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Wspania∏ych Âwiàt Wielkiej Nocy
Znów majà Paƒstwo przed sobà Êwiàteczny numer „Naszej Troski”. A jeszcze nie tak
dawno sk∏adaliÊmy sobie ˝yczenia bo˝onarodzeniowe. Goràco dzi´kujemy za wszystkie kartki
i ˝yczenia. By∏o ich tak du˝o, ˝e ze zdwojonà energià zabraliÊmy si´ za przygotowanie
kolejnego numeru magazynu. ChcieliÊmy, by jak najszybciej trafi∏ do Paƒstwa ràk. Bardzo
nas Paƒstwo do tego mobilizujà – Wasze listy, Wasze telefony nie pozwalajà spoczàç
na laurach. JesteÊcie bardzo wdzi´cznymi, ale i wymagajàcymi Czytelnikami.
Zajrzyjcie Paƒstwo do tego numeru „Naszej Troski”. Przygotowywanie go sprawi∏o nam
du˝o satysfakcji. Zas∏uchaliÊmy si´ w „Rozmow´ z...”, której bohaterka pi´knie mówi, jak
udaje si´ jej przejÊç przez ˝ycie radoÊnie, realizujàc swoje marzenia, mimo przeciwnoÊci
losu. Przeczytajcie te˝ „Listy od Czytelników”. To naprawd´ pasjonujàca lektura.
W tym numerze nieskromnie piszemy równie˝ o sobie, o firmie ConvaTec. Ale naprawd´
mamy powód – Êwi´tujemy jubileusz. Gdy 10 lat temu ConvaTec pojawi∏ si´ na polskim
rynku, idea firmy by∏a prosta – zaopatrzyç pacjentów w nowoczesny i komfortowy sprz´t.
Dzisiaj dzia∏ania ConvaTec tak˝e koncentrujà si´ na zapewnieniu osobom ze stomià jak
najlepszej opieki i edukacji. By ˝y∏o im si´ lepiej, wygodniej i bez problemów. Obecnie
zdecydowana wi´kszoÊç osób ze stomià w Polsce u˝ywa w∏aÊnie sprz´tu ConvaTec.
ZdobyliÊmy pozycj´ lidera na rynku, jednoczeÊnie zyskujàc Paƒstwa szacunek i sympati´.
Za to wszystko dzi´kujemy.
Sk∏adamy Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia. ByÊcie sp´dzili te Âwi´ta w naprawd´
wyjàtkowym nastroju. By wiosna, która towarzyszy Wielkanocy, rozbudzi∏a w Paƒstwa sercach
radoÊç i podsyci∏a zapa∏ do ˝ycia.
Weso∏ych Âwiàt!
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Doniesienia

X lat ConvaTec w Polsce

Wielkanocnej radoÊci, szcz´Êcia, nadziei, która skrywa si´ w baziach,
pàczkach i wiosennej, kie∏kujàcej trawie, ˝yczy
Nasza kuchnia
Mazurek szlachecki

Sk∏adniki: Ciasto:
2 szklanki màki pszennej,
1,5 kostki mas∏a, 1/2 szklanki
cukru, 5 jaj, 20 dkg migda∏ów, sól, 1/3 buteleczki olejku cytrynowego, jajo do smarowania.
Glazura cukrowa: 3 ∏y˝ki cukru pudru, 2 ∏y˝ki
wody, 2 ∏y˝eczki kwasku cytrynowego.
Sposób przyrzàdzania: Mas∏o utrzeç z cukrem.
Dodaç posiekane migda∏y, 4 przetarte, ugotowane
˝ó∏tka i 1 ˝ó∏tko surowe. Wszystko wymieszaç.
Dodaç màk´, sól, olejek, wyrobiç ciasto. Odstawiç
na 30 minut. Od∏o˝yç 1/3 ciasta, reszt´ rozwa∏kowaç. Z 1/3 ciasta uformowaç wa∏eczki. U∏o˝yç
z nich kratk´ na cieÊcie. Posmarowaç jajkiem.
Piec 30 minut w temperaturze 160° C. Mazurek
polaç glazurà.

Czy wiesz, ˝e...
...nasze ˝ycie wyd∏u˝a si´? ˚yjemy o ca∏e 3 lata
d∏u˝ej ni˝ 10 lat temu. UmieralnoÊç z powodu
chorób uk∏adu krà˝enia spad∏a a˝ o 10 proc.,
rzadziej te˝ na nie zapadamy. Niewàtpliwie wp∏yw
na popraw´ sytuacji zdrowotnej ma zmiana diety
Polaków. Jemy coraz wi´cej warzyw i owoców,
a mniej t∏uszczów zwierz´cych. PrzerzuciliÊmy
si´ te˝ na odt∏uszczone przetwory mleczne,
cz´Êciej wybieramy mi´so chude, w wi´kszoÊci
przypadków drób. Nadal jednak zbyt ma∏o czasu
poÊwi´camy aktywnoÊci fizycznej, choç nie znaczy to, ˝e powinniÊmy wyciskaç siódme poty na
si∏owni. Naszà kondycj´ zdrowotnà znacznie
poprawi ju˝ codzienny, pó∏godzinny spacer.

Eliksir m∏odoÊci
To witamina E. Jak bowiem twierdzà lekarze,
dodaje nam ˝ywotnoÊci, witalnoÊci, energii,
ch´ci do ˝ycia, radoÊci. Amerykaƒscy naukowcy
podkreÊlajà, ˝e dodaje równie˝... seksapilu.
Ponadto pozytywnie oddzia∏uje na oczy, p∏uca,
mi´Ênie i krew. Likwiduje te˝ nocne, bolesne
skurcze mi´Êni ∏ydek. Po tygodniowym, regularnym za˝ywaniu witaminy E skurcze ustajà.
Pomaga równie˝ zwalczaç ró˝ne dolegliwoÊci
zwiàzane z menopauzà. Najwi´cej witaminy E
znajduje si´ w Êwie˝ych warzywach. Bogate sà
w nià te˝ kie∏ki pszenicy, otr´by, p∏atki owsiane,
ciemne pieczywo, jajka, mas∏o, sery.

Mamy ju˝ dziesi´ç lat. Dok∏adnie w 1992
roku firma ConvaTec uruchomi∏a swoje pierwsze przedstawicielstwo w Polsce. W Warszawie, w skromnym biurze przy ul. Podwale,
zacz´∏y prac´ cztery osoby – trzy z nich pracujà
w firmie do dziÊ! Ju˝ wkrótce pracowa∏o tam
10 osób, a w terenie dzia∏a∏ jeden przedstawiciel. I tak, z roku na rok ConvaTec rós∏ w si∏´.
DziÊ w firmie pracuje kilkadziesiàt osób.
Ten sukces odnieÊliÊmy te˝ dzi´ki Paƒstwu.
Wszystkim, którzy wybrali sprz´t ConvaTec, stawiajàc na komfort, jakoÊç i bezpieczeƒstwo.
Dzi´kujemy za zaufanie, jakim obdarzaliÊcie
nas przez te ostatnie 10 lat. A mamy podstawy,
by tak myÊleç – do tej pory oko∏o 35 tysi´cy
pacjentów wybra∏o sprz´t stomijny firmy
ConvaTec.
Wszystko, co czyniliÊmy przez ostatnie lata,
mia∏o s∏u˝yç Paƒstwu, by ˝y∏o Wam si´ ∏atwiej,
spokojniej i w poczuciu, ˝e ktoÊ dba o Wasze
sprawy. Dlatego uruchomiliÊmy cztery lata
temu jednà z pierwszych bezp∏atnych infolinii.
Od dwóch lat tam, gdzie jest to mo˝liwe, wysy∏amy sprz´t do domów pacjentów. Za∏o˝yliÊmy
te˝ magazyn „Nasza Troska”, w którym staramy
si´ podejmowaç wszystkie interesujàce Was
tematy. I wreszcie – stale poszerzamy naszà
ofert´ – dziÊ do Paƒstwa dyspozycji jest oko∏o
160 produktów. Ka˝dy mo˝e dobraç sprz´t,
który najbardziej mu odpowiada. Mamy nadziej´, ˝e pozostanà Paƒstwo z nami przez
nast´pne dziesi´ciolecia, ze swojej strony
obiecujemy, ˝e nadal b´dziemy s∏u˝yç naszà
pomocà.

W jab∏kach zdrowie
Te popularne owoce wywierajà naprawd´
zbawienny wp∏yw na nasz organizm. Zawierajà
zwiàzki chemiczne, które hamujà rozwój wirusów
i bakterii, oraz podnoszà odpornoÊç. Chronià
równie˝ przed mia˝d˝ycà i rakiem. Organizm
wzmacniajà kryjàce si´ w jab∏kach witaminy C, E
i te z grupy B oraz takie pierwiastki, jak potas,
fosfor, wapƒ, magnez. PowinniÊmy zjadaç jedno
jab∏ko dziennie.

S∏odka pu∏apka
Im wi´cej jesz s∏odyczy, tym wi´kszà masz na
nie ochot´. Cukier jest bowiem bardzo szybko
przez organizm wch∏aniany i przetwarzany, nast´pnie, w ciàgu 20-30 minut od spo˝ycia, jego zawartoÊç we krwi gwa∏townie spada, cz´sto nawet
poni˝ej poziomu wyjÊciowego. Organizm domaga
si´ wi´c kolejnej porcji s∏odkoÊci. Dlatego, zamiast
podjadaç cukierki, lepiej chrupaç... jab∏ka.
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Rozmowa z...

...Gra˝ynà Marcinkowskà-Piero˝yƒskà,
która mimo stomii szcz´Êliwie urodzi∏a syna
Dorota Anna Bronisz

Ledwie za Nià nadà˝am, gdy energicznie
przemierza kolejne apartamenty Zamku Królewskiego w Warszawie. Z zapa∏em opowiada
o ˝yciu króla Stasia, o Konstytucji 3 Maja,
o malarstwie Canaletta i Bacciarellego. Zamek,
gdzie pracuje jako przewodnik, to Jej ˝ycie.
Ale gdy w koƒcu udaje mi si´ panià Gra˝yn´
zaciàgnàç na kaw´, wtedy opowiada tylko
o swoim najwi´kszym szcz´Êciu – Piotrusiu.

M´˝a pozna∏a Pani ju˝ po operacji. Czy
przed nim te˝ nie ukrywa∏a Pani stomii?
Nie ukrywa∏am. Gdy pomyÊla∏am sobie, ˝e
z tym cz∏owiekiem mog∏abym sp´dziç reszt´
˝ycia, powiedzia∏am szczerze o wszystkim.
Wys∏ucha∏ mnie spokojnie i powiedzia∏:
„No i co z tego”. Czy˝ nie mam szcz´Êcia
do m´˝czyzn?

W jakim wieku jest PiotruÊ?
W sierpniu skoƒczy 5 lat. Jest ju˝ dumnym
przedszkolakiem. Tak, to moje najwi´ksze szcz´Êcie. Nie jestem w stanie sobie wyobraziç ˝ycia
bez niego. Zawsze chcia∏am mieç m´˝a i dziecko.
Uda∏o si´, choç w ostatniej chwili – by∏am ju˝
po czterdziestce. Czuj´ si´ naprawd´ spe∏niona.
Trzeba po prostu wierzyç, ˝e ziÊci si´ to, czego
bardzo pragniemy.

Z rodzinà podczas wakacji

Czy PiotruÊ wie, ˝e mama ma stomi´?
OczywiÊcie. Wyt∏umaczy∏am mu, co to jest,
˝e musz´ nosiç specjalny woreczek oraz bardzo
dbaç o swojà stomi´. „Ty masz na brzuszku
pieprzyk, a ja coÊ takiego” – podsumowa∏am.
Nie mo˝na z tego robiç jakiegoÊ tabu, tajemnicy, baç si´, ˝e dziecko si´ dowie. Nie b´dzie
˝adnego problemu, je˝eli my nie b´dziemy
z tego powodu robiç problemu. Chodzi nie
tylko o dziecko, ale i o rodzin´, przyjació∏,
znajomych...

Ba∏am si´, bo nie wiedzia∏am, co to jest.
A boimy si´ nieznanego. Potem ba∏am si´
– jak wszyscy – ˝e p∏ytka si´ odklei, ˝e pod
nogi spadnie worek, ˝e wszyscy b´dà czuç
nieprzyjemny zapach... Poma∏u si´ jednak
przyzwyczaja∏am, tym bardziej, ˝e naprawd´
zacz´∏am normalnie ˝yç. Czu∏am, ˝e narodzi∏am si´ na nowo. Szybko wróci∏am do pracy,
ale niestety stomia zacz´∏a mi wypadaç.
Mam z tym problem do dziÊ i musz´ w koƒcu
zrobiç z nià porzàdek, pojechaç do Poznania
na operacj´.
Jest Pani bardzo pogodnà osobà, wcià˝
si´ Êmieje, choç ˝ycie Pani nie rozpieszcza∏o...

Gdy wy∏oniono stomi´, pomyÊla∏a Pani,
˝e marzenia o macierzyƒstwie mogà si´
nie spe∏niç?
Ba∏am si´, ˝e mogà byç przeciwwskazania.
Gdy jednak lekarze stwierdzili, ˝e nie mam powodów do obaw, zdecydowa∏am si´ na cià˝´.
By∏am oczywiÊcie pod sta∏à opiekà lekarzy
i mia∏am cesarskie ci´cie. Stomia domaga∏a
si´ jedynie staranniejszej piel´gnacji. Gdy przyty∏am, powi´kszy∏a si´, trzeba by∏o dobraç inny
sprz´t. Poza tym – ˝adnych problemów. ˚y∏am
bardzo aktywnie. Tak bardzo chcia∏am mieç
dziecko, ˝e ta cià˝a mnie uskrzydla∏a.

Czego si´ Pani najbardziej ba∏a?

Dlaczego konieczna by∏a operacja?
Mia∏am 32 lata, gdy podj´to decyzj´ o wy∏onieniu stomii. By∏a to prawdopodobnie konsekwencja wady wrodzonej jelita grubego, tzw.
jelito olbrzymie – megakolon. W jelicie powstawa∏y kamienie ka∏owe. Bardzo cierpia∏am,
trwa∏o to prawie 10 lat. Stale by∏am opuchni´ta, mia∏am zawroty g∏owy, generalnie êle si´
czu∏am, poniewa˝ organizm by∏ stale podtruwany. Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e leczy∏am si´ w Akademii
Medycznej w Warszawie, poniewa˝ mam powa˝ny niedos∏uch. Opiekujàca si´ mnà pani
doktor, widzàc, ˝e jest coraz gorzej, skierowa∏a
mnie do prof. Nielubowicza, a on wys∏a∏ mnie
do kliniki w Poznaniu, do prof. Micha∏a Drewsa.
Tam okaza∏o si´, ˝e mój stan by∏ ju˝ rzeczywiÊcie groêny. Jelito by∏o tak rozciàgni´te,
˝e po prostu nie funkcjonowa∏o. Gdy jednak
zapad∏a decyzja o kolostomii, by∏ to oczywiÊcie
szok, choç t∏umaczono mi, ˝e potem w koƒcu
b´d´ normalnie ˝yç.
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Czy narzekanie coÊ zmieni? Z chorobà trzeba
nauczyç si´ ˝yç. Nie baç si´ jej, nie martwiç si´
na zapas. W dzieciƒstwie sporo czasu sp´dzi∏am w szpitalach, w sanatoriach. To by∏a moja
szko∏a ˝ycia. Wokó∏ mnie by∏o tyle nieszcz´Êcia, ˝e choroba sama w sobie przesta∏a byç
tragedià. By∏a pewnym stanem, z którym nale˝y
jakoÊ si´ uporaç i ˝yç jakby nigdy nic... I tak
robi∏am. Od 14. roku ˝ycia nosz´ aparat s∏uchowy, ale czy to przeszkoda, by nauczyç si´
j´zyka obcego? Nie, dlatego dobrze znam francuski. A co sta∏o na przeszkodzie, bym skoƒczy∏a studia? Nic, dlatego ukoƒczy∏am mojà
ukochanà histori´ sztuki na Uniwersytecie
Warszawskim. Dlatego te˝ dosz∏am do wniosku, ˝e mog´ urodziç dziecko. I urodzi∏am.
Cz∏owiek musi uwierzyç, ˝e staç go w ˝yciu
na wiele.
Z drugiej strony, czy nie sàdzi Pani,
˝e choroba zmienia cz∏owieka?
OczywiÊcie. Po operacji w Poznaniu musia∏am
przewartoÊciowaç swoje ˝ycie. Zrozumia∏am,
˝e musz´ si´ zatrzymaç. ˚e nie warto w ˝yciu
p´dziç na oÊlep. ˚e nie warto daç si´ wciàgnàç
w t´ pogoƒ. Choroba pozwala zauwa˝yç, jak
pi´knie jest wokó∏ – niebo jest b∏´kitne, trawa
zielona... WczeÊniej rzadko si´ nad tym zastanawia∏am. A warto.

Piel´gnacja stomii
mgr Urszula Sobczak
piel´gniarka stomijna, od 1986 r. pracuje w Poradni dla Chorych ze Stomià przy III Katedrze i Klinice Chirurgii w Poznaniu

Jaki wybraç sprz´t stomijny,
jedno- czy dwucz´Êciowy?
Kontynuujàc temat z ostatniego numeru
„Naszej Troski”, chc´ podkreÊliç, ˝e dobór odpowiedniego sprz´tu stomijnego nale˝y wy∏àcznie do pacjenta. Lekarz czy piel´gniarka
stomijna mogà zasugerowaç u˝ywanie takiego
czy innego sprz´tu, ale to osoba posiadajàca
stomi´ wybiera ten, który spe∏nia jej potrzeby.
Przy wyborze sprz´tu stomijnego nale˝y
wziàç pod uwag´ nast´pujàce jego cechy:
bezpieczeƒstwo, ∏agodnoÊç dla skóry, ∏atwoÊç
obs∏ugi, czas noszenia, dyskrecj´.
Bezpieczeƒstwo zwiàzane jest z przylepcem
(najwa˝niejsza cz´Êç worka), który nie mo˝e odpadaç od skóry i powinien byç na tyle szczelny, aby nie by∏o ˝adnych wycieków stolca.
Z bezpieczeƒstwem zwiàzane sà tak˝e: sposób
zamkni´cia worków odpuszczalnych oraz
dopasowanie worka i p∏ytki w przypadku systemu dwucz´Êciowego.
¸agodnoÊç dla skóry równie˝ wià˝e si´ z przylepcem, przy usuwaniu którego pacjent nie
powinien odczuwaç bólu, a tak˝e nie powinien mieç problemu z usuni´ciem pozosta∏oÊci kleju. Dobry, ∏agodny przylepiec, np. z materia∏u Stomahesive, poch∏ania wilgoç, dzi´ki
czemu p∏ytka lepiej przylega i d∏u˝ej si´ trzyma.
Nie bez znaczenia jest delikatny materia∏
pokrywajàcy tylnà Êcian´ worka. Sprawia on,
˝e worek jest wygodniejszy, pozwala oddychaç
skórze i, co wa˝ne, skóra nie ma bezpoÊredniego kontaktu z plastikowà folià.
¸atwoÊç zak∏adania i zdejmowania worka to
bardzo istotna cecha, doceniana szczególnie
przez tych, którzy majà ma∏e zdolnoÊci manualne. W okresie po operacji bardzo wa˝na jest
mo˝liwoÊç wyboru worka przezroczystego, przez
który widaç stomi´ i dzi´ki czemu mo˝na
idealnie dopasowaç wielkoÊç i kszta∏t otworu
w p∏ytce. Worek jednocz´Êciowy mo˝e byç
przyci´ty fabrycznie (dla osób posiadajàcych
stomi´ okràg∏à) lub przygotowany do przyci´cia przez pacjenta. Pozwala to precyzyjnie
dopasowaç worek do rozmiarów przetoki
o nieregularnym kszta∏cie.
Czas noszenia worków to sprawa indywidualna. Worki jednocz´Êciowe, zamkni´te, z filtrem

zmienia si´ 2-3 razy na dob´, z kolei jednocz´Êciowe otwarte raz dziennie. W systemie
dwucz´Êciowym p∏ytk´ zmieniamy co kilka dni
(3 do 5), natomiast worki wymieniamy z takà
samà cz´stotliwoÊcià, jak w systemie jednocz´Êciowym. Decyzj´ o tym, jak d∏ugo nosiç
worek, podejmuje pacjent, a uzale˝nia jà od
w∏asnych potrzeb, a tak˝e od reakcji skóry na
przylepiec worka.
Sprz´t stomijny zapewniajàcy dyskrecj´
umo˝liwia prowadzenie normalnego, aktywnego ˝ycia rodzinnego, towarzyskiego, a tak˝e
zawodowego. Aby takà dyskrecj´ zapewniç,
worek stomijny powinien mieç przede wszystkim skuteczny filtr, a tak˝e byç wykonany
z bezszelestnej folii. W przypadku systemów
dwucz´Êciowych po∏àczenie p∏ytki z workiem
nie powinno przepuszczaç zapachów i, co jest
bardzo wa˝ne, worek nie powinien byç widoczny przez ubranie.
Najbardziej praktyczny, polecany ju˝ po zabiegu operacyjnym jest sprz´t dwucz´Êciowy.
Przyk∏adem dobrego i sprawdzonego systemu dwucz´Êciowego jest sprz´t Combihesive 2 S produkowany przez firm´ ConvaTec.
Zalety tego sprz´tu to:
- hypoalergiczna p∏ytka,
- szczelny worek,
- bezpieczny zatrzask,
- skuteczny filtr,
- os∏onka fizelinowa.
Materia∏, z którego zbudowana jest p∏ytka,
ma w∏aÊciwoÊci gojàce, zapobiega podra˝nieniom, absorbuje wilgoç ze skóry. P∏ytka d∏ugotrwale i szczelnie przylega do skóry, doskonale
dopasowuje si´ do powierzchni cia∏a, a jej
usuwanie jest bezbolesne.
Worek, który zbudowano z folii kilkakrotnie
zgrzewanej laserowo, cechuje si´ du˝à
szczelnoÊcià i wytrzyma∏oÊcià. Od strony przylegajàcej do cia∏a worek pokryty jest os∏onkà
fizelinowà, która nie odparza skóry, a filtr w´glowy umieszczony w rogu worka umo˝liwia
poch∏anianie zapachów.
Bezpieczne zapi´cie za pomocà pierÊcienia
zatrzaskowego jest niezawodne, szczelne, proste
w u˝yciu i sprawia, ˝e ryzyko odpi´cia si´
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worka od p∏ytki staje si´ minimalne.
Z moich doÊwiadczeƒ wynika, ˝e bardzo wielu
pacjentów u˝ywa sprz´tu dwucz´Êciowego.
Sprz´t taki daje im poczucie bezpieczeƒstwa
i sprawdza si´ w ka˝dej sytuacji.
Sà i tacy pacjenci, którzy ciàgle poszukujà
czegoÊ nowego i chcà eksperymentowaç. Decydujà si´ na zmian´ sprz´tu. Najwa˝niejsze to
wybraç dla siebie taki, który da poczucie bezpieczeƒstwa i wygody. Dla niektórych osób
najw∏aÊciwszy b´dzie sprz´t jednocz´Êciowy,
czyli worek z przymocowanym do niego przylepcem, który przykleja si´ na skór´ wokó∏ stomii.
Worek taki mo˝e byç zamkni´ty lub otwarty
i, podobnie jak sprz´t dwucz´Êciowy szczelnie
przylega do skóry, przylepiec zaÊ zapobiega
podra˝nieniom i posiada w∏aÊciwoÊci gojàce.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom osób ze
stomià, firma ConvaTec stworzy∏a dwa bezpieczne i komfortowe w u˝yciu systemy jednocz´Êciowe: Stomadress oraz Esteem.
W sk∏ad systemu Stomadress wchodzà
wygodne, trwa∏e i bardzo ∏atwe w u˝yciu worki
samoprzylepne jednorazowego u˝ytku. Ich przylepiec wykonany jest z materia∏u Stomahesive,
co gwarantuje pewne utrzymywanie si´ worka
na skórze oraz zapobiega jej podra˝nieniom.
¸atwoÊç u˝ycia worków Stomadress umo˝liwia
ich stosowanie nawet przez osoby w podesz∏ym wieku, a bardzo szeroka oferta pozwala
zaopatrzyç praktycznie ka˝dà stomi´.
Worki Esteem dost´pne sà w wersji zamkni´tej i otwartej, przy czym worki otwarte tak˝e
zaopatrzono w filtr (do tej pory by∏y w niego
zaopatrzone tylko worki zamkni´te). Specjalny
materia∏ oraz konstrukcja filtra zapewniajà jego
du˝à skutecznoÊç i wysokà wydajnoÊç.
NowoÊcià sà te˝ wk∏ady dezodorujàce, dost´pne z workami zamkni´tymi Esteem, które
zapobiegajà rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za powstawanie przykrych zapachów.
Szablon znajdujàcy si´ na folii zabezpieczajàcej przylepiec u∏atwia wyci´cie okràg∏ych
lub owalnych kszta∏tów. Wszystko to sprawia,
˝e noszàc worek Esteem, mo˝na si´ czuç komfortowo i bezpiecznie, a to jest najwa˝niejsze
dla u˝ytkowników.

Psycholog radzi
mgr Jolanta Fryc-Martyƒska
specjalista psychologii klinicznej
Katedra i Klinika Chirurgii
AM w Poznaniu

Po co do psychologa...
Wielu osobom rozmowa z psychologiem
êle si´ kojarzy. Chocia˝ popularne tygodniki
publikujà rubryki i porady, psychologowie pojawiajà si´ w telewizji i komentujà aktualne
wydarzenia, sà bohaterami popularnych seriali,
ludzie nadal myÊlà, ˝e je˝eli ktoÊ korzysta z pomocy psychologicznej, to coÊ z nim musi byç
„nie tak”. Byç mo˝e i dla Ciebie, Drogi Czytelniku, psycholog to ktoÊ, kto ze swoim fachem
znajduje si´ mi´dzy psychiatrà a wró˝kà.
JednoczeÊnie wspó∏czesny cz∏owiek intuicyjnie czuje, ˝e sà problemy, z którymi nie
potrafi poradziç sobie sam i szuka osób, które
by∏yby mu pomocne.
Je˝eli w takich okolicznoÊciach trafia na psychologa albo psychoterapeut´, to ma szans´
uzyskaç profesjonalnà pomoc. Psychologiem
jest osoba, która ukoƒczy∏a uniwersyteckie
studia psychologiczne – w Polsce nie ma innej
mo˝liwoÊci stania si´ psychologiem – i pracuje, udzielajàc pomocy z zastosowaniem
Êrodków dzia∏ajàcych na drodze psychologicznej. Kiedy choruje nasze cia∏o, to w szpitalu lub w poradni stomijnej mamy szans´
spotkaç psychologa klinicznego.
Psychoterapeuta to osoba, która nie tylko
ukoƒczy∏a studia (psychologia, studia medyczne, piel´gniarstwo, pedagogika), ale przesz∏a
równie˝ szkolenia podyplomowe, które dajà
teoretyczne podstawy i praktyczne umiej´tnoÊci Êwiadczeƒ psychoterapeutycznych.
JeÊli postanawiasz, Drogi Czytelniku, spotkaç si´ z kimÊ, komu chcesz powierzyç tajemnice swojej psychiki i swoje problemy –
sprawdê, jakie kwalifikacje ma ta osoba.
Dzisiaj zdecydowanie bezpieczniejsze
jest szukanie pomocy w znanych
placówkach, u osób pracujàcych
w zespo∏ach albo z polecenia
kogoÊ, do kogo mamy zaufanie
(np. lekarza). Wtedy nie trafimy
do wró˝ki czy znachora, który
mówi, ˝e te˝ si´ zna na psychologii i psychoterapii. Pomocy najlepiej szukaç u osób wykszta∏conych w psychologii klinicznej
i/lub psychoterapii.

Powszechnie uwa˝a si´, ˝e pomóc to znaczy
pocieszyç. Pacjent oczekuje, ˝e psycholog pocieszy. W takim rozumieniu pomagania jest
troch´ prawdy, bo niekiedy pocieszenie daje
si∏´ do samodzielnego uporania si´ z k∏opotami. Ale najcz´Êciej, w codziennym ˝yciu,
kiedy cz∏owiek staje wobec bardzo powa˝nych
problemów, pocieszanie niewiele zmienia. Co
wi´cej, mo˝e pog∏´biaç poczucie bezradnoÊci,
a cz∏owiek dodatkowo zaczyna martwiç si´,
˝e nic mu nie pomaga, nic na niego nie dzia∏a.
Rozpacz, poczucie beznadziejnoÊci, l´ki,
depresja czy inne problemy przemijajà zazwyczaj, gdy zmienia si´ sytuacja b´dàca ich
oczywistà przyczynà albo chocia˝ pewne elementy tej sytuacji. Czasem sytuacja jest nieodwracalna. Wtedy rozpacz, l´ki, depresja mogà ustàpiç, gdy zmieni si´ spojrzenie cz∏owieka na sytuacj´ i na siebie samego.
Celem pomocy psychologicznej, w szczególnoÊci psychoterapii, jest doprowadzenie
do zmian w myÊleniu, postrzeganiu, emocjach,
a tak˝e zmiana dotychczasowego zachowania.
Wed∏ug wielu definicji istotà tej pomocy jest
doprowadzenie do z∏agodzenia i zmniejszenia
wszelkich problemów psychicznych. Ale
pope∏nilibyÊmy b∏àd zak∏adajàc, ˝e uzyskanie
poprawy zale˝y tylko od pomagajàcego, od
terapeuty. Pomoc jest skuteczna, gdy mi´dzy
pomagajàcym a wspomaganym wytworzy si´
szczególny zwiàzek – relacja sprzyjajàca
wspó∏pracy, oparta na zaufaniu i spe∏niajàca
oczekiwania ka˝dego z jej uczestników.
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Wi´kszoÊç ludzi, gdy trafia do psychologa, jest
pe∏na niepokoju, czy w ogóle jest dla nich
jakaÊ pomoc, a jednoczeÊnie pe∏na ogromnych
nadziei i oczekiwaƒ na efekt, który spowoduje
fachowiec, troch´ jak za dotkni´ciem czarodzieja. Nie jest to tak proste, bo oprócz pe∏nej
dobrowolnoÊci w korzystaniu z pomocy konieczna jest gotowoÊç do wspó∏pracy i ÊwiadomoÊç, ˝e cz´Êç pracy wykona pomagajàcy,
ale wi´cej ni˝ po∏ow´ – wspomagany.
W zwyk∏ych problemach szukamy rady
u innych ludzi. Je˝eli jesteÊmy w stanie prawdziwej niedoli, szukamy rady tak˝e u bliskich.
Wtedy najcz´Êciej okazuje si´, ˝e te zewn´trzne rady i powszechne màdroÊci typu
„wszystko si´ jakoÊ u∏o˝y, tylko trzymaj si´,
najwa˝niejszy jest optymizm” nie wnoszà nic
nowego.
Pomoc psychologa tym si´ ró˝ni od zwyk∏ego pocieszania i radzenia, ˝e prowadzi do odkrycia przez cz∏owieka jego w∏asnych, najlepszych
rozwiàzaƒ. KtoÊ podaje r´k´, ˝eby cz∏owiek
móg∏ radziç sobie sam.
Paradoks wi´c polega na tym, ˝e potrzebny
jest drugi cz∏owiek, by móc dotrzeç do swojej
prawdy, do swoich najlepszych rozwiàzaƒ
i wykorzystaç swoje mo˝liwoÊci. Cz´sto sama
rozmowa i nazwanie k∏opotów przynoszà g∏´bokà ulg´, a wtedy o wiele ∏atwiej przychodzà
do g∏owy nowe pomys∏y.
Kluczowy moment to zrozumienie tego, co
dzieje si´ w ˝yciu. Takie zrozumienie jest podstawà znalezienia wyjÊcia z kryzysu. Kolejny
etap, w którym towarzyszy psycholog, nast´puje, gdy wyposa˝ony w nowà wiedz´
i zrozumienie cz∏owiek zaczyna
zmieniaç swoje ˝ycie, sprawdza
si´ w nowych sytuacjach, jest
skuteczniejszy i zadowolony.
Czuje, ˝e znowu mo˝e pracowaç,
kochaç i cieszyç si´ ˝yciem.
Na koƒcu jest... rozstanie
z psychologiem, które Êwiadczy
o tym, ˝e cz∏owiek ponownie
sta∏ si´ ekspertem w swoich
sprawach i sam radzi sobie
z problemami.

Pytania i odpowiedzi
Ma∏gorzata Maik
piel´gniarka dyplomowana
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

O co najcz´Êciej pytajà pacjenci?
1. Jakie sà obecnie limity Kas Chorych nie zalega w zag∏´bieniu i nie podcieka pod musi byç idealnie dopasowany do kszta∏tu
na sprz´t stomijny?
p∏ytk´, lecz sp∏ywa bez przeszkód do woreczka i rozmiaru przetoki (piszemy o tym powy˝ej),

i tym samym nie dra˝ni skóry wokó∏ przetoki.
Z dniem 1 stycznia 2002 r. obowiàzujà
nowe limity cenowe na sprz´t stomijny:
3. Jak nale˝y prawid∏owo docinaç p∏ytk´?
- dla kolostomii – 270 z∏ / miesiàc
- dla ileostomii – 320 z∏ / miesiàc
Umiej´tne wycinanie otworu w p∏ytce jest
- dla urostomii – 450 z∏ / miesiàc
równie wa˝ne, jak prawid∏owe dobranie jej rozSà to limity obowiàzujàce w ca∏ej Polsce, miaru. Prawid∏owo doci´ta p∏ytka chroni skór´
zarówno dla Regionalnych Kas Chorych, jak przed podra˝nieniami spowodowanymi podi Kasy Bran˝owej. Wy˝ej wymienione limity ciekaniem wydzieliny z jelita pod p∏ytk´ oraz
cenowe sà takie same dla osób doros∏ych powoduje d∏u˝sze jej utrzymywanie si´. Otwór
w p∏ytce powinien mieç kszta∏t i rozmiar jak
i dzieci.
najbardziej zbli˝ony do kszta∏tu i rozmiaru
przetoki. Dlatego trzeba przygotowaç sobie
2. Co to sà p∏ytki Convex?
wzór - najlepiej z grubszego papieru (np. z bloP∏ytka Convex to p∏ytka szczególnie zale- ku rysunkowego). W kartce papieru nale˝y
cana do przetoki wkl´s∏ej. Wyglàdem przypo- wyciàç otwór odrobin´ mniejszy od przetoki,
mina p∏ytk´ fizelinowà Flexible, z tà ró˝nicà, a nast´pnie przyk∏adaç t´ kartk´ do przetoki,
˝e od pierÊcienia, na którym mocuje si´ wore- sprawdzajàc, czy papier jest do niej dobrze
czek, do Êrodka p∏ytki cz´Êç przylepna jest dopasowany. Na szablon nale˝y nanosiç powypuk∏a i ma gotowy, fabrycznie wyci´ty otwór prawki do momentu, a˝ otwór b´dzie odpona przetok´. Wypuk∏à cz´Êç p∏ytki Convex wiada∏ rozmiarowi i kszta∏towi przetoki. Z tak
wykonanego wzoru mo˝na odrysowywaç
kszta∏t otworu na p∏ytce i wycinaç go lekko
zaokràglonymi no˝yczkami. Nale˝y pami´taç
o tym, ˝e kszta∏t i wielkoÊç przetoki mogà
ulegaç zmianie – cz´sto po kilku tygodniach
od operacji przetoka nieco si´ zmniejsza.
Trzeba zatem co jakiÊ czas sprawdzaç, czy
otwór w szablonie jest dobrze dopasowany.

P∏ytka Convex z boku

4. Mam urostomi´. Co zrobiç, gdy mocz
podcieka pod p∏ytk´?

umieszczamy na przetoce, dzi´ki czemu przylega ona ÊciÊle do ujÊcia stomii znajdujàcego
si´ w zag∏´bieniu skóry. P∏ytki tej nie mo˝na
docinaç, a rozmiar jest okreÊlony dwiema wartoÊciami - wi´ksza to rozmiar pierÊcienia, do
którego mocuje si´ woreczek, a mniejsza to
Êrednica samej przetoki. Przy zastosowaniu
takiej p∏ytki lepiej uwidacznia si´ ujÊcie przetoki, a dzi´ki materia∏owi Durahesive (zbudowana z niego jest wewn´trzna, wypuk∏a cz´Êç
p∏ytki), który p´cznieje pod wp∏ywem wilgoci,
ujÊcie stomii zostaje dok∏adnie doszczelnione. Wydzielina wydostajàca si´ z przetoki

Mogà byç ró˝ne przyczyny takiego stanu
rzeczy. Najcz´stszà sà nierównoÊci na skórze
– w takim przypadku proponujemy u˝ywanie
pasty uszczelniajàco-gojàcej Stomahesive.
Na umytà i dobrze osuszonà skór´ wokó∏
przetoki (samà przetok´ dobrze jest w tym
czasie os∏oniç gazikiem, w który b´dzie
wsiàka∏ mocz) wyciskamy wianuszek pasty,
a nast´pnie lekko rozklepujemy go wilgotnym
palcem. Wszystkie fa∏dki i nierównoÊci skóry
wyrównujemy przy pomocy pasty, a nast´pnie
przyklejamy sprz´t stomijny. Otwór w sprz´cie
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a sam sprz´t odpowiednio dobrany. Czasem
zdarza si´, ˝e przetoka jest wkl´s∏a lub p∏aska
– wówczas nale˝y u˝ywaç p∏ytek wkl´s∏ych –
Convex, specjalnie przeznaczonych do tego
rodzaju przetok.
5. Jak pobiera si´ mocz do analizy przy
urostomii?

Pacjenci majàcy urostomi´ pobierajà mocz
do badaƒ bezpoÊrednio z przetoki.
Najlepiej to czyniç w pozycji stojàcej, a jeÊli
jest to niemo˝liwe, trzeba po∏o˝yç si´ na
boku. Przed pobraniem nale˝y przetok´ i skór´
wokó∏ niej dok∏adnie umyç ciep∏à wodà. Pojemniczek na mocz trzeba przy∏o˝yç do skóry,
tu˝ przy przetoce – mocz wyp∏ywajàcy z przetoki b´dzie wówczas wp∏ywa∏ bezpoÊrednio do
pojemniczka. Moczu do badaƒ nie wolno
pobieraç z woreczka, gdy˝ wyniki badania nie
b´dà miarodajne – mocz zalega tam kilka lub
nawet kilkanaÊcie godzin i w tym czasie namna˝ajà si´ w nim bakterie, co wp∏ywa na wynik
badania. Po pobraniu nale˝y za∏o˝yç sprz´t do
zaopatrzenia przetoki.

W trzecim numerze „Naszej Troski”
zamieÊciliÊmy informacj´ dotyczàcà
mo˝liwoÊci otrzymywania sprz´tu stomijnego do domu. InformowaliÊmy
Paƒstwa, ˝e firma ConvaTec nie wsz´dzie ma mo˝liwoÊç wysy∏ki sprz´tu
bezpoÊrednio do domu – warunki te
regulowane sà umowami z poszczególnymi Kasami Chorych.
OtrzymaliÊmy wiele ciekawych
listów od Paƒstwa. Dzi´kujemy za
informacje, ˝e pacjenci ubezpieczeni
w Lubelskiej RKCh otrzymujà sprz´t
firmy ConvaTec do domu za poÊrednictwem NZOZ „MEDICUS”.

NOWOÂå !
Nowe gaziki do zmywania
skóry wokó∏ stomii


zapewniajà skutecznà i wygodnà piel´gnacj´ stomii



u∏atwiajà przyklejanie sprz´tu stomijnego



zapewniajà higien´ w ka˝dej sytuacji

Jak prawid∏owo stosowaç ConvaCare ® - gaziki do zmywania skóry.

1. Po zdj´ciu p∏ytki stomijnej lub jednorazowego worka nale˝y oczyÊciç stomi´ i skór´ wokó∏ niej
gazikiem do zmywania skóry ConvaCare ®, który ∏agodnie zmywa,
piel´gnuje i odÊwie˝a skór´. Jego zastosowanie pomaga utrzymaç higien´ w ka˝dych
warunkach, zmniejsza ryzyko podra˝nieƒ
skóry na skutek dzia∏ania treÊci wydobywajàcej si´ ze stomii oraz znacznie u∏atwia
przyklejanie p∏ytki stomijnej.

2. Po wysuszeniu skóry nale˝y
przykleiç p∏ytk´ stomijnà lub
worek z przylepcem.

3. Gaziki do zmywania skóry
ConvaCare® mo˝na stosowaç
równie˝ podczas wymiany
worka do oczyszczenia zewn´trznej powierzchni p∏ytki stomijnej. Jest to
wygodny i szybki sposób na zachowanie higieny w ka˝dych warunkach,
przy jednoczesnym braku ryzyka podra˝nieƒ.

Gaziki ConvaCare® sà dost´pne w ramach limitów ustalonych przez Kasy Chorych.

Bezp∏atna linia informacyjna - tel.: 0-800 120-093
ConvaTec, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 874 38 10, fax: (22) 874 38 35

Tam byliÊmy...

Spotkania pacjentów ze stomià...
...w Krakowie i w Tarnowie
Krakowski teatr „Groteska” przyjà∏ pod swoim dachem niecodziennych goÊci. Osiemnastego stycznia
br. spotkali si´ tam pacjenci ze stomià z województwa ma∏opolskiego. Powodów ku temu by∏o kilka. Po
pierwsze – nowe limity na sprz´t stomijny. Od nowego roku w ca∏ym kraju obowiàzujà takie same stawki.
Pacjenci, którym sprz´t refunduje Ma∏opolska Kasa Chorych, mogà czuç si´ usatysfakcjonowani. Zyskali
na zmianach, limity sà wy˝sze ni˝ poprzednio obowiàzujàce.
Drugi powód spotkania to Esteem. ChcieliÊmy zaprezentowaç nasz najnowszy produkt – nowoczesny
system jednocz´Êciowy do zaopatrzenia kolo- i ileostomii.
Podobne spotkanie ConvaTec zorganizowa∏
w Tarnowie 30 stycznia br. Tam równie˝ zaprezentowaliÊmy nasz nowy sprz´t – Esteem. Pacjenci
pytali, jak b´dzie si´ sprawowa∏ latem, gdy z powodu upa∏ów bardziej si´ pocimy. Nasz regionalny przedstawiciel, Miros∏aw Pietrucha, stara∏
si´ rozwiaç wszelkie wàtpliwoÊci. Bardzo cienki przylepiec worka zbudowano z materia∏u
Stomahesive, jest zatem hypoalergiczny, umo˝liwia tak˝e odparowywanie nadmiaru
wilgoci ze skóry, co cz´sto stanowi du˝y problem dla pacjentów podczas goràcych dni.
Poza tym worek Esteem zbudowano z pi´ciokrotnie zgrzewanej folii, dzi´ki czemu jest
bardzo mocny i wytrzyma∏y. Z obydwu stron worek pokryto mi´kkà fizelinà, która jest mi∏a
dla skóry, a dzi´ki specjalnej konstrukcji, mo˝na jà ∏atwo osuszyç r´cznikiem po kàpieli.

...w Starachowicach i w Kielcach
To spotkanie przesz∏o ju˝ do historii. Po raz pierwszy w Starachowicach ConvaTec
spotka∏ si´ z tamtejszymi pacjentami ze stomià. Zaproszenie przyj´li wszyscy, którzy
korzystajà z naszego sprz´tu oraz nasi sympatycy. A okazjà by∏o otwarcie nowej poradni
stomijnej. Powsta∏a ona w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Od 1 stycznia 2002
roku mogà si´ tam zg∏aszaç bez skierowania pacjenci ze stomià. Poradnia jest czynna
w czwartki od godz. 14. Pacjentów przyjmuje dr W∏odzimierz Maciejewski, specjalista
chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej wraz z piel´gniarkami – Beatà Ceglarskà i Beatà
Zdziechowicz. Zainteresowani mogà tam uzyskaç wszelkiego rodzaju porady zwiàzane
z piel´gnacjà stomii oraz dotyczàce stosowania sprz´tu stomijnego.

Równie˝ pacjentów
z Kielc uda∏o nam si´
zaprosiç na spotkanie,
które odby∏o si´ w hotelu Exbud. Przybyli na nie stomicy z województwa
Êwi´tokrzyskiego, przy okazji goÊciliÊmy tak˝e przedstawicieli Pol-Ilko, m.in.
przewodniczàcego oddzia∏u kieleckiego, Eugeniusza Kotlarskiego, który
przekaza∏ najÊwie˝sze wiadomoÊci dotyczàce dzia∏aƒ Towarzystwa.
Podczas opisanych wy˝ej spotkaƒ zaprezentowaliÊmy pacjentom nasz
najnowszy produkt – Esteem.
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Wydarzenia...

Alina Matysiak w siedzibie ConvaTec
Szanowni Paƒstwo. Dzi´ki uprzejmoÊci redakcji „Naszej Troski” pozwoli∏am sobie zagoÊciç na jej ∏amach. Ciesz´
si´, ˝e taki magazyn istnieje. Mog´ w ten sposób spotkaç si´ nie tylko z tymi pacjentami, którzy nale˝à do
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko, ale i z tymi, którzy nie sà naszymi cz∏onkami.
Przyznam szczerze, ˝e jestem pod wra˝aniem dzia∏aƒ, jakie firma ConvaTec kieruje do swoich pacjentów.
JesteÊmy naprawd´ pod dobrà opiekà.
W odpowiedzi na zaproszenie odwiedzi∏am niedawno ConvaTec. Pretekstem by∏y dziesiàte urodziny firmy. Ciesz´
si´, ˝e od poczàtku wspó∏praca ConvaTec i Pol-Ilko uk∏ada si´ doskonale. Gdy odwiedzi∏am ich siedzib´ na poczàtku
dzia∏alnoÊci, by∏y to dwa, skromne pokoje przy ul. Podwale. DziÊ du˝e biuro ConvaTec znajduje si´ przy ul. Domaniewskiej. Ale nie liczba pomieszczeƒ czy gustowne biurka wzbudzi∏y moje zainteresowanie, lecz organizacja
pracy. Tu wszystko podporzàdkowane zosta∏o jednej sprawie – pacjentowi. Dlatego sercem firmy nie jest
wcale dyrektorski gabinet, a Dzia∏ Pomocy ConvaTec, gdzie, dos∏ownie, wrze jak w ulu. Telefony nie przestajà
dzwoniç nawet na chwil´. Ka˝dy pacjent, który dzwoni pod numer bezp∏atnej infolinii, zostaje dok∏adnie
Alina Matysiak, Przewodniczàca Pol-Ilko
wys∏uchany. PoÊwi´ca mu si´ tyle czasu, ile wymaga. Panie pracujàce w Dziale Pomocy cierpliwie
odpowiadajà na ka˝de pytanie. Bez cienia zniecierpliwienia, nawet je˝eli tego dnia mówià setny raz na ten sam temat. Wiem, jak to wa˝ne dla nas,
pacjentów ze stomià, spotkaç po drugiej stronie linii telefonicznej ˝yczliwà osob´, która ze zrozumieniem podejdzie do naszych problemów. Mia∏am
te˝ okazj´ odwiedziç firmowy sklep ConvaTec – „Medica Humana” przy ulicy Dzielnej 1 w Warszawie. I znów by∏am pod wra˝eniem. Obs∏uga sklepu
rozmawia z pacjentami, doradza, jakie Êrodki mogà pomóc, gdy chory ma problemy. Bywalcy sklepu czujà, ˝e ich sprawy sà naprawd´ powa˝nie
traktowane.
Wra˝eƒ z wizyty mam mnóstwo. Wszystkich opisaç nie sposób. Jednak za wszystkie mog´ podzi´kowaç. Mam nadziej´, ˝e nadal Towarzystwo
Pol-Ilko b´dzie obecne na ∏amach „Naszej Troski”, ˝e razem b´dziemy pracowaç nad tym, by pacjentom ze stomià ˝y∏o si´ jeszcze lepiej.
Korzystajàc z okazji, sk∏adam Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia Wielkanocne. Wiele radoÊci, pogody ducha, a przede wszystkim du˝o, du˝o
zdrowia.

Nowy sklep zaopatrzenia medycznego
Poznaƒscy pacjenci ze stomià majà do dyspozycji nowy sklep ze sprz´tem. W Poznaniu, w styczniu br. uroczyÊcie
otwarto punkt dystrybucji sprz´tu stomijnego, który mieÊci si´ przy ulicy Mi´dzychodzkiej 10/39, w bezpoÊrednim
sàsiedztwie szpitala klinicznego przy ul. Przybyszewskiego. Dla wi´kszoÊci pacjentów to ogromne udogodnienie.
Na otwarcie przyby∏o wielu znakomitych goÊci. Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas przedstawiciele Pol-Ilko, towarzystwa zrzeszajàcego pacjentów ze stomià, na czele z przewodniczàcà zarzàdu g∏ównego – Alinà Matysiak. Przyby∏a
równie˝ pani Jolanta Fryc-Martyƒska, psycholog, która udziela porad pacjentom w szpitalu, a tak˝e na ∏amach
naszego magazynu. OczywiÊcie nie zabrak∏o przedstawicieli Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych, wydzia∏u
zajmujàcego si´ refundacjà sprz´tu stomijnego.
W sklepie znajdujà si´ wszystkie produkty stomijne firmy ConvaTec, dost´pne
w ramach refundacji WRKCh. Profesjonalna obs∏uga sklepu ka˝demu przekazuje
informacje na temat prawid∏owego doboru
sprz´tu stomijnego oraz udziela praktycznych rad i wskazówek dotyczàcych piel´gnacji stomii. Uruchomiono równie˝ punkt
konsultacyjny, w którym dy˝urujà lekarze (m.in. doc Piotr Krokowicz),
udzielajàc bezp∏atnych porad ka˝demu pacjentowi, który zwróci si´ do
nich ze swoimi problemami. Na terenie sklepu ma swoje miejsce
spotkaƒ równie˝ zarzàd g∏ówny Pol-Ilko.
Sklep jest otwarty od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty od 9 od 12. Wszelkie dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç
pod numerem telefonu: (61) 867-96-50.
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Listy od czytelników
Droga Redakcjo!
Pisz´ ten list w imieniu mojej chorej mamy, dla
której Wasza dzia∏alnoÊç to pi´kny gest w stron´
chorych ludzi. Dzi´ki Wam poczu∏a si´ znacznie
lepiej, uwierzy∏a w ludzkà ˝yczliwoÊç i bezinteresownoÊç, za którà Wam serdecznie dzi´kuj´.
Dostawa przylepnych zbiorników ka∏owych do domu przez bardzo uprzejmych dostawców oraz dostarczanie gazety „Nasza Troska” przeros∏y Jej oczeki-

wania. Operacj´ przesz∏a w 1964 roku w Krakowie.
W tym czasie kry∏a si´ z tà chorobà, bowiem czu∏a
si´ kalekà. Za∏atwianie torebek mocowanych do
pasa to te˝ by∏ problem. Po odbiór nale˝a∏o bowiem jechaç a˝ do Kielc. Torebek brakowa∏o i cz´sto musia∏a je myç, aby za∏o˝yç ponownie. Pas robi∏
rany, a poniewa˝ mieszka na wsi, musia∏a jeszcze
pracowaç w gospodarstwie. Widzàc Waszà dzia∏alnoÊç i trosk´ o chorych, ˝ycz´ Wam wszystkiego

najlepszego, aby Êwiat∏o, które dajecie, nie zgas∏o.
Z powa˝aniem,
Zofia P.

Witaj Redakcjo!
Zwracam si´ z uprzejmà proÊbà o przesy∏anie
mi Waszego pisma „Nasza Troska”. Jestem dumny, ˝e nie jestem sam ze swojà chorobà. MyÊlami by∏em daleko od mojego ˝ycia, ale po przeczytaniu Waszego pisma, które otrzyma∏em w sklepiku medycznym w Jeleniej Górze, gdzie co miesiàc przyje˝d˝am po woreczki, znów jest ono dla
mnie wa˝ne. I za to Wam dzi´kuj´.
Bardzo jednak martwi mnie to, ˝e na rysunkach „Naszej Troski” widz´ prawid∏owe, pooperacyjne przetoki, a u mnie jest to inaczej. I tego
bardzo si´ boj´ i l´kam, co si´ sta∏o. Otó˝ moja

przetoka jest bardzo du˝a, gruba i coÊ jest z nià
nie tak. Krwawi´ bardzo i cz´sto. Boj´ si´ te˝, ˝e
zabraknie wymiarów, bo stomia ledwo wchodzi
do woreczka. Jestem po operacji przesz∏o siedem lat i mój wiek ju˝ niem∏ody, mam 59 lat.
Pytam Was, moi drodzy, co mam zrobiç?
Zdzis∏aw M.

nacjà Pana stomii, radzimy zwróciç si´ o pomoc
do Poradni Stomijnej. Tam zostanie Pan zbadany, a lekarz i piel´gniarka udzielà porady. Nie
posia damy niestety informacji o wielkoÊci Pana
przetoki, ale je˝eli u˝ywa Pan sprz´tu o Êrednicy
100 mm, to mo˝e warto zwróciç si´ do Kasy Chorych o indywidualne zwi´kszenie limitu – sprz´t
do zaopatrzenia takiej stomii jest dro˝szy. Je˝eli
chodzi o krwawienie z przetoki, to na pewno nale˝y z takimi objawami zg∏osiç si´ do lekarza. Prosz´ pami´taç, aby nie dopuszczaç do przesuszenia skóry przetoki – kilka razy w tygodniu
nale˝y smarowaç jà wazelinà bàdê czystà parafinà.

Szanowni Paƒstwo,
Serdecznie pozdrawiam. Nazywam si´ Joanna
R. i jestem mamà Sandry. Sandra jest 10-letnià
dziewczynkà, a stomi´ ma od 5 lat. Dzi´ki Waszej
firmie córka mo˝e normalnie funkcjonowaç, tzn.
chodziç do szko∏y i ucz´szczaç na basan. Pisz´
to, poniewa˝ poczàtkowo po operacji nikt nie poinformowa∏ nas, ˝e istniejà takie woreczki. Po operacji ˝ycie ze stomià by∏o koszmarem dla naszej
córeczki. Dla mnie jako matki te˝ to by∏ wielki
szok. Nie mog∏am patrzeç na cierpienia mojego

dziecka, tym bardziej, ˝e córka mia∏a naÊwietlania
i chemioterapi´. Cz´ste biegunki i zmiany woreczków doprowadzi∏y do odparzeƒ wokó∏ stomii. Wtedy
to spotka∏am si´ z produktami firmy ConvaTec
i zacz´∏am je stosowaç u mojej córeczki. Po kilku
dniach skóra wokó∏ przetoki zagoi∏a si´, a p∏ynny
ka∏ nie przecieka∏ na zewnàtrz. Jako matka Sandry
mog´ powiedzieç, z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià,
˝e woreczki tej firmy sà najlepsze, bowiem skóra
Sandry od tego czasu jest czysta i lÊniàca. Bardzo
dzi´kuj´ za kontakt i ˝a∏uj´, ˝e nawiàzujemy go

dopiero teraz, choç córka ma stomi´ ju˝ 5 lat.
Sandra ma nadziej´, ˝e b´dzie mia∏a to szcz´Êcie
i wylosuje wyjazd do sanatorium. To Jej marzenie,
by wyjechaç gdzieÊ nad morze lub w góry.
Mam nadziej´, ˝e nasza wspó∏praca b´dzie si´
uk∏adaç.
Joanna R. (Toruƒ)

Szanowna Redakcjo!
Serdecznie dzi´kuj´ za wspania∏e czasopismo,
jakim jest „Nasza Troska”. Dzi´ki Paƒstwa firmie
wiem, ˝e sà jeszcze takie osoby, które pami´tajà
o takich szarych ludziach jak my, czyli osobach ze
stomià.
Mam 74 lata, jestem starszà osobà, która
dosta∏a od ˝ycia porzàdnie w koÊç, ale, pomimo
przeciwnoÊci losu, nie poddaj´ si´. W ciàgu ostatnich lat prze˝y∏am 6 operacji. Jednà z nich mia∏am
w marcu 1994 roku, poniewa˝ nastàpi∏o p´kni´cie
woreczka ˝ó∏ciowego, który po wielu próbach nie
zosta∏ usuni´ty. Wszystko by∏o dobrze do roku 1997,
gdy okaza∏o si´, ˝e wokó∏ p´cherzyka powsta∏ stan
zapalny. Ponownie by∏am operowana. Po jakimÊ
czasie dosz∏o do otwarcia ropnia w bliênie po

laparotomii i powstania przetoki z wyciekiem
ropnym. I tak jest do dnia dzisiejszego. Na poczàtku nie u˝ywa∏am woreczków, lecz robi∏am
opatrunki z gazy. Dzi´ki lekarzowi dowiedzia∏am
si´, ˝e jest mo˝liwoÊç wypisania recepty na
woreczki, z czego skorzysta∏am. Po wielu trudach otrzyma∏am woreczki, które sà wielkim udogodnieniem. Szkoda tylko, ˝e jest tak trudno je zdobyç,
tym bardziej dla osób takich jak ja – schorowanych. Czy dla osób starszych nie mo˝na znaleêç
krótszej drogi do ich zdobycia? Droga Redakcjo,
bardzo prosz´ o wyjaÊnienie mojego przypadku.
Nie wiem, czy przetoka, którà mam, zalicza si´ do
stomii. Na kartach informacyjnych ze szpitala
znalaz∏am termin „cholecystomia” – ale czy to jest
to? Bardzo prosz´ o kilka s∏ów na ten temat.

Jak nale˝y post´powaç w takim przypadku?
Serdeczne pozdrowienia dla ca∏ej Redakcji.
Helena D. z Mràgowa

Od redakcji:
Panie Zdzis∏awie, jest Pan m∏ody - i cia∏em, i duchem i tak musi Pan myÊleç. I tak si´ czuç. Nie
mo˝na si´ poddawaç. Trzeba myÊleç pozytywnie. W tym tkwi sukces. Co do problemu z piel´g-
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Od redakcji:
Pani Zofio! Takie listy nas uskrzydlajà. Chce nam
si´ pisaç, pisaç, pisaç... Dzi´kujemy serdecznie za
list. Goràco pozdrawiamy Panià, a Pani mamie posy∏amy wyrazy szacunku i ˝yczymy pogody ducha.

Od redakcji:
Bardzo dzi´kujemy za mi∏e s∏owa. Prosz´ pami´taç, ˝e marzenia bardzo cz´sto si´ spe∏niajà.

Od redakcji:
Szanowna Pani, nazwà stomia okreÊla si´ najcz´Êciej wyprowadzenie cz´Êci uk∏adu pokarmowego (jelita) lub moczowego (moczowodu) na pow∏oki brzuszne, celem umo˝liwienia odprowadzania treÊci wydalanej z tych uk∏adów poza organizm. Co do post´powania i piel´gnacji przetoki,
w Pani przypadku nie mo˝emy wypowiadaç si´,
nie znajàc historii Pani choroby oraz nie widzàc
samej przetoki. Powinna Pani zasi´gnàç porady
lekarza, który powie, jak post´powaç oraz udzieli
wyjaÊnieƒ, jakiego rodzaju przetok´ Pani posiada.

Informacje

Adresy poradni stomijnych
⊕ posiada kontrakt
 nie posiada kontraktu

Limity na sprz´t stomijny
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.10.2001 wprowadzi∏o jednolite miesi´czne
limity cen na sprz´t stomijny. Obowiàzujà one w ca∏ej Polsce od 1 stycznia 2002 r.

• kolostomia: 270 z∏ • ileostomia: 320 z∏ • urostomia: 450 z∏
(Dz. Ustaw nr 121 z dnia 18.10.2001)

Stomia w Internecie
www.strony.poland.com/polilko
Strona g∏ówna Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomià POL-ILKO. Informacje o strukturze Pol-Ilko oraz praktyczne wskazówki dotyczàce
zasad piel´gnacji stomii.
www.stomia.info.pl
Prywatna strona o stomii, poruszajàca najwa˝niejsze
problemy z nià zwiàzane.

www.ostomyinternational.org
Angloj´zyczna strona g∏ówna International Ostomy
Association (IOA). Informacje o stowarzyszeniu.
Praktyczne rady. Materia∏y edukacyjne. Ciekawe
odnoÊniki do innych stron poÊwi´conych problematyce piel´gnacji stomii.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poÊwi´cona kolostomii.

Stowarzyszenia stomijne

Województwo Âlàskie
⊕ Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna
ul. Powstaƒców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiel
tel.: (32) 255 36 62
⊕ Klinika Chirurgii Przewodu
Pokarmowego Âlàskiej A.M.
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Pawe∏ Lampe
tel.: (32) 789 40 00 centrala
lub 789 48 09
⊕ Poradnia Proktologiczna
i Stomijna przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
kierownik poradni:
prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
tel.: (32) 36 82 733
 Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Szpitalna 13,
41-300 Dàbrowa Górnicza
kierownik poradni:
dr Zbigniew Grzywnowicz
tel.: (32) 262 40 81, w. 13 -16
⊕ Przyszpitalna Poradnia Stomijna
ul. Wyzwolenia 18,
43-300 Bielsko-Bia∏a
kierownik poradni:
dr Stanis∏aw Hrapkowicz
tel.: (33) 816 40 61

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Stefania Rych∏owska, 80-211 Gdaƒsk, ul. D´binki 7, tel.: (58) 673 82 26
Telefon zaufania: Maria Koss, tel.: (58) 553 05 45
DolnoÊlàskie Stowarzyszenie Stomijne
dr Krystyna Kuchtyn, 51-340 Wroc∏aw, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 66, tel.: (71) 320 94 32, (71) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià „˚ycie”
Rozalia Bàba, 58-100 Âwidnica, ul. Spacerowa 4/2, tel.: (74) 856 82 22

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià (Pol-Ilko)
Zarzàd G∏ówny Pol-Ilko:
Prezydium: Alina Matysiak – przewodniczàca (60-355 Poznaƒ, ul. Przybyszewskiego 49, tel.: (61) 869 15 69;
Jerzy Kasprzak – wiceprzewodniczàcy (Czarnków); Anna Hebdowska – sekretarz (¸ódê); Wojciech Ratajczak
– skarbnik (Oborniki); Cz∏onkowie: Stanis∏aw Majewski (¸´czna); Wies∏awa Piszczyk (¸ódê); Dionizy Chodorowski (Konin); Ryszard Jankowski (Moƒki); Jan Kalinowski (Ró˝anystok)
Oddzia∏y regionalne:
1. BIA¸YSTOK — Jan Pacewicz, 16-020 Czarna Bia∏ostocka, ul. B. Prusa 3/8, tel.: (85) 710 10 48
2. BYDGOSZCZ — dr Danuta Karwacka, 85-183 Bydgoszcz, ul. Wieniawskiego 3, tel.: (52) 371 11 66
3. GORZÓW — Miros∏awa P´kosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51, tel.: (95) 725 80 00
4. KATOWICE — Bo˝ena Kralka, 32-300 Olkusz, Czarny Las 10, tel.: 0 604 11 33 20
5. KIELCE — Eugeniusz Kotlarski, 25-432 Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 137/3, tel.: (41) 331 87 06
6. KONIN — Dionizy Chodorowski, 62-502 Konin, ul. W∏adys∏awa Jagie∏∏y 13, tel.: (63) 245 05 65
7. KRAKÓW — Leszek Tylko, 30-020 Kraków, ul. Wójtowska 9/33, tel.: (12) 633 33 85
8. LIPNO — Wanda Ciepliƒska, 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 13/7, tel.: (54) 280 53 96
9. LUBLIN — Anna K´ska-Gromadka, 20-130 Lublin, ul. Krzemieniecka 1/25, tel.: (81) 747 29 61
10. ¸ÓDè — Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37
11. OLSZTYN — Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08
12. P¸OCK — Lechos∏aw Or∏owski, 09-400 P∏ock, ul. Ga∏czyƒskiego 4/13, tel.: (24) 263 82 98
13. POZNA¡ — Zdzis∏aw Matuszak, 60-658 Poznaƒ, ul. Bonin 12/8, tel.: (61) 823 34 05
14. RZESZÓW — Henryk Rumanek, 35-310 Rzeszów, ul. Witolda Âwiadka 1/185, tel.: (17) 865 73 91
15. SZCZECIN — Jan WiÊniewski, 73-110 Stargard Szczeciƒski, oÊ. Hallera 12 B/12, tel.: (92) 573 23 67
16. TARNOBRZEG — Jerzy Mazurek, 37-400 Tarnobrzeg, ul. Dàbrowskiej 7/59, tel.: (15) 822 71 96
17. WARSZAWA — dr Marek Szczepkowski, 01-809 Warszawa, Szpital Bielaƒski Oddz. Chirurgii Ogólnej,
ul. Ceg∏owska 80, tel.: (22) 834 48 52, tel.: (22) 678 48 98
18. ZIELONA GÓRA — Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39
Kluby stomijne:
1. NOWY SÑCZ — Józef Myrlak, 33-300 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 21/5, tel.: (18) 443 57 93
2. PI¸A — Ewa Sowiƒska, 64-920 Pi∏a, ul. Jagielloƒska 11, tel.: (67) 214 16 54
3. TARNÓW — Cecylia Bielecka, 33-100 Tarnów, ul. Starodàbrowska 9/4, tel.: (14) 627 59 45
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Województwo DolnoÊlàskie
 Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Klinice Chirurgii i Onkologii A.M.
we Wroc∏awiu
ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 66,
50-369 Wroc∏aw
kierownik poradni:
dr Jerzy Medyƒski
tel.: (71) 320 94 91
⊕ OÊrodek Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Poradni Onkologicznej
ul. Andersa 4, 59-220 Legnica
kierownik poradni: dr Andrzej Hap
tel.: (76) 855 09 41, 855 55 17
⊕ Poradnia dla Chorych ze Stomià
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. ˚eromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 764 91 00 (01-02)
Województwo Opolskie
⊕ Poradnia dla Chorych ze Stomià
przy Wojewódzkim OÊrodku Onkologii
ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole
kierownik poradni:
dr Maria Urbaniec
tel.: (77) 441 60 00, 441 60 72
Województwo Lubuskie
⊕ Poradnia Stomijno-Proktologiczna
SPZOZ Szpital Wojewódzki
ul. Deckerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
kierownik poradni:
dr Mariusz Pawlak
tel.: (95) 733 17 32
Województwo Mazowieckie
⊕ Szpital Bielaƒski – Pawilon H
Poradnia Stomijna
ul. Ceg∏owska 80, 01-809 Warszawa
kierownik poradni:
dr Marek Szczepkowski
tel.: (22) 834 48 52
⊕ SPZOZ Wojewódzki Szpital
Zespolony, Poradnia Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 P∏ock
kierownik poradni:
dr Mariusz Obr´bski
tel.: (24) 262 52 61
Województwo ¸ódzkie
⊕ Poradnia Stomijna
Al. KoÊciuszki 48, ¸ódê

Województwo Wielkopolskie
⊕ Szpital Kliniczny nr 2
Poradnia Stomijna
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr hab. med. Piotr Krokowicz
tel.: (61) 869 15 69
⊕ Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poradnia Proktologiczna i Stomijna
ul. Juraszew 7/19, 60-479 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Piotr Golusiƒski
tel.: (61) 821 22 43
⊕ Wielkopolskie Centrum Onkologii
Poradnia Stomijna
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
kierownik poradni:
dr Bohdan Kaczmarczyk
tel.: (61) 854 05 79
⊕ Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Chirurgiczna
dla Chorych ze Stomià
ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin
kierownik poradni:
dr Jaros∏aw D∏ugosz
tel.: (63) 244 31 00, w. 128
Województwo Ma∏opolskie
⊕ CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeƒ
Jelita Grubego (Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni:
dr Andrzej Grylewski
tel.: (12) 424 80 66
Województwo Âwi´tokrzyskie
 Âwi´tokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Poradnia Stomijna
ul. Artwiƒskiego 3, 25-734 Kielce
kierownik poradni:
dr Wojciech Korejba
tel.: (41) 367 41 65
Województwo Lubelskie
⊕ Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
kierownik poradni:
dr Andrzej Andrzejewski
tel.: (81) 534 41 27
Województwo Podlaskie
⊕ Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
Akademii Medycznej
Poradnia Stomijna
ul. Waszyngtona 15A,
15-274 Bia∏ystok
kierownik poradni:
dr Jadwiga Snarska
tel.: (85) 74 50 653
⊕ SPZOZ Wojewódzka Przychodnia
Chirurgiczna Poradnia Stomijna
ul. Radzymiƒska 2,
15-863 Bia∏ystok
kierownik poradni:
dr Romuald Kowalczuk
tel.: (85) 651 11 44
Województwo Pomorskie
Szpital Morski im. PCK Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
tel.: (58) 622 00 51
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Poradnia Stomijna
ul. Koszaliƒska 7,
85-094 Bydgoszcz
dr Wojciech Szcz´sny
tel.: (52) 342 68 08
Szpital Wojewódzki im. Biziela
ul. Ujejskiego 75,
85-168 Bydgoszcz
dr Zbigniew Banaszkiewicz
tel.: (52) 371 16 00 w. 375
Województwo
Warmiƒsko-Mazurskie
Specjalistyczny Zespó∏
Onkologii i Pulmunologii
ul. Jagielloƒska 78,
10-357 Olsztyn
tel.: (89) 526 43 75

