia śluzówki stomii.
się powtarza.
niemal całkowitemu strawieniu i wchłonięciu
w jelitach (zbyt mało mas kałowych nie jest
Jakie są przyczyny
w stanie wzbudzić odpowiednio żywej peryJedną z największych korzyści
staltyki jelit),
powstawania zaparć?
płynących ze spożywania
Zaparcia stanowią problem wielu osób. Najzbyt dużo słodyczy w diecie,
produktów zawierających błonnik
częsciej są one spowodowane błędami żywieotyłość,
pokarmowy jest jego doskonała
niowymi i nieodpowiednimi nawykami. Czastresujący tryb życia – każda zmiana rytzdolność regulowania pracy jelit.
sami jednak mogą być objawem chorób ogól- mu dnia może wywoływać zmiany w rytmie
Błonnik zwiększa ich ukrwienie,
noustrojowych.
wypróżnień,
pomaga
w tworzeniu miękkiego
Do najczęstszych przyczyn zaparć należą:
podeszły wiek,
stolca,
ułatwia
wypróżnienia
siedzący tryb życia – brak aktywności ruprzyjmowane leki – pracę jelit zaburzają m.in.
i
zapobiega
zaparciom,
które są
chowej (lub zbyt mała aktywność),
preparaty zawierające żelazo, środki przeciwjednym z najczęściej zgłaszanych
zbyt mała ilość płynów wypijanych w ciągu bólowe oraz niektóre leki stosowane w leczeniu
problemów w kolostomii.
dnia – norma to minimum 2 litry dziennie,
nadciśnienia tętniczego i chorób serca,
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Jeśli masz nadwagę, prowadzisz
siedzący tryb życia, lubisz słodycze,
wypijasz mało płynów i nie masz
w zwyczaju spożywania dużej ilości
warzyw i owoców – istnieje duże
prawdopodobieństwo, że będziesz
miał problemy z zaparciami.
Wizytę u lekarza powinno przyśpieszyć również zaobserwowanie w stolcu krwi, wyraźna
utrata masy ciała lub silny ból brzucha. Takie
objawy mogą świadczyć o tym, że cierpimy na
chorobę ogólnoustrojową, a zaparcie jest jedynie jej objawem. Zmiana rytmu wypróżnień
nie zawsze musi być wywołana zaburzeniem
funkcjonowania czy chorobą przewodu pokarmowego. Może być także objawem zupełnie
innych schorzeń, takich jak cukrzyca, choroby
trzustki, tarczycy czy przytarczyc.
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Co to są nawykowe
zaparcia stolca?

Jeżeli przyczyną kłopotów z regularnym oddawaniem stolca jest wykryta choroba ogólnoustrojowa, to mówimy wtedy o wtórnych
zaparciach.
W pozostałych przypadkach można mówić o tak zwanych nawykowych zaparciach

Działania profilaktyczne
przy skłonności do zaparć
Aktywność fizyczna – najlepiej na
świeżym powietrzu. Spacery, jazda na
rowerze oraz ćwiczenia gimnastyczne
przyspieszają przemianę materii,
przyczyniając się do ogólnego dobrego
funkcjonowania organów wewnętrznych.
Warzywa i owoce (świeże lub suszone)
– wpływają na ruchy robaczkowe jelit,
wspomagają procesy trawienne i są źródłem
wielu cennych witamin oraz pierwiastków
mineralnych.
Ciemne pieczywo i płatki owsiane
– wspomagają przemianę materii, są bogate
w błonnik.
Woda – obowiązkowo 2-2,5 litra płynów
dziennie.
Przetwory mleczne (kwaśne mleko,
kefir, jogurt, maślanka) – pobudzają pracę
jelit, zawierają żywe kultury bakterii,
które pomagają utrzymać właściwy skład
mikroflory jelitowej i ułatwiają prawidłowe
trawienie

stolca. Ich przyczyną są czynnościowe zaburzenia pracy jelit i przesuwania stolca w kierunku stomii.
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Jak należy postępować
w przypadku zaparć?

Zaparcia są mniej groźne od biegunek, a ich profilaktyka i leczenie są znacznie łatwiejsze.
Profilaktyka i leczenie zaparć polega przede
wszystkim na wzbogaceniu diety w produkty
zawierające duże ilości błonnika pokarmowego
(włókna pokarmowego). Duże jego ilości zawierają np. otręby pszenne, brązowy ryż, surowe
i suszone owoce, gotowane warzywa i ciemne
pieczywo.
Bardzo ważne jest też picie dużej ilości płynów
(min. 2 litry dziennie) i włączenie do swojego
planu dnia systematycznych spacerów lub innej
aktywności ruchowej.
W przypadku zaparć pomocne często okazuje się wypicie na czczo szklanki przegotowanej wody.
Osoby mające skłonność do zaparć powinny
unikać spożywania pikantnych i tłustych potraw
oraz czekolady, kakao i alkoholu.
Zmiana sposobu odżywiania się jest najważniejsza w leczeniu obstrukcji. Efekty nie przychodzą
błyskawicznie, ale są za to bardzo trwałe.
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W jaki sposób błonnik
pokarmowy pomaga
leczyć zaparcia?

W jakich pokarmach
znajduje się szczególnie
dużo błonnika?
Najlepszym źródłem błonnika są:
otręby pszenne – zawierają aż 42 g
błonnika w 100 g otrąb;
ryż brązowy – ryż biały zawiera
trzykrotnie mniej błonnika niż brązowy;
kasze – głównie perłowa i gryczana;
pieczywo – chleb razowy lub z ziarnami
zbóż, bułki grahamki, pumpernikiel;
płatki kukurydziane,
świeże owoce – szczególnie jabłka,
gruszki, morele, brzoskwinie, śliwki, banany,
czarna porzeczka, pomarańcze, grejpfruty
i awokado;
suszone owoce – morele, śliwki,
rodzynki, figi i daktyle,
warzywa – szczególnie marchew,
kalafior, seler, buraki, ziemniaki i pomidory;
rośliny strączkowe – fasola, groch, bób.
Uwaga! Rośliny strączkowe przed spożyciem
warto na minimum 24 godziny namoczyć
w wodzie, by nie powodowały produkcji
dużej ilości gazów jelitowych.
Uwaga! Błonnik w ogóle nie występuje
w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Błonnik, dzięki zdolności do absorbowania
wody, zwiększa masę i objętość stolca. Dlatego
jest on zalecany jako doskonały „wypełniacz”
oraz środek pobudzający pracę jelit.
Zatrzymywanie wody przez błonnik w masach
kałowych przyczynia się do szybszego przesuwania resztek pokarmowych wzdłuż okrężnicy. Jak mawiają niektórzy: „błonnik utrzymuje
jelita w ruchu”.
Jeśli jest go mało w pożywieniu, zbite masy
kałowe przechodzą przez przewód pokarmowy
bardzo wolno. Dostarczając organizmowi błonnik,
znacznie przyspieszamy pasaż jelitowy.
Należy pamiętać, o czym pisaliśmy już wcześniej, że błonnik pokarmowy ma nie tylko korzystny wpływ na leczenie zaparć, ale pomaga
także zapobiegać powstawaniu nowotworów
jelit, gdyż nie pozwala na zaleganie i szkodliwe
oddziaływanie treści kałowej na ich ścianę.
Dietę bogatoresztkową (bogatobłonnikową)
należy wprowadzać stopniowo.

Picie dużych ilości wody potęguje
dobroczynne działanie błonnika.
Zaleca się wypijanie 8-10 szklanek
wody dziennie.
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Otręby są tanie, zdrowe i łatwo dostępne
Paczkę można kupić już za ok. 2 zł.
Dosypujemy ich niewielką ilość (1-2 łyżeczki)
do potraw (do zup, sosów, jogurtów, ryżu,
mięsa itp.)

Psycholog radzi
mgr psychologii Maja Górska

Uczmy się mówić NIE

FOT. : CORBIS

Często zgadzamy się na coś, czego w głębi duszy nie mamy ochoty zrobić. Dlaczego? Z bardzo
prostego powodu. Trudno jest nam innym odmawiać. Choć potem mamy za to żal do samych
siebie, a czasem także skrywaną niechęć do osoby, która „postawiła nas” w tej niezręcznej sytuacji,
jest już za późno. Czy mówienie „nie” musi nam sprawiać aż tyle kłopotu?

Codziennie wiele osób ma do nas dziesiątki próśb. Córka pyta, czy nie zajęlibyśmy się
wnukami, syn chce pożyczyć pieniądze, sąsiadka prosi o zajęcie się psem, gdy wyjedzie
na urlop, a przyjaciel oczekuje pomocy przy
umyciu samochodu. I choć mamy inne plany
– najczęściej zgadzamy się.

Małe, trudne słówko

Najczęściej trudno jest nam odmówić, gdyż
uważamy, że „powinniśmy” być pomocni. Gdy
nie chcemy spełnić czyjejś prośby, czujemy się
jak egoiści. Tak bardzo pragniemy być życzliwi

Asertywność to umiejętność swobodnego wyrażania swoich emocji,
wypowiadania własnego zdania i akcentowania swoich praw,
ale bez urażania czy krzywdzenia innych ludzi. Jeśli na prośbę
o popilnowanie wnuków odpowiesz: „Nie zrobię tego, bo nie mam
na to dzisiaj ochoty”, choć nie będzie to dobrze odebrane przez
rozmówcę, będzie jednak grzeczne, szczere i asertywne.
i dobrze nastawieni do ludzi. Jednym słowem,
sama myśl, że moglibyśmy odmówić, wpływa
negatywnie na naszą samoocenę. Odmowę
utrudnia także bliska relacja z osobą, która
ma do nas prośbę. Boimy się, że powiedzenie
„nie” dziecku, matce czy przyjaciółce zepsuje
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nasze stosunki i spowoduje konflikt. Często
nie umiemy też odmówić ze strachu przed
konsekwencjami, jakie możemy ponieść. Zgadzamy się na dodatkowe obowiązki, których
nie mamy ochoty podjąć, ponieważ wydaje
nam się, że sprzeciw spowoduje karę.

Cztery zasady
asertywnego
postępowania
1. Masz prawo robić to, co chcesz
– dopóki twoje działania nie ranią kogoś
innego.
2. Masz prawo do poszanowania swojej
godności – nawet jeśli rani to kogoś innego (pod warunkiem, że twoje intencje
są asertywne – nie agresywne!).
3. Masz prawo przedstawiać innym
swoje prośby – ale musisz uznać,
że druga osoba ma prawo odmówić.
Istnieją takie sytuacje między ludźmi,
w których wzajemne prawa nie są
oczywiste. Zawsze jednak warto wyjaśnić
problem z drugą osobą.
4. Masz prawo korzystać ze swoich
praw – jeśli z nich nie korzystasz, to
godzisz się na odebranie ich sobie.

Skutki uległości

Niekiedy nie odmawiamy, gdyż po prostu nie
umiemy. Zwyczajnie nie wiemy, jak to zrobić,
zaczynamy szukać wymówek, argumentów
mających nas usprawiedliwić, aż wreszcie, gdy
kłamstwa się zagęszczają – ulegamy.
Jakie są tego skutki? Przede wszystkim budzi
się w nas złość – na siebie i na osobę, która
czegoś od nas chciała. Na siebie złościmy się
za „brak charakteru”. Jesteśmy także wściekli
na osobę proszącą nas o coś, ponieważ mamy
poczucie, że zmusiła nas do spełnienia swojej
prośby. Złość wywołuje poczucie, że działamy
pod przymusem, a wręcz, że pogwałcono nasze granice. Tak naprawdę jednak do żadnego
wymuszenia nie doszło. Ktoś nas poprosił,
a my się na to… zgodziliśmy.

Asertywność to nie egoizm

W psychologii umiejętność swobodnego
wyrażania emocji, wypowiadania własnego
zdania przy poszanowaniu swoich praw (ale
bez przekraczania praw i granic innych osób!),
nazywana jest asertywnością.
To bardzo przydatna umiejętność. Na szczęście nawet ci, którzy jej sobie dotąd nie przyswoili, mogą się tego nauczyć. Asertywne
zachowanie daje nam do ręki broń, która nie
rani innych i świetnie strzeże naszych granic.
Pozwala nam robić to, co chcemy, i zawsze
odmawiać, gdy coś nie jest zgodne z naszymi planami czy przekonaniami. Czyż to nie
cudowna umiejętność? Dzięki asertywności
zyskujemy szacunek do samych siebie, wzrasta

Szczególny problem z mówieniem „nie” mają osoby,
które zawsze i za wszelką cenę chcą zadowolić innych. To, paradoksalnie,
prowadzi często do frustracji i obniżonego poczucia własnej wartości.
nasze poczucie kontroli nad własnym życiem,
jesteśmy także poważniej traktowani przez
innych ludzi.
Kiedy zachowujemy się asertywnie, jesteśmy mniej podatni na manipulację i sytuacje,
w których ktoś mógłby nas wykorzystać.
Poza tym asertywność uwrażliwia nas na
potrzeby, uczucia i prawa otaczających nas
osób. A to świetnie wpływa na relacje z innymi ludźmi – nie tylko w rodzinie, ale także
w pracy i wśród znajomych.

Samodzielnie czy na kursie?

Asertywność najlepiej poznawać na kursach
psychologicznych – tam od razu ćwiczy się

nowe umiejętności. Nie oznacza to jednak,
że nie można samodzielnie nauczyć się asertywnych zachowań.
Doskonałą pomocą będą książki. Ale to dopiero początek. Aby opanować umiejętność
mówienia „nie”, potrzeba przede wszystkim
praktyki. Jeśli dotychczas mieliśmy z tym problemy, będziemy potrzebowali wielu godzin
„praktycznych” ćwiczeń.
W czasie ćwiczenia asertywności możemy
się natknąć na trudności – ludzie przyzwyczajeni do naszej uległości mogą reagować złością
lub agresją na odmowę. Rodzina i znajomi
także potrzebują czasu, by nauczyć się, że
postępujemy inaczej.

Krótki kurs asertywności
MÓW JASNO, CZEGO CHCESZ – gdy ktoś zaskakuje cię pytaniem lub prośbą, zamiast
niewyraźnie mamrotać odpowiedź, szukając argumentów, by odmówić, lepiej powiedzieć to
wprost. Idealnie nadają się do tego słówka „tak” i „nie”. Ważne jest jednak, by nie dodawać po
nich „ale”, gdyż słowo to zostawia rozmówcy furtkę, żeby dalej cię przekonywać.
NIE TŁUMACZ SIĘ – możesz jedynie wyjaśnić swoje postępowanie (np. „Nie zaopiekuję
się twoim psem, bo się go boję”, „To dla mnie dodatkowy obowiązek, a ja jestem dzisiaj
zmęczony”). Asertywna odpowiedź to taka, w której podajesz prawdziwy powód odmowy.
NIE ODPOWIADAJ ZA SZYBKO – jeśli ktoś cię zaskoczy pytaniem lub prośbą, daj sobie czas
na zastanowienie (powiedz np. „Muszę o tym chwilę pomyśleć, odpowiem ci za kilka minut”).
Chwila namysłu zwiększa szanse na to, że postąpisz zgodnie ze swoimi potrzebami.
NIE PRZEPRASZAJ ZA TO, ŻE ODMAWIASZ – asertywna odmowa nie jest ranieniem czy
odrzuceniem kogoś. Zaznaczasz w niej jedynie, na co się zgadzasz, a na co nie.
MÓW PRAWDĘ – postępując w ten sposób, działasz asertywnie i nie wikłasz się w kłamstwa.
Nawet jeśli czasem mówisz „Nie zrobię tego, bo nie mam na to ochoty”, jest to zupełnie szczera
i asertywna (choć może niezbyt miła dla odbiorcy) odpowiedź.
MÓW O SOBIE, NIE O ROZMÓWCY – zaczynaj zdania od „ja”. To daje większe szanse, że nie
zachowasz się agresywnie lub niegrzecznie. Powiedz natomiast, czego chcesz lub na co się nie
godzisz (np. „Źle się czuję, gdy jestem stawiana w takiej sytuacji”, „Nie zgadzam się, byś tak się
do mnie zwracał”).
MÓW O SWOICH UCZUCIACH – ludzie będą cię wtedy lepiej rozumieć (np. „Chciałabym,
żebyś nie prosił mnie o coś, czego nie jestem w stanie spełnić”, „Wolałabym nie brać za ciebie
obowiązków, to mnie irytuje”).
ZAPYTAJ, KIEDY CZEGOŚ NIE ROZUMIESZ – Jeśli jakaś sprawa między tobą a drugim
człowiekiem nie jest oczywista – przedyskutujcie ją, masz prawo domagać się wyjaśnienia
oraz ustalenia reguł w waszej relacji.
DAJ INNYM TAKIE SAME PRAWA, jakich chcesz dla siebie. Prosząc kogoś o przysługę, przygotuj się na to, że usłyszysz „nie”. Zaakceptuj to i przyjmij spokojnie.
NIE KRZYWDŹ INNYCH – jeśli twoje prawa naruszają granice innych – zastanów się, co jest
dla ciebie ważniejsze – realizowanie swoich celów czy poszanowanie cudzych praw.
Pamiętaj, że jedną z najważniejszych zasad asertywności jest nieatakowanie rozmówcy i przekazywanie wszystkich informacji i swoich decyzji w sposób konkretny i rzeczowy, bez jakiejkolwiek
agresji.
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Program Złota Karta ConvaTec
Przemysław Styczeń

Turnus sanatoryjny
dla dzieci ze stomią w Ustce

Zabawa w piratów – rejs statkiem „Dragon”.

Osobom dorosłym łatwiej radzić sobie z wszelkimi schorzeniami. Dzieci ze swoją chorobą są
bezradne. Dlatego rolę przewodników muszą
przejąć rodzice.
Nic dziwnego, że wylosowanym na wyjazd
do sanatorium małym szczęśliwcom towarzyszyli opiekunowie. Grupa dzieci wypoczywających w Ustce była zróżnicowana wiekowo:
najmłodszy z uczestników miał zaledwie 8 miesięcy, najstarszy 14 lat.

Pod opieką pani Urszuli

– Było to dla mnie zupełnie nowe przeżycie
– mówi pani Urszula Sobczak, wykwalifikowana
i doświadczona pielęgniarka stomijna z poradni
stomijnej w Poznaniu. – Oczywiście wiedziałam,
że tym razem będę się opiekować dziećmi, nie
spodziewałam się jednak takich maluszków.
Dotąd pracowałam z trochę starszymi dziećmi
i takie szkraby wydawały mi się dużym wyzwaniem. Myślałam, że będzie trudniej, a tu wręcz
przeciwnie – śmieje się pani Urszula – to była
jedna z moich najmilszych grup.
Firma ConvaTec pokryła koszty przejazdu, zakwaterowania w dwuosobowym pokoju z łazienką oraz całodziennego wyżywienia dla każdego
dziecka i jego opiekuna. Jeśli drugie z rodziców
postanowiło im towarzyszyć, można było wykupić dostawkę. – To bardzo dobrze, że rodzice
aktywnie uczestniczyli w tym turnusie – mówi

Spacery i aktywny wypoczynek na plaży.

pani Urszula. Praca z dzieckiem lepiej przebiega, gdy ma koło siebie rodzica, kogoś, kogo zna
i przy kim czuje się bezpiecznie.
Mimo nie najlepszej pogody wszyscy bardzo
dobrze się bawili. Do zabaw na plaży, spacerów
brzegiem morza wcale nie są niezbędne upały.
Ze szczególnym sentymentem uczestnicy wspominali rejs statkiem „Dragon”, w czasie którego
akurat pomyślna aura wyjątkowo dopisała.

Jak zostać członkiem
programu „Złota Karta
ConvaTec”?
Program „Złota Karta ConvaTec” ma na celu
poprawę jakości życia osób z wyłonioną stomią.
Udział w nim jest dobrowolny i całkowicie
bezpłatny. Do programu może przystąpić każda
osoba ze stomią, która korzysta ze sprzętu
stomijnego firmy ConvaTec.
Aby przystąpić do programu i otrzymać Złotą
Kartę, należy wypełnić kupon znajdujący się
w wyprawce ConvaTec, którą pacjent otrzymuje
od pielęgniarki w szpitalu po operacji wyłonienia
stomii. Kupony takie drukujemy również co jakiś
czas w magazynie „Nasza Troska”. Kupon po
wypełnieniu i podpisaniu należy wysłać na adres
Działu Pomocy firmy ConvaTec.
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Zdjęcie do albumu z nowymi przyjaciółmi.

Dla uczestników taki wyjazd to same korzyści.
Przede wszystkim szansa na oderwanie się od codzienności, spotkanie innych rodzin z podobnymi
problemami zdrowotnymi swoich dzieci.
Dzielenie się kłopotami jest bardzo ważne:
dodaje otuchy i sprawia, że łatwiej jest podejść
z humorem do wielu spraw. Żaden poradnik
nie zastąpi takich osobistych doświadczeń.

Wypełniony plan dnia

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie zapoznawcze, a już drugiego rozpoczęły się spotkania
seminaryjne. Poruszano takie tematy, jak: pielęgnacja stomii i skóry wokół niej, dobór sprzętu,
irygacje, zasady żywienia. Wykłady ilustrowane były pokazami filmowymi. Po spotkaniach
był czas na dyskusję, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, opowiadanie o kłopotach
i sukcesach.
Tym, którzy potrzebowali więcej intymności
do rozmów, pani Urszula oferowała spotkania
indywidualne. – Odwiedzałam uczestników w ich
pokojach, jeśli mieli takie życzenie. Łatwiej zwierzyć się z problemów, gdy nikt inny nie słucha.
Czasem rodzicom wygodniej uczyć się pielęgnacji
stomii we własnym pokoju, gdzie dysponują np.
stolikiem do przewijania.
– Wszyscy bardzo się zżyliśmy. Na koniec – wymieniliśmy się adresami i telefonami – uśmiecha
się pani Urszula.

FOT. : URSZULA SOBCZAK

Na przełomie lipca i czerwca odbył się kolejny dziesięciodniowy turnus sanatoryjny dla uczestników
programu „Złota Karta ConvaTec”. Tym razem gośćmi pensjonatu „Perła”, malowniczo położonego
w nadmorskiej Ustce, były dzieci ze stomią oraz ich rodzice.

Tam byliśmy...
Marek Sitkowski

Wśród ostrowieckich przyjaciół
Klub „Bratek” istnieje od czterech lat. Rozrósł
się przez ten czas z małego, kilkuosobowego grona do grupy ponad 50 osób. Praktycznie nie ma
w regionie pacjenta ze stomią, który by o nim
nie słyszał i choć raz nie był na spotkaniu, które
odbywa się zawsze w ostatnią środę miesiąca.
A i we wszystkie pozostałe środy w siedzibie Klubu można spotkać zarówno zarząd, jak i wolontariuszy, zawsze chętnych do pomocy osobom
ze stomią.

Od lewej (za stołem): dr Bożena
Zwojno, inicjatorka założenia klubu; Bolesław Kozieł (stoi), prezes
klubu; prof. Stanisław Głuszek, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej i Urazowej szpitala
św. Aleksandra w Kielcach; dr Jerzy
Stanisławek, ordynator Oddziału
Chirurgicznego szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, opiekun klubu;
pani Elżbieta Jarema, pielęgniarka
stomijna.

Miejsce wsparcia

Klub wspiera potrzebujących nie tylko poradami
i serdeczną rozmową, ale i sprzętem uzyskiwanym
od członków i przychylnych sponsorów.
Z tymi sponsorami (uczcie się inne miasta!) jest
w Ostrowcu Świętokrzyskim tak: mogą zmieniać
się władze, dyrektorzy, ale zrozumienie i przychylność dla osób z wyłonioną przetoką pozostaje
niezmienna. Dzięki poprzedniemu prezydentowi
miasta – i obecnemu, który także deklaruje i udowadnia chęć pomocy – klub ma swój lokal.

Przy szczególnych okazjach (takich jak spotkanie z profesorem Stanisławem Głuszkiem,
chirurgiem z Kielc, które odbyło się 29 czerwca
br.), ostrowieccy stomicy podejmują gości w hotelu „Gromada”.
W kronice klubu „Bratek”, prowadzonej przez
panią Jadwigę Sikorę, co rusz pojawiają się zdjęcia
z imprez, wycieczek, fotografie lekarzy, którzy spotykają się z pacjentami, którym wyłaniali stomię,

FOT. : MAREK SITKOWSKI

Ponoć ideału nie da się osiągnąć, ale można próbować się do niego zbliżyć. Klub Stomijny „Bratek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim jest tego ideału naprawdę bliski.

służąc im radą także poza szpitalem. I dlatego
pacjenci nie szczędzą im wyrazów sympatii.
Członkowie klubu „Bratek”, lekarze, przedstawiciele firm i władz miasta zgodnie twierdzą, że
niewątpliwy sukces Klubu Stomijnego w Ostrowcu
Świętokrzyskim to w dużej mierze zasługa jednego
człowieka: prezesa, pana Bolesława Kozieła. To
on potrafi połączyć sprawną organizację z ciepłą
i koleżeńską klubową atmosferą.

Stomicy bez granic, Trzycatek ’07

Anna Czarny

Uczestnicy spotkania z Polski.

Jest taka polska miejscowość, gdzie stykają się
granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji.
To Jaworzynka-Trzycatek. Właśnie tu 30
czerwca br. odbyło się III Międzynarodowe

Wspólne śpiewanie, to bardzo dobra zabawa.

Graniczne Spotkanie stomików z trzech sąsiadujących krajów – Polski, Czech i Słowacji.
Organizatorem tego spotkania już po raz kolejny był
Oddział Regionalny Pol-Ilko w Katowicach. Hasło
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Stu uczestników – stare i nowe przyjaźnie.

tegorocznego spotkania, w którym uczestniczyło
ok. 100 osób, brzmiało – „Stomicy bez granic”.
Pogoda dopisała, humory również. Odnowiono
stare przyjaźnie i nawiązano wiele nowych.

FOT. : ANNA CZARNY

Międzynarodowe spotkanie w Jaworzynce-Trzycatku upłynęło pod znakiem trójki. Odbyło się po
raz trzeci, u zbiegu trzech granic, a uczestnikami byli stomicy z trzech państw.

MIEJSCA SPOTKAŃ

Prezenty
dla wszystkich
uczestników
spotkań

BEZPŁATNY TRANSPORT
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Zaproszenia na spotkania
Na spotkania organizowane
w ramach programu „Spotkajmy się”
zapraszamy wszystkich pacjentów
ze stomią. Przed każdym z nich wysyłamy
pocztą zaproszenia, które otrzymują m.in.
wszyscy prenumeratorzy „Naszej Troski”,
członkowie programu Złota Karta ConvaTec
oraz wszystkie osoby, które przysłały
do nas kupon „Spotkajmy się”.

Tematy spotkań w 2007 r.
I SPOTKANIE

„Pielęgnacja stomii w pytaniach
i odpowiedziach”
II SPOTKANIE

„Ruch to zdrowie! – ćwicz razem
z nami”
III SPOTKANIE

„Jak żyć ze stomią?”

FOT. : NAF

Na każdym
z jesiennych spotkań
wszyscy ich uczestnicy
otrzymają od nas lusterko
przydatne podczas
codziennych zabiegów
pielęgnacji stomii.

III CYKL SPOTKAŃ W 2007 R.

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

ZMIANA GODZINY SPOTKANIA
W WARSZAWIE
Informujemy, że jesienne spotkanie w Warszawie odbędzie się
w dniu 26 września w kinie Wisła
w godzinach 12.00-15.00.
Serdecznie zapraszamy!

ZMIANA DATY SPOTKANIA
W NOWYM TARGU
Informujemy, że jesienne spotkanie w Nowym Targu odbędzie się
w dniu 19 października.
Serdecznie zapraszamy!

Kącik medyczny
lek. rodzinny Marcin Pustkowski

specjalista medycyny rodzinnej

Choroba
zwyrodnieniowa stawów

Jest to najczęstsza choroba stawów, której charakterystyczne objawy znajdowano już nawet w szkieletach z epoki lodowcowej. Mimo powszechnego występowania nie musimy się poddawać: istnieje
dziś wiele środków, które pozwalają zwalczać jej objawy.
Choroba zwyrodnieniowa stawów, zwana
również artrozą lub gośćcem zwyradniającym,
jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych
przewlekłych schorzeń. Cierpi na nią ok. 12%
dorosłych osób, a odsetek ten zwiększa się wraz
z wiekiem. Jednak wbrew obiegowym opiniom,
choroba ta może także wystąpić u osób młodszych, a nawet dzieci. Dzieje się tak najczęściej
po urazach w okolicy stawu albo w przypadku
wady genetycznej chrząstki.
Przed 45. r.ż. choroba w jednakowym stopniu
dotyczy kobiet i mężczyzn, potem na schorzenie to cierpi znacznie więcej kobiet.
Choroba zwyrodnieniowa atakuje przede
wszystkim stawy kolanowe, biodrowe, stawy
ręki (środkowe i końcowe części palców) oraz
kręgosłup (przeważnie jego dolną część, czyli
krzyż, oraz górną – szyjną).

Choroba chrząstki stawowej

Choroba zwyrodnieniowa to głównie choroba
chrząstki stawowej, która traci elastyczność,
pęka i „wyciera” się, aż do momentu, kiedy
„gołe” kości stykają się między sobą. Jest to
przyczyną bólu, obrzęku i ograniczenia ruchów
w stawie, czyli objawów zapalenia.
Trące o siebie kości są ciągle drażnione, co
sprawia, że na ich krawędziach tworzą się wyrośla kostne zwane osteofitami. Kawałki kości
albo chrząstki mogą się nawet odłamać i jako
wolne ciała blokować ruchy w stawie. Ograniczenie ruchów sprawia, że zanikowi ulegają
również w późniejszym okresie mięśnie.

Jaka przyczyna?

Nie znamy dokładnej przyczyny rozwoju
choroby zwyrodnieniowej stawów.
Uważa się, że wpływ na jej rozwój ma wiele
czynników, a wśród nich m.in. starzenie się,
nadwaga, urazy stawów, czynniki genetyczne,
płeć (kobiety są bardziej zagrożone), osłabienie mięśni (szczególnie wokół kolana), a tak-

że występowanie innych chorób stawów (np.
reumatoidalnego zapalenia stawów).
Niektórzy naukowcy uważają, że bezpośrednią przyczyną uszkodzenia chrząstki jest
zakłócenie równowagi pomiędzy działaniem
różnych enzymów. Substancji niszczących
staw jest wtedy więcej niż go odbudowujących. Organizm zamiast regenerować chrząstkę
tworzy nową kość, która w postaci osteofitów i guzków na palcach jest tylko przyczyną jeszcze większego bólu i stanu zapalnego.

Z czego
zbudowany jest staw?
Staw to miejsce ruchomego połączenia
dwóch lub więcej kości. Składa się
z następujących głównych części:
chrząstka stawowa – śliska tkanka
pokrywająca końce kości tworzących staw,
składa się głównie z wody (65-80%);
torebka stawowa – mocna błona
zbudowana z tkanki łącznej, obejmująca
wszystkie elementy stawu;
błona maziowa – cienka warstwa
tkanki pokrywającej torebkę stawową od
wewnątrz, błona maziowa wydziela maź
stawową;
maź stawowa – lepka substancja, która
nawilża i odżywia chrząstkę stawową,
dzięki czemu jest ona gładka i śliska;
jama stawowa – przestrzeń pomiędzy
torebką stawową a powierzchniami
stawowymi kości;
więzadła – mocne pasma
łącznotkankowe łączące ze sobą (wiążące)
kości w stawie lub wzmacniające torebkę
stawową.
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Ból i skrzypienie

Wszystko to razem daje obraz bolącego,
obrzękniętego i zniekształconego stawu, który
źle pracuje i nie pozwala choremu na normalne
funkcjonowanie.
Ból jest najsłabszy rano, a najsilniejszy wieczorem. W zależności od zajętego stawu trudności może sprawiać chodzenie, odkręcenie
słoika czy zgięcie nogi w kolanie.
Poza bólem, chorym bardzo dokucza także
sztywność stawów. Rano i po okresie dłuższego
bezruchu trzeba się zawsze „rozruszać”, zanim
możliwe będą w miarę płynne ruchy nogi, ręki
czy kręgosłupa.
Stawy mogą być też spuchnięte, a przy poruszaniu usłyszeć można często dźwięk przypominający zgrzytanie lub skrzypienie. Niektórzy pacjenci są też wyjątkowo wrażliwi na
zmiany pogody.
Zakłócenie normalnego życia objawia się
trudnościami w pracy, ograniczeniami dotyczącymi życia rodzinnego i towarzyskiego, a nawet
pojawieniem się depresji.
Objawy choroby zwyrodnieniowej mogą różnić się w zależności od zajętego stawu (patrz
ramki na sąsiedniej stronie).

U lekarza

Tak jak w przypadku każdej innej choroby
najważniejsze w jej rozpoznaniu jest badanie
lekarskie.
Podczas wizyty lekarz z tego, co zgłasza
chory, powinien wychwycić objawy choroby
zwyrodnieniowej. Zbada także ruchomość w
poszczególnych stawach, odruchy nerwowe
i siłę mięśni.
Potem zleci zapewne zdjęcie rentgenowskie
(rtg) „podejrzanej” okolicy. Na zdjęciu widać
dalsze charakterystyczne dla choroby zwyrodnieniowej objawy. Ubytek chrząstki objawia się
jako tzw. zwężenie szpary stawowej. Widać
także wyrośla kostne (osteofity) oraz torbiele

Niezmiernie ważne w leczeniu choroby
zwyrodnieniowej stawów jest zrzucenie
zbędnych kilogramów, które obciążają
stawy – szczególnie kolanowe, ale również
stawy biodrowe, stawy stopy i dolną część
kręgosłupa.

kostne (puste przestrzenie), krawędzie kości
są wyraźnie nieregularne.
Jednak najwcześniej zmiany zwyrodnieniowe
można zobaczyć wcale nie w rtg tylko w rezonansie magnetycznym. Lekarz może zlecić to
badanie, jeśli w rtg nie ma żadnych zmian (lub
są minimalne), a u pacjenta występuje ból, albo
kiedy podejrzewa uszkodzenie więzadeł stawowych lub łękotki w stawie kolanowym.
Inne badania (takie jak nakłucie stawu i pobranie płynu do analizy) wykonuje się rzadziej.
Czasami, aby wykluczyć inne niż choroba
zwyrodnieniowa przyczyny zapalenia stawów,
wykonuje się również badania krwi: OB, czynnik
reumatoidalny i inne testy.

Zbawienny wysiłek

Choroby zwyrodnieniowej stawów nie da się
zupełnie wyleczyć. Dlatego w terapii najważniejsze jest złagodzenie objawów, odzyskanie
przez pacjenta w jak największym stopniu prawidłowej ruchomości w chorych stawach oraz
zapobieganie dalszemu postępowi choroby.
Równie istotne jak leki jest umiejętne dawkowanie ruchu i odpoczynku oraz zrzucenie
zbędnych kilogramów, które często niepotrzebnie obciążają stawy.
Ruch – wbrew pozorom – pomaga złagodzić
ból, zwiększa elastyczność stawów i mięśni,
wzmacnia serce i płuca. Trening powinien zaplanować lekarz lub fizykoterapeuta, który może
również pomóc w ćwiczeniach rozciągających
i wymasować zbolałe okolice. Efekty przynosi
początkowo nawet zwykłe spacerowanie.Bardzo korzystne jest też pływanie i wykonywanie
ćwiczeń w wodzie. Ważne jest, aby ćwiczenia
wykonywać systematycznie.
Zaleca się także wszystkie ćwiczenia, które
zwiększają elastyczność oraz zakres ruchów
w stawach, a przy tym poprawiają naszą zwinność i zręczność np. tai-chi, joga.
Jeśli osłabione są mięśnie, fizykoterapeuta
zaleci także ćwiczenia siłowe (np. podnoszenie ciężarków). Niewielki ból pojawiający się
w trakcie ćwiczeń można zwalczyć za pomocą
środków przeciwbólowych, a także okładów
z lodu. Każdy nowy ból o znacznym nasileniu
powinien być skonsultowany z lekarzem.

Gonartroza – choroba zwyrodnieniowa stawów
kolanowych
Jedna z najczęstszych odmian choroby zwyrodnieniowej. Typowe objawy w postaci
sztywności i bólu stawów doprowadzają do trudności w chodzeniu, wchodzeniu po schodach
czy wstawaniu z fotela. Charakterystycznym dla gonartrozy objawem jest obrzęk stawów
kolanowych.

Koksartroza – choroba zwyrodnieniowa stawów
biodrowych
Inna powszechnie występująca forma choroby zwyrodnieniowej. Ból jest czasami odczuwany
w innym miejscu niż biodro. Może to być pachwina, wewnętrzna strona uda, pośladki
a nawet kolano. Utrudnione jest pochylanie się, co może uniemożliwiać normalne ubieranie
czy zakładanie butów. Ból nogi może być tak silny, że staje się przyczyną utykania.

Spondyloartroza – choroba zwyrodnieniowa
kręgosłupa (lędźwiowo-krzyżowego i szyjnego)
Dotyczy przede wszystkim jego dolnego i górnego odcinka (krzyżowego i szyjnego).
Charakterystyczne dla tej choroby są tzw. „bóle korzonkowe”. Zmiany zwyrodnieniowe mogą
uciskać na nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego znajdującego się w środku kręgosłupa.
Doprowadza to np. do pojawienia się bólu promieniującego wzdłuż nogi (rwa), jej osłabienia
i uczucia zdrętwienia. Zwykle jednak spondyloza objawia się bólem i sztywnością krzyża lub szyi.

Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk
Jest to odmiana choroby zwyrodnieniowej, w której widoczny jest duży wpływ czynników
genetycznych. Występuje szczególnie często u kobiet. Prawdopodobieństwo jej rozwoju jest
znacznie większe, jeśli w rodzinie (matka, babcia) pojawiały się charakterystyczne „guzki” na
palcach.
Właśnie guzki i zniekształcenia palców są najbardziej charakterystyczne dla tej odmiany.
Palce mogą być bolesne, zaczerwienione i obrzęknięte – szczególnie na początku choroby.
Utrudnione jest chwytanie drobnych przedmiotów, np. długopisu czy łyżeczki.

FOT.CORBIS

Odchudzanie
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Ból podczas ćwiczeń wskazuje na to, że wysiłek również powinien być odpowiednio dawkowany. Regularny trening należy przeplatać
okresami odpoczynku.
Odpoczynkiem jest również sen, dlatego tak
ważne jest normalne wysypianie się.
Mniej popularna w Polsce jest nauka technik
relaksacyjnych, sposobów radzenia sobie ze
stresem i biofeedbacku. Jeśli pacjenci nauczą
się poprawnie rozluźniać mięśnie i zmniejszać
napięcie psychiczne, ból i sztywność od razu
się zmniejszą.
W pewnych sytuacjach trzeba ustabilizować
staw za pomocą specjalnych szyn lub aparatów
ortopedycznych. Dzięki nim staw znajduje się
we właściwej pozycji, co zmniejsza ból.
Należy jednak pamiętać, że można je stosować tylko przez ograniczony czas. Bezczynne
stawy i mięśnie mogłyby po pewnym czasie
ulec zesztywnieniu i osłabieniu. W zwyrodnieniu biodra i kolana pomocne jest też stosowanie laski.

Najważniejsze rady
dla pacjentów
Dowiedz się jak najwięcej o swojej
chorobie – z broszurek dla pacjentów,
od swojego lekarza, z internetu.
Bądź aktywny, ale z rozwagą – okresy
odpoczynku przeplataj z regularną
aktywnością fizyczną; naucz się, jakie są
twoje ograniczenia.

Oszczędzaj stawy: używaj najsilniejszych
mięśni i dużych stawów rozkładaj ciężar
ciężkich przedmiotów (przykłady: zamiast
szarpać się z ciężkimi drzwiami, naprzyj
na nie ciężarem całego ciała, aby podnieść
coś z podłogi, zegnij nogi w kolanach,
a plecy trzymaj prosto; użyj dwóch rąk do
podniesienia tego ciężaru zamiast jednej).
Nie wahaj się prosić innych o pomoc
– jeżeli tylko czujesz, że sobie z czymś nie
poradzisz.
Używaj laski i wszelkich innych pomocy
(np. otwieraczy do słoików).
W chorobach przewlekłych ważne
jest nastawienie. Jeśli jest pozytywne
i sprawujesz kontrolę nad chorobą, to
osiągniesz więcej.

FOT.CORBIS

Odżywiaj się prawidłowo – pozbądź się
zbędnych kilogramów, które niepotrzebnie
obciążają stawy.

Długotrwałego lub częstego bólu stawów nie wolno bagatelizować, należy skonsultować się
z lekarzem.

Ciepłe i zimne okłady

Dużą ulgę przynoszą chorym także inne metody. Jedną z nich jest stosowanie ciepła i zimna
(lub ich połączenie). Można to zrealizować na
wiele różnych sposobów. W przypadku ciepła pomocne są gorące oklady, ciepła kąpiel
lub gorący, piętnastominutowy prysznic przed
ćwiczeniami.
Jako źródło zimna można wykorzystać mrożonki zawinięte w ręcznik. Takie lodowe okłady są szczególnie przydatne w przypadku zaostrzeń choroby.
Nieoceniony w łagodzeniu bólu i sztywności jest również masaż. Popularność zdobywa
także nowa metoda zwana TENS. Małe urzą-
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dzenie wysyła impulsy elektryczne do zakończeń nerwowych leżących w okolicy bolesnego
stawu, blokując w ten sposób sygnały bólowe.
Wygląda jednak na to, że trzeba przeprowadzić więcej badań, aby jednoznacznie określić
skuteczność tej metody.

Leki

Pomimo zastosowania opisanych wyżej metod trudno wyobrazić sobie terapię choroby
zwyrodnieniowej bez leków. Farmaceutyki mają
na celu głównie zwalczanie bólu i innych objawów zapalenia.
Jako pierwszy zalecany jest często paracetamol (dostępny bez recepty). Jest on stosun-

kowo bezpieczny i skuteczny w łagodzeniu
niezbyt silnego, umiarkowanego bólu. Należy
jednak pamiętać, że paracetamol ma jedynie
właściwości przeciwbólowe i nie jest lekiem
przeciwzapalnym. Trzeba uważać, aby go nie
przedawkować, ponieważ wzrasta wtedy ryzyko uszkodzenia wątroby, szczególnie przy
równoczesnym piciu alkoholu.
Na stan zapalny działają natomiast inne szeroko wykorzystywane farmaceutyki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w skrócie
NLPZ). Część z tych leków dostępna jest bez
recepty, inne przepisać musi lekarz.
NLPZ takie jak ketoprofen, diklofenak, ibuprofen czy naproksen są podstawowymi farmaceutykami stosowanymi w leczeniu choroby
zwyrodnieniowej, jednak trzeba bardzo uważać
na ich działania niepożądane. Najważniejsze
to: choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego
oraz uszkodzenie nerek. Dotyczy to szczególnie osób po 65 r.ż. oraz pacjentów z chorobą
wrzodową lub z wcześniejszymi krwawieniami
z przewodu pokarmowego.
Jeśli ból jest silny i nie ustępuje po paracetamolu albo środkach z grupy NLPZ, to następny w kolejce do wypróbowania jest tramadol. Jest to lek opioidowy (narkotyczny)
stosowany szeroko także w łagodzeniu bólu
nowotworowego.
W chorobie zwyrodnieniowej można też stosować farmaceutyki w postaci kremów, żelów,
maści czy aerozoli. Mogą to być niesteroidowe
leki przeciwzapalne lub inne preparaty zawierające w swym składzie mentol, kamforę lub
kapsaicynę.

Do kogo się zgłosić?
Pacjent odczuwający objawy wskazujące
na chorobę zwyrodnieniową powinien się
zgłosić do swojego lekarza rodzinnego,
który potwierdzi rozpoznanie i zaplanuje
leczenie. W terapii nierzadko konieczny
będzie udział fizjoterapeuty. Lekarz
rodzinny w razie wątpliwości dotyczących
diagnozy lub przy rozważaniu leczenia
zabiegowego może skierować pacjenta do
ortopedy lub reumatologa.
z wymianą chorego stawu na sztuczny. Chirurg
może poprzesuwać kości, co sprawia, że na
staw wywierany jest mniejszy nacisk. Może
także złączyć na stałe dwie kości, likwidując
staw i tym samym związane z nim dolegliwości. W popularnym zabiegu zwanym artroskopią lekarz wprowadza do stawu cienką rurkę
z małą kamerą, dzięki czemu może zobaczyć
na monitorze jego wnętrze. Staw można wtedy
przepłukać solą fizjologiczną, usuwając krew,
wysięk zapalny i resztki tkanek. W tracie za-

biegu możliwe jest usunięcie luźnych kawałków kości i chrząstki i wygładzenie powierzchni
stawowych.
W ostateczności wymienia się staw na sztuczny. Zabieg ten (nazywany artroplastyką) do
niedawna był zarezerwowany tylko dla stawu biodrowego i kolanowego. Jednak obecnie
wymienia się także inne stawy, również tak
skomplikowane jak staw łokciowy.
Sztuczny staw (proteza) zbudowany jest
z bardzo wytrzymałych materiałów: specjalnych
stopów metali, ceramiki, tworzyw sztucznych.
Z kośćmi łączy je cement. Sztuczne stawy biodrowe i kolanowe wytrzymują 20 lat aż u 80%
chorych. Pacjenta kwalifikuje do zabiegu ortopeda.
W zależności od wieku chorego, a także płci,
wagi, trybu życia, a co za tym idzie poziomu
aktywności, lekarz wybiera odpowiedni rodzaj protezy.
Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje te
skomplikowane operacje, jednak na zabieg
czeka się przeważnie bardzo długo. Można
wykonywać operację prywatnie, jednak wiąże
się ze sporym wydatkiem.

Leki można stosować również w postaci zastrzyków. Popularne „blokady” to nic innego
jak wstrzyknięcia do stawów kortykosteroidów
(„sterydów”). Takie zastrzyki przynoszą dużą
ulgę, jednak ich stosowanie wzbudza pewne
kontrowersje. Kortykosteroidy mogą bowiem
wywołać osteoporozę i martwicę kości. Dlatego nie zaleca się więcej niż 2-4 blokady na rok
(do jednego stawu).
W chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego stosuje się także zastrzyki z pochodnych kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy to składnik mazi stawowej, który nawilża
i odżywia chrząstkę. Jego uzupełnienie łagodzi
u niektórych chorych objawy.

Skalpelem i rurką

U pewnej części osób leki, regularny wysiłek,
masaż, stosowanie ciepła i zimna już nie pomagają. Rozważyć należy wtedy zabieg operacyjny. Operacja nie musi być jednoznaczna

FOT. FPM

Blokady i zastrzyki

Alternatywnie
W leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów próbuje się wykorzystać również metody
medycyny alternatywnej. Niektórym pacjentom pomagają, jednak skuteczność większości
z tych metod nie jest potwierdzona w dużych i dobrze zaprojektowanych badaniach
klinicznych. W zwalczaniu bólu stosuje się od lat akupunkturę. Dotychczasowe wyniki badań
nad wykorzystaniem suplementów żywieniowych, takich jak glukozamina czy chondroityna,
są sprzeczne. Są to elementy budowy chrząstki stawowej, które próbuje się podać doustnie
w celu jej odbudowy. Inne popularne metody, jak noszenie miedzianych bransoletek czy kąpiele
błotne nie okazały się pomocne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej. Stosując wyżej
wymienione metody, nie należy zapominać o regularnych wizytach u lekarza i fizykoterapeuty.
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Ćwiczenia z piłką (część II)
W poprzednim numerze „Naszej Troski” przedstawiliśmy serię ćwiczeń z piłką wykonywanych
w pozycji siedzącej. Dzisiaj zaprezentujemy inne sposoby jej wykorzystania, wymagające
wygospodarowania nieco większej powierzchni do ćwiczeń.

Piłkę do
ćwiczeń
można
kupić
w większości
sklepów
medycznych oraz
w supermarketach.
Ceny wahają się
od 20 do 90 zł.

FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

Piłka gimnastyczna jest wykorzystywana z powodzeniem w rehabilitacji od początku lat 60.
Efekty, jakie można dzięki niej osiągnąć, są więc
doskonale udokumentowane.
Ćwiczenia z piłką to jedne z najbardziej wszechstronnych ćwiczeń. Można je wykorzystać zarówno do wzmocnienia układu sercowo-naczyniowego, poprawy koordynacji ruchów, jak i do
uzyskania kształtnej sylwetki. Ich uniwersalność
polega również na tym, że stosownie do potrzeb
możemy wybrać sobie taką ich serię, która działa
na konkretne partie ciała, w zależności od tego,
z czym aktualnie mamy kłopoty.
Ćwiczenia z piłką angażują całe ciało, zmuszają do aktywności wiele różnych grup mięśni
jednocześnie i w ten sposób pozwalają na spalenie dużej ilości kalorii. Są zatem doskonałym
uzupełnieniem diet odchudzających.
Co jednak najistotniejsze z punktu widzenia
ćwiczącego – ten rodzaj aktywności wcale nie
musi być intensywny, męczący i trudny do wykonania, a i tak przynosi pożądane efekty. Z piłką
może ćwiczyć każdy – i junior, i senior, i rekonwalescent, a także stały bywalec siłowni.
W poprzednim numerze „Naszej Troski” pisaliśmy
o tym, jak bardzo takie ćwiczenia są korzystne dla
osób, które mają wyłonioną stomię. Przypomnijmy: za ich pomocą zwiększamy motorykę jelit,

Ćwiczenia z piłką są polecane
w przypadku wielu schorzeń, m.in.
przy nieprawidłowej postawie,
kłopotach z kręgosłupem,
nietrzymaniu moczu czy cierpnięciu
i bólach rąk.
przeciwdziałamy zaparciom i wzmacniamy powłoki
brzuszne, co jest doskonałą profilaktyką przeciw
wystąpieniu przepukliny okołostomijnej.
Ćwiczenia z wykorzystaniem piłki przyczyniają
się ponadto do wzmocnienia tłoczni brzusznej
i mięśni krocza, co może pomóc w wypróżnianiu.
W tym wypadku gimnastykę z piłką można zaliczyć wręcz do ćwiczeń rehabilitacyjnych, spełnia
ona bowiem dwa ważne zadania – przyczynia
się do ogólnej poprawy kondycji ćwiczącego
i jednocześnie działa wzmacniająco, naprawczo
i profilaktycznie.
Dobre efekty, szczególnie dla przyszłych matek, przynoszą ćwiczenia wzmacniające mięśnie
miednicy, które to mięśnie są odpowiedzialne
za podtrzymywanie rosnącego podczas ciąży
brzucha, a podczas porodu pomagają dziecku
wydostać się na świat.
Równie istotne jest utrzymanie mięśni miednicy w dobrej kondycji u kobiet wkraczających
w okres menopauzy, wyćwiczone mięśnie zapobiegną nietrzymaniu moczu.
Gimnastyka z piłką wzmacnia kręgosłup. Niejednokrotnie, zmęczeni wielogodzinną pracą, często
w pozycji, która nie jest fizjologicznie prawidłowa, skarżymy się na bóle pleców, spięte mięśnie
karku, cierpnące ręce, bóle kręgosłupa i barków.
Możemy temu zaradzić nie tylko doraźnie, ale
i trwale. Dzięki ćwiczeniom z piłką mamy szansę
ustrzec się na przyszłość przed tymi dolegliwościami, codziennie niwelując szkody, jakie powstają
w czasie, kiedy siedzimy przy biurku, przeważnie
pochyleni, ze zgarbionymi ramionami.
Prezentowane w tym numerze ćwiczenia wymagają odpowiedniego przygotowania miejsca,
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w którym będziemy je wykonywać. Ponieważ większość z nich odbywa się na podłodze w pozycji
leżącej, zadbajmy o to, żeby wolnej przestrzeni
było wystarczająco dużo, byśmy leżąc, mogli swobodnie operować rękami i nogami we wszystkich
kierunkach, nie narażając się przy tym na zahaczenie
o sprzęty domowe albo w przypadku wypuszczenia piłki nie spowodowali jakiejś szkody.
Pamiętajmy też o wygodnym niekrępującym
ruchów ubraniu i odpowiedniej rozgrzewce poprzedzającej ćwiczenia, a także o odpoczynku
po ich zakończeniu.
Na koniec warto przypomnieć, że sukces osiągniemy jedynie ćwicząc systematycznie. Nie musimy wykonywać dużej liczby ćwiczeń. Najważniejsza jest ich regularność.

Zasady, których należy
przestrzegać podczas
ćwiczeń z piłką
Przed przystąpieniem do ćwiczeń
starannie przygotuj miejsce, żeby w ich
trakcie nie zahaczyć przypadkiem o stojące
w pobliżu sprzęty.
Zadbaj o to, żeby piłka była dobrze
napompowana.
Rozpoczynaj od małej rozgrzewki, która
pozwoli przygotować mięśnie do bardziej
wytężonej pracy.
Nie obciążaj zbytnio swojego
organizmu, jeżeli czujesz zmęczenie,
to znaczy, że czas na przerwę.
Po zakończeniu ćwiczeń pamiętaj
o odpoczynku. Najlepiej jest poleżeć przez
chwilę, relaksując się, rozluźniając mięśnie
i głęboko oddychając.
Ćwicz systematycznie!

Ćwiczenie 8

Pozycja wyjściowa:
Kładziemy się na plecach, ręce wyciągamy
wzdłuż tułowia. Uginamy nogi w kolanach,
podnosimy je i opieramy na piłce.

Cel ćwiczenia:
Ćwicząc w ten sposób, zmuszamy do aktywności kilka bardzo ważnych grup mięśniowych – przede wszystkim wzmacniamy
mięśnie pleców, brzucha oraz pośladków.
Jednocześnie zwiększamy ruchomość oraz
elastyczność stawów i ścięgien.
Wykonując to ćwiczenie systematycznie,
możemy znacznie zwiększyć ruchomość stawów biodrowych oraz usprawnić i uelastycznić mięśnie dna miednicy. Ćwiczenie to jest

szczególnie zalecane w profilaktyce osteoporozy. Powinny je też wykonywać osoby mające kłopoty z nietrzymaniem moczu.

Pozycja wyjściowa:
Tak jak w poprzednim ćwiczeniu – kładziemy
się na plecach, ręce wyciągamy swobodnie
wzdłuż tułowia, uginamy nogi w kolanach,
podnosimy je i opieramy na piłce.

2. Zmieniamy nogę i powtarzamy wszystkie
czynności.
3. Ćwiczymy w ten sposób na przemian prawą i lewą nogą. Ćwiczenie powtarzamy
2-5 razy.

Jest ono doskonałym ćwiczeniem profilaktycznym zapobiegającym najczęściej występującej chorobie naczyń, tzw. niewydolności
żylnej, która w Polsce dotyka ponad połowę
osób powyżej 65. roku życia.

Opis ćwiczenia:
1. Powoli prostujemy w kolanie jedną nogę
i pozostajemy w tej pozycji przez 5-10
sekund, po czym wracamy do pozycji wyjściowej.

Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie to usprawnia krążenie w kończynach dolnych, ułatwia odpływ krwi żylnej
w kierunku serca, zapobiega tworzeniu się
obrzęków nóg.

Ważne!
Pamiętajmy, aby podczas wykonywania tego
ćwiczenia nie wstrzymywać oddechu i nie odrywać głowy od podłogi.

Opis ćwiczenia:
1. Napinając pośladki, powoli unosimy biodra
w górę.
2. Opuszczamy powoli biodra, wracając tym
samym do pozycji wyjściowej. Rozluźniamy mięśnie.

Ważne!
Pamiętajmy, że aby ćwiczenie mogło zostać
wykonane prawidłowo, w jego trakcie powinniśmy cały czas trzymać głowę opartą
o podłoże. Ćwiczenie należy powtarzać 2-5
razy. Podczas jego wykonywania nie wolno
wstrzymywać oddechu.
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FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

Ćwiczenie 9

Kącik medyczny
Ćwiczenie 10

Pozycja wyjściowa:
Leżąc na plecach z wyciągniętymi wzdłuż tułowia rękami, unosimy złączone i wyprostowane nogi i opieramy je stopami na piłce.
Opis ćwiczenia:
1. Uginamy nogi w kolanach, przyciągając je
w kierunku klatki piersiowej i przesuwając
stopy po piłce. Ruch ten powinien odbywać
się w taki sposób, aby podeszwa stóp dotykała powierzchni piłki.

2. Powracamy do pozycji wyjściowej.
3. Czynność powtarzamy 2-5 razy.
Cel ćwiczenia:
Dzięki temu ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie
brzucha.
Jest to ważne przede wszystkim dlatego, że
tylko dzięki prawidłowemu ich napięciu narządy wewnętrzne są utrzymywane we właściwej pozycji. Jest to bardzo istotne w profilaktyce przepukliny.

Wykonując to ćwiczenie, pobudzamy jelita do
pracy, wpływając tym samym pozytywnie na
regulację cyklu wypróżnień.
Ważne!
Pamiętajmy, żeby podczas wykonywania
tego ćwiczenia nie podnosić głowy i nie
wstrzymywać oddechu, aby nie spowodować zbyt dużego wzrostu ciśnienia w tłoczni
brzusznej.

FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

Ćwiczenie 11

Pozycja wyjściowa:
Kładziemy się na plecach, ręce wyciągamy
swobodnie wzdłuż tułowia. Uginamy nogi
w kolanach i rozsuwamy je na boki.
Między rozsuniętymi nogami umieszczamy
piłkę.
Opis ćwiczenia:
1. Ściskamy mocno piłkę podudziami i utrzymujemy ją w tej pozycji przez około 5-10
sekund.

2. Rozluźniamy mięśnie.
3. Powtarzamy ćwiczenie 2-5 razy.
Cel ćwiczenia:
Jest to ćwiczenie wzmacniające mięśnie
brzucha, dna miednicy oraz pośladków i ud.
Zalecane jest zarówno młodym i zdrowym
kobietom, szczególnie tym, które planują
ciążę (mięśnie miednicy podtrzymują bowiem
rosnący płód), jak i paniom wkraczającym
w okres menopauzy (wzmocnione dzięki ta-
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kim ćwiczeniom zwieracze skutecznie zapobiegną problemowi wysiłkowego nietrzymania moczu).
Ważne!
Pamiętajmy, żeby przy wykonywaniu tego
ćwiczenia nie odrywać stóp od podłogi.
Dobrze jest też przy ściskaniu piłki podudziami jednocześnie napinać mięśnie
brzucha.

Ćwiczenie 12

Pozycja wyjściowa:
Kładziemy się na plecach, ręce wyciągamy
swobodnie wzdłuż tułowia. Uginamy nogi
w kolanach i rozsuwamy je na boki. Między
ugięte w kolanach nogi wkładamy piłkę.
Opis ćwiczenia:
1. Odrywamy plecy od podłoża, ręce wyciągamy przed siebie. Dłońmi najpierw dotykamy piłki, a następnie staramy się je
umieścić jak najwyżej na górze.

2. Powracamy do pozycji wyjściowej.
3. Powtarzamy ćwiczenie 2-5 razy.
Cel ćwiczenia:
Jest to ćwiczenie wszechstronne.
Wykonując je systematycznie, osiągniemy
wiele korzyści – od zauważalnych gołym
okiem (ładniejsza sylwetka, prawidłowa postawa), po profilaktyczne (zabezpieczymy się
przed powstawaniem przepukliny).
Ćwiczenie jest szczególnie korzystne dla osób

z wyłonioną stomią, ponieważ dzięki silnemu
wzmocnieniu mięśni brzucha, jakie następuje w efekcie jego regularnego wykonywania,
można uchronić się przed wypadaniem stomii
i wystąpieniem przepukliny okołostomijnej.
Ważne!
Pamiętajmy, żeby ćwiczenie wykonywać
dokładnie, powoli, a po powrocie do pozycji
wyjściowej, rozluźnić mięśnie i przez chwilę
odpoczywać. Nie wstrzymywać oddechu.

Pozycja wyjściowa:
Przyjmujemy pozycję klęczącą, rozsuwamy
łydki na kształt litery V i umieszczamy z tyłu
między nimi piłkę.
Opis ćwiczenia:
1. Ściągamy ramiona do tyłu i chwytamy
dłońmi piłkę.
2. Unosimy piłkę i wytrzymujemy w tej pozycji 5 sekund.
3. Odkładamy piłkę na podłogę.

Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie to jest zalecane osobom, które
mają kłopoty z utrzymywaniem prawidłowej
postawy ciała (np. nawykowo garbią się) lub
pracują w pozycji siedzącej, zwłaszcza przy
komputerze.
Osoby posługujące się na co dzień komputerem bardzo często narzekają na bolące
i cierpnące ręce – to ćwiczenie jest doskonałym remedium na takie dolegliwości. Ponadto taka gimnastyka znakomicie uelastycznia
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ścięgna oraz poprawia ruchomość stawów
barkowych (urazom stawów barkowych
sprzyja nieprawidłowa postawa podczas
pracy, czyli pochylone ramiona), zapobiega
garbieniu się i wzmacnia mięśnie kręgosłupa
w odcinku piersiowym.
Ważne!
Pamiętajmy, żeby podczas ćwiczenia zachować prawidłową postawę. Łopatki powinny
być ściągnięte.

FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

Ćwiczenie 13

Prawnik radzi
Natalia Zagajewska

aplikant radcowski

Udzielanie
pełnomocnictw

Zdarzają się w życiu sytuacje, gdy z jakichś powodów chcemy, by daną sprawę załatwiła za nas
inna osoba. Np. nie ma nas w kraju, a sprzedajemy mieszkanie, wyprowadzamy się na drugi koniec
miasta, ale chcemy, by obecni lokatorzy naszego mieszkania mogli odebrać przesyłki polecone
adresowane do nas. W takich sytuacjach udzielamy pełnomocnictwa.
Czy wystarczy
sam podpis?

Forma pełnomocnictwa zależy od
formy czynności, jakiej ma dokonać
pełnomocnik. Dla przykładu umowa
sprzedaży domu musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Jeśli
chcemy, by taką umowę w naszym
imieniu podpisał ktoś inny, musimy
udać się do notariusza, by ten sporządził pełnomocnictwo w formie
aktu. Ale już w przypadku sprzedaży samochodu wystarczy, byśmy
przygotowali i podpisali pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej
(wystarczy sam nasz podpis).

Co powinno zawierać
pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo pisemne nie jest
sformalizowane przez przepisy. Najważniejsze, by wynikało z niego,
kto, kogo i do czego upoważnia.
Naturalnie, im bardziej będzie ono
szczegółowe, tym będziecie Państwo – jako mocodawcy – bezpieczniejsi.

Czy można w czyimś
imieniu odbierać
przesyłki pocztowe?

Pełnomocnictwo
Ja, niżej podpisana Jadwiga Kowalska,
właścicielka samochodu marki Opel
Astra, nr rej. ABC 54321 (dalej zwany
„samochodem”), upoważniam Krystynę
Nowak, legitymującą się dowodem
osobistym seria XYZ numer 123456
do podpisania w moim imieniu umowy
sprzedaży samochodu na warunkach
i zasadach według uznania pełnomocnika.
lub
...do podpisania w moim imieniu umowy
sprzedaży samochodu Panu Ksaweremu
Rączce za cenę 25 000 zł.
Kraków, 23 lipca 2007 roku

Jadwiga Kowalska

sprzedaży ma w jej imieniu podpisać jej mama. Pełnomocnictwo dla
mamy – według prawa polskiego
– musi zostać sporządzone w formie
aktu notarialnego. Pani Anna może
takiego pełnomocnictwa udzielić
w Niemczech, u notariusza. Dodatkowo musi zostać stwierdzone,
że forma takiego pełnomocnictwa
jest zgodna z przepisami niemieckimi. Dokonywane jest to poprzez
przystawienie na dokumencie pełnomocnictwa odpowiedniej pieczęci, zwanej apostilą, lub przez inny
proces legalizacji – wszystko zależy
od tego, jaka procedura występuje
w danym kraju. Co ciekawe, jeżeli
np. udzielamy takiego pełnomocnictwa w USA, wystarczy zwykła
forma pisemna, ponieważ w Stanach
Zjednoczonych nie ma wymogu
aktu notarialnego dla sprzedaży
nieruchomości. Pamiętajmy jednak
o apostili! Takie pełnomocnictwo
musi być następnie w Polsce przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego.

Kiedy pełnomocnictwo
wygasa?

Dający pełnomocnictwo (moPrzepisy mówią, że przesyłki mogą
codawca) może je w każdej chwibyć odbierane, oprócz adresata, przez Przykład pełnomocnictwa do podpisania umowy sprzedaży samochodu.
li odwołać. W takiej sytuacji pełnomocnik musi zwrócić nam lub
osobę pełnoletnią zamieszkującą
z adresatem. W praktyce oznacza to, że list po- go, wypełnić odpowiedni druk i podpisać go w przynajmniej okazać dokument pełnomocniclecony zostanie wydany każdemu, kto skończył 18 obecności urzędnika pocztowego.
twa, abyśmy mogli na nim zaznaczyć, że został on odwołany. Wygasa ono również, gdy
lat i jest zameldowany pod naszym adresem. Aby
mocodawca bądź pełnomocnik zmarli, chyba
przesyłkę mogła odebrać osoba, która z nami nie Jak udzielić pełnomocnictwa,
że zostało w pełnomocnictwie ujęte, iż mimo
mieszka (nie jest u nas zameldowana), musimy będąc za granicą?
udzielić jej pełnomocnictwa pocztowego. Należy
Pani Anna przebywa w Niemczech. W Polsce śmierci mocodawcy pełnomocnictwo jest nadal
w takiej sytuacji udać się do urzędu pocztowe- posiada mieszkanie, które chce sprzedać. Umowę aktualne.
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Listy od Czytelników
dr hab. med. Marek Szczepkowski

prowadzi Poradnię dla Chorych ze Stomią w Warszawie

Na listy odpowiada

dr hab. med. Marek Szczepkowski
Co zrobić, kiedy brzeg
dociętego otworu w płytce
drażni stomię?

Wróciłam już do domu po zabiegu ileostomii do
wszystkiego pomału się przyzwyczajam i coraz lepiej daję sobie
radę, ale z jednym poradzić sobie nie potrafię – płytka co prawda dobrze przylega, ale jej wewnętrzny brzeg do tego stopnia
podrażnia stomię, że następują otarcia i krwawienie. W jaki sposób
mogę skutecznie zabezpieczyć się przed takimi urazami?
Elżbieta z Grodziska Mazowieckiego
Otwór w płytce stomijnej powinien być wycięty tak, aby nie przylegał
bezpośrednio do śluzówki stomii, a był od niej oddalony w każdym miejscu
obwodu o ok. 2 mm. Tak więc prawdopodobnie przyczyną tego powikłania
i dolegliwości jest błąd w wycinaniu kształtu i wielkości otworu wewnętrznego w płytce. Jeśli pomimo skorygowania tych działań płytka będzie drażnić brzeg stomii z powodu np. jej nieznacznego przemieszczania się – należałoby zastosować płytkę plastyczną, tzn. taką, w której kształt i wielkość
otworu formuje się palcami, nie używając do tego celu nożyczek. Jeżeli te
zmiany okażą się nieskuteczne, prawdopodobnie przyczyna krwawienia ze
stomii jest zupełnie inna i należy wyjaśnić ją w specjalistycznej poradni dla
chorych ze stomią.

brukselki, kapusty (zwłaszcza kiszonej), jaj, a także ostrych przypraw. Także przyjmowanie leków, a zwłaszcza antybiotyków, witamin oraz preparatów żelaza może zmieniać zapach stolca i gazów. Sytuacja taka jest tym
bardziej uciążliwa, im więcej gazów znajduje się w przewodzie pokarmowym. Ilość gazów naturalnie zwiększa się np. po spożyciu słodkich płynów
i pokarmów. Niezmiernie ważne jest, abyśmy jedli w sposób prawidłowy:
powoli, nie toczyli rozmów podczas posiłków, dokładnie przeżuwali pokarmy. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że aby stały kęs mógł
być połknięty i podlegać prawidłowym procesom trawienia, powinien być
przez nas przerzuty ok. 20-30 razy. Powyższe zasady dotyczą zresztą nie
tylko pacjentów ze stomią. Bardzo ważne jest też oczywiście stosowanie
wysokiej jakości sprzętu stomijnego, który zaopatrzony jest w skuteczne
filtry gazów. Jeżeli po spełnieniu tych zaleceń nadal będzie Pani skarżyła się
na wspomnianą dolegliwość, proszę skontaktować się z najbliższą poradnią stomijną.

Co to jest zespolenie jelitowe?

Cierpię na ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Leżąc w szpitalu, nasłuchałem się
różnych historii od innych pacjentów, między
innymi padło określenie „bezpośrednie zespolenie jelitowe”.
Zapamiętałem to, bo nazwa kojarzy mi się z czymś łatwym,
bezpośrednim, nieskomplikowanym. Chciałbym dowiedzieć
się czegoś więcej na ten temat.
Krzysztof z Warszawy

Jak zlikwidować nieprzyjemny
zapach?

O zespoleniu jelitowym mówimy wtedy, gdy po wycięciu odcinka jelita
chirurg dokonuje połączenia światła pozostawionych jego końców. Zatem
jest to rodzaj połączenia dwóch, przeciętych wcześniej, końców jelita.
W większości wypadków powodem wycięcia jelita jest guz nowotworowy,
zapalny lub zmiany dotyczące znacznej części jelita, tak jak to się dzieje we
wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, chorobie Leśniowskiego-Crohna
lub zaburzeniach ukrwienia jelit. Jeżeli są spełnione odpowiednie warunki,
w czasie operacji wycięcia fragmentu jelita można wykonać także jego zespolenie bez wytworzenia stomii. W części przypadków zespolenie jelitowe
wykonuje się w trybie tzw. odroczonym, czyli podczas kolejnej operacji,
którą wykonuje się zwykle kilka lub kilkanaście tygodni po pierwszym zabiegu. Technicznie takie zespolenie można wykonać, zakładając tradycyjne szwy chirurgiczne, ale również za pomocą tzw. szwu mechanicznego,
używając specjalnie do tego skonstruowanych aparatów zwanych staplerami. Pisze Pan, że nazwa ta kojarzy się Panu z czymś łatwym, bezpośrednim i nieskomplikowanym. Nie jest to prawda. Zawsze bowiem działalność
chirurgiczna, a zwłaszcza dotycząca leczenia chorób przewodu pokarmowego, jest trudna, obarczona pewnym ryzykiem powikłań i wymagająca
dużego doświadczenia od chirurga.

Mam 24 lata, po wypadku samochodowym
przeszłam kilka operacji i konieczne było
wyłonienie stomii. Niestety, ze stomii wydobywają się
nieprzyjemne zapachy, a to jest dla mnie bardzo krępujące.
Czy istnieją jakieś sposoby, żeby temu zapobiegać?
Sylwia z Radomia
Z Pani listu nie wynika, czy ma Pani ileostomię, czy kolostomię. Muszę jednak przyznać, że skargi pacjentów na przykry zapach związany
z brzusznym odbytem, jeżeli się zdarzają, dotyczą obu rodzajów stomii.
U pacjentów z ileostomią dotyczą one głównie zapachu samej treści jelitowej, natomiast u pacjentów z kolostomią to problem związany głównie
z zapachem gazów. Problem przykrego zapachu wydobywającego się ze
stomii jelitowej niezależnie od jej rodzaju może być wynikiem zarówno
nieprawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, jak i źle dobranej diety. Zwłaszcza jeśli nieprzyjemny zapach występuje po spożyciu
niektórych potraw, a w szczególności: grochu, cebuli, czosnku, kalafiora,
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Pragnę podzielić się z Państwem moją
refleksją dotyczącą spotkań „Spotkajmy się”.
Otóż mój mąż jest stomikiem od półtora
roku. Na spotkania jeździł sam. Często
namawiał mnie, żebym uczestniczyła
w nich razem z nim. Opowiadał, jak one
wyglądają, jak wiele można skorzystać
i jak wiele się nauczyć, tym bardziej że
od chwili jego choroby to właśnie ja się
opiekuję mężem.
Na spotkanie 10 maja 2007 roku zdecydowałam się więc pojechać wraz z mężem. Miałam wątpliwości, czy nie będę
intruzem jako osoba towarzysząca. Byłam mile zaskoczona. Nikt nie zwrócił mi
uwagi, że przyjechałam razem z małżonkiem. Serdecznie zapraszano wszystkich
na teren dworku, który trzeba przyznać,
jest pięknie położony. Wszystkich zaproszono także na poczęstunek. Stworzono
warunki, by nikt nie był głodny, spragniony, aby każdy mógł wypocząć, poczuć
się gościem.
Przywitano nas serdecznie. Szczególnie
wzruszył mnie sposób, w jaki starano się
nas zachęcić do wspólnej zabawy. Osoba

prowadząca – młody człowiek – odnosił
się do nas z życzliwością, śpiewał piosenki naszej młodości, zapraszał do tańca,
prawił komplementy. Do tego były jeszcze
prezenty i wygrane nagrody. Wszystko to
wprawiło nas w radosny nastrój.
Muszę przyznać, że oboje z mężem byliśmy bardzo wzruszeni, gdy śpiewał dla
nas – ludzi w podeszłym wieku (mamy
76 i 78 lat) piosenki naszej młodości. To
było naprawdę piękne i podtrzymujące
na duchu.
Piękny dworek Soplicowo, w otoczeniu zieleni, muzyka, piosenki i życzliwi
ludzie.
Mąż i ja chcemy Państwu serdecznie
podziękować. Wyrazy wdzięczności również dla wszystkich tych, którzy włożyli
tyle wysiłku, pracy i cennego czasu, aby
przygotować coś dla ludzi chorych, niepełnosprawnych, a czasem – przerażonych swoją chorobą.
Dziękujemy i życzymy dalszej owocnej
pracy, cierpliwości i życzliwości dla tych,
którzy potrzebują dobrego słowa, trochę
radości i wiary w ludzką życzliwość.
Wdzięczni
Hanna i Wacław Jastrzębscy

Szanowna Pani Hanno!
Bardzo dziękujemy za ten list i cieszymy
się, że pomimo początkowych obaw zdecydowała się jednak Pani na uczestnictwo
w spotkaniu.
Dla osób z wyłonioną stomią oprócz fachowej opieki medycznej najważniejsza jest
rodzina – wsparcie okazywane przez osoby
najbliższe, zrozumienie, poczucie bliskości
i pomoc. Dlatego na spotkania zapraszamy
nie tylko osoby ze stomią, ale i ich bliskich.

Ma Pani to wielkie szczęście, że panią i męża
łączą na tyle silne wzajemne uczucia, że jest
on w stanie zaufać Pani i nie krępuje go (co
wcale nie tak rzadko się zdarza) sygnalizowanie Pani swoich potrzeb bez poczucia, że
obciąża Panią jakimś dodatkowym, niechętnie
wykonywanym obowiązkiem.
Cieszymy się, że dobrze się Państwo bawili, i mamy nadzieję, że przed Państwem
jeszcze wiele równie ciekawych i wzruszających spotkań.

Droga Redakcjo!

mią można normalnie żyć. Dziękuję Wam
za to, że jesteście. Napisałam do Was, bo
chciałabym żebyście wiedzieli jak bardzo
jesteście pomocni i potrzebni.
Ilona Zagórska z rodziną

Cierpię na chorobę Leśniowskiego Crohna.
W ubiegłym roku okazało się, że konieczna
jest operacja wyłonienia stomii. Nie muszę mówić jak bardzo byłam przerażona
i załamana. W szpitalu, mimo życzliwości personelu, nadal nie byłam w dobrej
kondycji psychicznej. I wtedy wraz z wyprawką stomijną trafiła do mnie „Nasza
Troska”. I ona właśnie była tym czego
mi było trzeba. Te wszystkie informacje
o tym że jest nas tak dużo, podpowiedzi
i odpowiedzi na pytania – nawet takie,
które mi jeszcze nie przyszły do głowy
sprawiły że poczułam ulgę, uspokoiłam
się i zobaczyłam szansę na to że ze sto-

Te słowa pochwały, za które bardzo dziękujemy, są dla nas czymś znacznie więcej niż tylko
wyróżnieniem i satysfakcją z dobrze wykonanej
pracy. Staramy się zawsze angażować w to, co
robimy, a takie listy to sygnał, że ciągle jesteśmy
potrzebni i komuś naprawdę pomagamy. To
najlepsza motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy i stałego udoskonalania naszego
magazynu. Pamiętajcie – zawsze czekamy na
Wasze listy.
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Szanowni Państwo!

Oddział regionalny Pol-Ilko w Katowicach już po raz trzeci był organizatorem spotkania granicznego stomików polskich, czeskich i słowackich.
Pierwsze odbyło się w Chałupkach-Silherovicach, drugie w Ustroniu, a trzecie
w Jaworzynce-Trzycatku. Jest to miejsce, w którym stykają się granice tych
trzech państw.
Nasze tegoroczne spotkanie odbyło się
30 czerwca i upłynęło pod hasłem „Stomicy bez granic”. Uczestniczyło w nim
około 100 osób.
Każda z grup odśpiewała swój hymn
narodowy, ułożyliśmy również nasz
własny, międzynarodowy hymn stomików. Pogoda i humory nam dopisały
– bawiliśmy się wspaniale – było i ognisko, i zespół górali, który nam pięknie
przygrywał. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że takie spotkania mogą się
odbywać.
Pragniemy w imieniu wszystkich
uczestników serdecznie podziękować
Firmie ConvaTec, która od początku jest
sponsorem naszych spotkań granicznych.
Dziękujemy dyrekcji firmy i jej przedstawicielom za to, że wspierają nas w tej
jakże pięknej inicjatywie.
Pozdrawiamy serdecznie.
Bożena Kralka
Zarząd O.R. Pol-Ilko, Katowice
Cieszą nas ogromnie te słowa uznania.
Zawsze podkreślaliśmy, że jesteśmy z Państwem i dla Państwa, a każda Wasza radość
i uśmiech – jest dla nas ogromnym sukcesem
i równie wielką radością.
My również chcielibyśmy wyrazić Wam
swoje uznanie. Dopilnowanie spraw organizacyjnych takiego międzynarodowego spotkania to spora praca. Nadzór nad tym, by
wszystko przebiegało płynnie, zgranie terminów, a przede wszystkim – i co najważniejsze – zadbanie o ciepłą, radosną atmosferę
wymagają zaangażowania.
Jesteśmy zdania, że nie tylko nikt nie powinien być sam ze swoim problemem, ale że
wiele tych problemów, które czasem wydają
się wielką górą, przy życzliwych ludziach, którzy są gotowi je dzielić, pokazać rozwiązanie,
okazuje się zaledwie małym ziarenkiem piasku. Dlatego życzliwość, pochylenie się nad
drugim człowiekiem, wyciągnięcie do niego
ręki ma tak wielkie znaczenie. I te spotkania
mają właśnie taki cel.
Cieszymy się, że realizowanie go sprawia
Wam tyle radości. Jesteśmy z Wami!

Informacje
Woj. dolnośląskie
Bolesławiec 59-700
Sklep Medyczny MIR-MED
ul. Grunwaldzka 4
tel.: (75) 735 10 80
Głogów 67-200
Sklep Medyczny KORIM
ul. Kościuszki 15a
tel.: (76) 835 01 02
Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Groszowa 9
tel.: (75) 764 61 55
Kamienna Góra 58-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Broniewskiego 24
tel.: (75) 744 61 10
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
Szpital Wojewódzki
ul. Iwaszkiewicza 5
tel.: (76) 721 11 66
Legnica 59-220
Sklep Medyczny EMAG
ul. Gwiezdna 35/9
tel.: (76) 854 21 13
Lubań 59-800
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Wąska 2A
tel.: (75) 721 40 48
Lubin 59-300
Sklep Medyczny EMAG
ul. Sikorskiego 54
tel.: (76) 724 96 16
Lwówek Śląski 59-600
Sklep Medyczny MIR-MED
teren przychodni
ul. Morcinka 7
tel.: (75) 782 57 22
Wałbrzych 58-300
Sklep Medyczny MEDITEK
ul. Moniuszki 35
tel.: (74) 842-30-85
Wrocław 50-073
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. św. Antoniego 36/38
tel.: (71) 344 81 20
Wrocław 50-335
Sklep Medyczny CEZAL SA
ul. Sienkiewicza 42/44
tel.: (71) 322 53 30
Zgorzelec 59-900
Sklep Medyczny VENA-MED
ul. Langiewicza 20/1E
tel.: (75) 775 00 62

Woj. kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Wojska Polskiego 15/12a
tel.: (52) 375 21 00
Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (052) 374 35 95
Bydgoszcz 85-950
Sklep Medyczny
ul. Słowackiego 1
tel.: (52) 322 01 13
Toruń 87-100
Sklep Medyczny
ul. Uniwersytecka 17, pok. 3 (parter)
tel.: (56) 611 99 40
Tuchola 89-500
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Rycerska 1
tel.: (52) 334 53 00
Włocławek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81

Woj. lubelskie

SKLEPY MEDYCZNE OFERUJĄCE SPRZĘT STOMIJNY CONVATEC

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

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

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

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

Łuków 21-400
Sklep Medyczny MEDICUS
pl. Narutowicza 3
tel.: (25) 798 34 22
Puławy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Piłsudskiego 89
tel.: (81) 887 70 42
Włodawa 22-200
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Rynek 4
tel.: (82) 572 53 79
Zamość 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Partyzantów 7
tel.: (84) 638 72 13

Woj. lubuskie
Zielona Góra 65-001
Sklep Medyczny ESKULAP
Poliklinika MSWiA (w holu głównym)
ul. Wazów 42
tel.: (68) 470 68 88
Żary 68-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Moniuszki 2
tel.: (68) 470 65 72

Woj. łódzkie
Bełchatów 97-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. 1 Maja 4
tel. kom. 0 509 104 108
Łódź 90-632
Sklep Medyczny MEDPRIM
ul. Andrzeja Struga 43
tel.: (42) 637 14 59
Łódź 91-425
Sklep Medyczny AKSEL-MED
ul. Północna 42 (Szpital MSWiA)
tel.: (42) 634 15 02
Łódź 93-126
Sklep Medyczny MARMED
MEDICA HUMANA
ul. Przybyszewskiego 99
tel.: (42) 646 87 35
Łódź 93-173
Sklep Medyczny PRO-MED
ul. Lecznicza 6
tel.: (42) 682 57 61, 682 66 35
Radomsko 97-500
sklep Medyczny MEDYK
ul. Mickiewicza 16
tel.: (44) 685 23 92

Woj. małopolskie
Bochnia 32-700
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Świętokrzyska 3
tel.: (14) 611 50 95
Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORT-MED
ul. Kościuszki 68
tel.: (14) 686 27 20, (14) 662 12 37
Chrzanów 32-500
Sklep Medyczny PETRUS
ul. Sokoła 10
tel.: (32) 623 42 73
Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9d
tel.: (18) 353 79 40
Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Węgierska 21
tel.: (18) 352 71 30

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

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

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

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

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

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

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

Woj. podlaskie
Białystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
Zaopatrzenia Medycznego
ul. Radzymińska 2
tel.: (85) 651 11 44
Białystok 15-297
Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia
Medycznego MEDICA HUMANA
ul. Żelazna 9 lok. 11
tel.: (85) 746 15 60
Łomża 18-400
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Stary Rynek 2, tel.: (86) 216 59 47

Woj. pomorskie
Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Leśna 10, tel.: (52) 395 67 41
Gdańsk 80-211
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Dębinki 7, tel.: (58) 344 38 94
Gdańsk 80-850
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Rajska 14 a-b
tel.: (58) 309 10 71
Gdynia 81-463
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165
tel.: (58) 622 12 19

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

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

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

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

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

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

Woj. mazowieckie
Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel.: (23) 672 20 92
Ostrołęka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Jana Pawła II 120a pok. 39
tel.: (29) 765 23 58
tel. kom. 781 777 900
Płock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
tel.: (24) 364 62 87
Radom 26-604
ZTM STYMAT, ul. Giserska 4
tel.: (48) 365 11 88
Warszawa 00-864
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a
tel.: (22) 890 03 01

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

Woj. podkarpackie
Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 31 57
Jasło 38-200
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Kraszewskiego 15
tel.: (13) 443 31 22
Rzeszów 35-040
Sklep medyczny MARMED
MEDICA HUMANA
ul. Dąbrowskiego 85
tel.: (17) 854 07 45
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Woj. śląskie
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. Młyńska 20
tel.: (33) 812 31 79
Bielsko-Biała 43-300
Sklep Medyczny POLIMED
ul. Wyzwolenia 18
tel.: (33) 816 40 61 w. 208
Częstochowa 42-200
Sklep Medyczny ABC CHOREGO
ul. Warszawska 13
tel.: (34) 324 73 01
Częstochowa 42-200
PPHU TYTAN
ul. Dekabrystów 33
tel.: (34) 325 53 35
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
ul. 3 Maja 32
tel.: (32) 764 17 20
bezpłatna infolinia 0 800 169 009
Dąbrowa Górnicza 41-300
Sklep Medyczno-Zielarski, Szpital Miejski
ul. Szpitalna 13
tel.: (32) 261 79 11
bezpłatna infolinia 0 800 169 009
Gliwice 44-100
Sklep Medyczny INTER-MED
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
tel.: (32) 231 93 14
Katowice 40-008
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
tel.: (32) 256 82 35, (32) 259 85 31
Katowice 40-008
Sklep Medyczny PLASTER
ul. Warszawska 40
tel.: (32) 253 54 56
Mysłowice 41-400
Sklep Medyczny VITANEA
ul. Grunwaldzka 6
tel.: (32) 222 50 60
Infolinia: 0-800 888 123
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Ocicka 4, tel.: (32) 414 90 26
Racibórz 47-400
Sklep Medyczny POMED
ul. Ocicka 51
tel.: (32) 417 84 85

Rybnik 44-200
Sklep Medyczny POMED
ul. Sobieskiego 11
tel.: (32) 423 54 90
Sosnowiec 41-200
Sklep Medyczno-Ortopedyczny
Szpital Wojewódzki im. św. Barbary
pl. Medyków 1, tel.: (32) 368 26 22
bezpłatna infolinia 0 800 169 009
Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny ZIOŁO-LEK
Szpital Miejski nr 1 (hol główny)
ul. 26 Marca 51
tel.: (32) 455 68 50
Wodzisław Śląski 44-300
Sklep Zielarsko-Medyczny ZIOŁO-LEK
ul. Kubsza 10
tel.: (32) 456 07 53
Zawiercie 42-400
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Gen. Sikorskiego 22
tel.: (32) 670 60 00
Żory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne Przedmieście 5
tel.: (32) 435 14 39
Żywiec 34-300
Sklep Specjalistyczny
Zaopatrzenia Medycznego
ul. Żeromskiego 2
tel.: (33) 861 08 93

Woj. świętokrzyskie
Kielce 25-734
Sklep Medyczny MARMED
ul. Artwińskiego 1
tel.: (41) 367 15 40
Końskie 26-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Gimnazjalna 41b
tel.: (41) 372 44 65
Skarżysko-Kamienna 26-110
Sklep Medyczny MARMED
ul. Szpitalna 1
tel.: (41) 252 47 96
Starachowice 27-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. Radomska 70
tel.: (41) 275 19 20
Staszów 28-200
Sklep Medyczny MARMED
ul. 11 Listopada 78
tel.: (15) 864 13 24

Woj. warmińsko-mazurskie
Elbląg 82-300
Zaopatrzenie Ortopedyczne
ul. Komeńskiego 42
tel.: (55) 233 58 49
Ełk 19-300
Sklep Medyczny ORTEZA
ul. Moniuszki 3 lok. 1
tel.: (87) 621 16 51
Olsztyn 10-587
Sklep Medyczny
MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. Kościuszki 84d
tel.: (89) 527 41 10

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

Woj. zachodniopomorskie
Kołobrzeg 78-010
Punkt Sprzedaży K-ORT
ul. Łopuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43
Koszalin 75-414
Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT
ul. Leśna 3
tel.: (94) 348 83 65
Szczecin 71-470
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
JOLA-MED
ul. Arkońska 42
tel./faks: (91) 454 06 04

Limity na sprzęt stomijny

ADRESY PORADNI STOMIJNYCH

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

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

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

www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszająca najważniejsze problemy z nią związane.
www.stomicy.org
Strona stowarzyszenia „Śląscy Stomicy”.
stomiaswidnica.ukryta.pl
Strona stowarzyszenia „Życie” ze Świdnicy.
www.ostomyinternational.org
Anglojęzyczna strona główna International Ostomy Association (IOA).

Stowarzyszenia stomijne
Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Teresa Leśniewska, ul. Opolska 4c/7, 84-230 Rumia, tel.: (58) 671 50 64, tel. kom. 0 608 362 763;
Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 51-340 Wrocław, tel.: (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”
Rozalia Bąba, ul. Spacerowa 4/2, 58-100 Świdnica, tel. kom.: 0 889 568 327

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią (Pol-Ilko)
Zarząd Główny Pol-Ilko:
Prezydium: Jerzy Kasprzak – przewodniczący (Czarnków), Helena Pawlak – wiceprzewodnicząca (Łódź),
Ryszard Jankowski – sekretarz (Białystok), Krystyna Kowalczyk – skarbnik (Łódź); Członkowie: Lechosław
Orłowski (Płock), Stanisław Puls (Bydgoszcz), Grażyna Romaniuk (Żary), Stanisław Bogdan (Białystok),
Małgorzata Miciak (Rzeszów).
Oddziały regionalne Pol-Ilko:
1. BIAŁYSTOK – Zdzisław Masiak, 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 15A, Por. Stom., tel.: (85) 746 85 73
2. BYDGOSZCZ – Henryk Pełczyński, 85-733 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 37/110, tel.: (52) 342 08 55
3. GORZÓW WLKP. – Mirosława Pękosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00
4. KATOWICE – Bożena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 508 082 526, (32) 645 83 45
5. KIELCE – Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 137/3, tel.: (41) 331 87 06
6. KONIN – Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. Władysława Jagiełły 13, tel.: (63) 245 05 65
7. KOSZALIN – Kwiryn Buzalski, 75-563 Koszalin, ul. M. Karłowicza 46 B/1, tel. kom.: 0 693 581 103
8. KRAKÓW – Tadeusz Marek, 30-082 Bolechowice k. Krakowa, ul. Jurajska 342, tel.: (12) 285 19 24
9. LUBIN – Czesław Bożek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel.: (76) 844 63 39
10. LUBLIN – Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/39, tel. 0 501 593 945
11. ŁÓDŹ – Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Piłsudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37
12. OLSZTYN – Janina Tabaczyńska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19b/9, tel.: (89) 526 94 08
13. OPOLE – Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel.: (77) 457 42 90
14. PŁOCK – Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1 m. 56, tel.: (24) 268 56 86
15. POZNAŃ – Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznań, os. Lecha 18/30, tel.: (61) 877 77 36
16. RZESZÓW – Janina Orłowska, 35-303 Rzeszów, ul. Grudniowa 4, tel.: (17) 857 86 97
17. SZCZECIN – Leokadia Dobrowolska, 70-831 Szczecin, ul. Ustki 4/15, tel.: (91) 469 52 00
18. TARNOBRZEG – Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 85, tel.: (15) 836 25 91
19. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, al. Niepodległości 137/141 m. 38, tel.: (22) 646 27 05
20. WŁOCŁAWEK – Włodzimierz Mańkowski, 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 83a m. 13, tel. kom.: 0 601 897 009
21. WROCŁAW – Jan Drajczyk, 54-436 Wrocław, ul. Komorowska 12/5, tel.: (71) 788 14 22
22. ZIELONA GÓRA – Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

Kluby pacjentów ze stomią
1. NOWY SĄCZ – Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93
2. PIŁA – Ewa Sowińska, 64-920 Piła, ul. Jagiellońska 11, tel.: (67) 214 16 54
3. WARSZAWA – Dorota Kaniewska, Ośrodek „Nowolipie“, ul. Nowolipie 25b, 01-011 Warszawa
(spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, w godz. 13.00-15.00)
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Akademicki Szpital Kliniczny
Akademicka Przychodnia
Specjalistyczna
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
kierownik poradni: dr Jerzy Medyński
tel.: (71) 733 16 00 do 03
Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17
Poradnia dla Chorych ze Stomią
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
Poradnia Przykliniczna
Gastroenterologiczna
Szpital Uniwersytecki
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
kierownik poradni: dr Wojciech Szczęsny
tel.: (52) 582 43 78
Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 365 57 99
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel.: (81) 534 98 18
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 733 17 32
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Poradnia Chirurgii Proktologicznej
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków
kierownik poradni: dr Adam Korczyński
tel.: (12) 416 22 66
CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeń Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
tel.: (12) 424 80 66
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szpital Bielański – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 569-03-34
SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
kierownik poradni: dr Mariusz Obrębski
tel.: (24) 364 62 84
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Poradnia dla Chorych ze Stomią
przy Wojewódzkim Ośrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
kierownik poradni:
dr hab. med. Jadwiga Snarska
tel.: (85) 746 85 73
SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymińska 2, 15-863 Białystok
kierownik poradni:
dr n. med. Jacek Lewandowski
tel.: (85) 651 11 44
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Szpital Morski im. PCK Gdynia
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
tel.: (58) 699 83 45
czynna we wtorki w godz. 12-18
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna
ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Leszek Sedlak
tel.: (32) 255 36 62
Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
tel.: (32) 36 82 733
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16
Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18
43-300 Bielsko-Biała
kierownik poradni:
dr Stanisław Hrapkowicz
tel.: (33) 816 40 61
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szpital MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37, 10-342 Olsztyn
kierownik poradni:
dr Grażyna Kuciel-Lisieska
tel.: (89) 539 85 20
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: (61) 869 15 69
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiński
tel.: (61) 821 22 43
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 885 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

