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Mamy lato. Nareszcie!
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W tym numerze:

Przed nami ciep∏e i d∏ugie dni. Cieszymy si´, bo za nami okres pe∏en napi´ç i niepewnoÊci. Zmiana zasad refundacji leków, zaproponowana w kwietniu przez Ministerstwo Zdrowia,
poruszy∏a i zaniepokoi∏a nas wszystkich. Jest niekorzystna dla pacjentów, szczególnie tych
najubo˝szych i najbardziej schorowanych. Teraz b´dziemy musieli p∏aciç wi´cej za leki, i to
w sytuacji, kiedy wi´kszoÊç producentów obni˝y∏a swoje ceny. Czy b´dà kolejne zmiany?
Nie wiemy. Musimy zaczekaç.
Na szcz´Êcie limity cen na sprz´t stomijny, wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia
w styczniu br., pozosta∏y bez zmian. I ca∏e szcz´Êcie, bo nie sà one wysokie. Wr´cz przeciwnie.
Dochodzà do nas liczne sygna∏y od pacjentów, ˝e limity muszà byç wy˝sze! Niskie limity sà
utrapieniem szczególnie dla dzieci, dla osób ze stomià wkl´s∏à (u˝ywajà oni dro˝szego
sprz´tu typu Convex) oraz wszystkich tych, którzy u˝ywajà sprz´tu pomocniczego (np. pasty
Stomahesive® lub chusteczek ConvaCare®). O wy˝sze limity dla pacjentów ze stomià walczy
od dawna Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià (Pol-Ilko).
„Nasza Troska” ukazuje si´ ju˝ od ponad roku. Obecnie jej nak∏ad wynosi kilkanaÊcie tysi´cy
egzemplarzy i stale wzrasta. RoÊnie te˝ liczba naszych prenumeratorów. Z licznych listów,
które od Paƒstwa otrzymujemy, wiemy, ˝e magazyn przypad∏ Wam do gustu i ˝e lubicie go
czytaç. PostanowiliÊmy usystematyzowaç i pog∏´biç tà wiedz´, dlatego prosimy wszystkich
naszych prenumeratorów o pomoc. Wysy∏amy do Was specjalnà ankiet´ z proÊbà o jej wype∏nienie i odes∏anie w za∏àczonej kopercie zwrotnej (op∏ata pocztowa zosta∏a ju˝ dokonana).
Uwagi, które za jej poÊrednictwem nam przeka˝ecie, postaramy si´ wykorzystaç przy redagowaniu kolejnych numerów pisma. Bardzo serdecznie dzi´kujemy za pomoc i polecamy lekturze
bie˝àcy numer czasopisma. Natomiast wszystkich, którzy dotychczas jeszcze nie zaprenumerowali „Naszej Troski”, zach´camy do odes∏ania za∏àczonego kuponu (bez ˝adnych kosztów).
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Doniesienia
Mamy nadziej´, ˝e podczas letniego
wypoczynku aura b´dzie sprzyjaç,
a Paƒstwo doskonale wypocznà
- czego serdecznie ˝yczy
ca∏a Redakcja
„Naszej Troski”.

Nasza kuchnia
Sa∏atka grecka

Sk∏adniki: ser feta, ogórek,
2-3 pomidory, zielona papryka,
cebula, 6 ∏y˝ek oliwy, 2 ∏y˝ki octu
winnego, pó∏ ∏y˝eczki soli, pieprz, czarne oliwki
z puszki.
Sposób przyrzàdzania: ogórek umyç, nie obieraç, pokroiç w kostk´. Równie˝ nie obrane pomidory pokroiç w ósemki. Cebul´ pokroiç w krà˝ki.
Papryk´ pociàç na paski. Ser pokroiç w kostk´.
Sos: ocet utrzeç z solà i pieprzem, dodaç oliw´,
wymieszaç.
Warzywa u∏o˝yç w salaterce, posypaç oliwkami
i serem. Zalaç sosem i wymieszaç tu˝ przed
podaniem. Grecki owczy ser feta mo˝na zastàpiç
polskà bryndzà lub s∏onym bia∏ym twarogiem.

Chroƒ si´ przed s∏oƒcem
S∏oƒce, niewyczerpane êród∏o energii, dzia∏a
antydepresyjnie, poprawia samopoczucie, pobudza
powstawanie witaminy D3, potrzebnej do przyswajania wapnia i niezb´dnej do prawid∏owej budowy
uk∏adu kostnego. Pami´tajmy jednak, ˝e nadmiar
promieni s∏onecznych szkodzi. S∏oƒce mo˝e
spowodowaç udar s∏oneczny, alergi´, poparzenia.
Odpowiedzialne jest te˝ za proces tzw. fotostarzenia si´ skóry – staje si´ ona ma∏o elastyczna,
zwiotcza∏a, sucha i pog∏´biajà si´ zmarszczki.
Nadmiar s∏oƒca zwi´ksza ponadto ryzyko zachorowania na raka skóry. Pami´tajmy wi´c o filtrach,
najlepiej o wysokim faktorze – 10 lub wy˝szym,
które ochronià naszà skór´ przed szkodliwym
dzia∏aniem promieni s∏onecznych.

Czy wiesz, ˝e...
...dziennie nale˝y wypiç minimum 1,5 litra
p∏ynów. Latem jest to tym bardziej wa˝ne, ˝e nasz
organizm traci o wiele wi´cej wody. Poza tym
picie du˝ej iloÊci wody i soków zmniejsza ∏aknienie oraz wyp∏ukuje z organizmu toksyny. Warto
te˝ piç herbat´, która doskonale gasi pragnienie,
a obecna w niej kofeina dzia∏a pobudzajàco na
organizm.

Drogocenny owoc kiwi
Kiwi to skarbnica witaminy C. Jeden owoc zawiera
jej dwukrotnie wi´cej ni˝ wynosi nasze dzienne
zapotrzebowanie! Dzi´ki niej wzmacnia si´ m.in.
nasz uk∏ad immunologiczny, chroniàc organizm
przed infekcjami. Kiwi zawiera tak˝e du˝o b∏onnika i potasu. B∏onnik zapobiega zaparciom i usprawnia funkcjonowanie uk∏adu pokarmowego. Potas
natomiast jest potrzebny do utrzymania prawid∏owego rytmu serca i poziomu ciÊnienia krwi.

Dzieƒ Dziecka
W tym roku z okazji Mi´dzynarodowego Dnia
Dziecka przygotowaliÊmy dla naszych najm∏odszych
pacjentów drobne upominki – sympatyczne, pluszowe Misie ConvaTec. Mamy nadziej´, ˝e maskotki
sprawi∏y dzieciom
wiele radoÊci i sta∏y
si´ ich ulubionà
przytulankà.
Jeszcze raz ˝yczymy
wszystkiego
najlepszego!

Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Pacjenta ze Stomià
Co trzy lata, 5 paêdziernika obchodzony jest
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pacjenta ze Stomià
(World Ostomy Day). Nie zapomniano o tym
dniu równie˝ w Polsce. Jego organizatorem jest
Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze
Stomià Pol-Ilko, a g∏ównym sponsorem firma
ConvaTec. Na miejsce obchodów wybrano Bia∏ystok. UroczystoÊci odb´dà si´ ju˝ we wrzeÊniu, bowiem w∏adze Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Stomików zasugerowa∏y, by w ró˝nych
krajach Êwi´towano ten dzieƒ w ró˝nym czasie.
Dzi´ki temu stowarzyszenia stomijne b´dà si´
mog∏y wzajemnie goÊciç. Równie˝ w Polsce
zjawi si´ wiele delegacji z zagranicy. W tym roku
postanowiono po∏àczyç krajowe obchody tego
dnia z 15-leciem istnienia Pol-Ilko w Polsce.
G∏ówne uroczystoÊci odb´dà si´ 12 wrzeÊnia
w Bia∏ymstoku, w Auli Akademii Medycznej, co
by∏o mo˝liwe dzi´ki uprzejmoÊci rektora AM,
prof. Zbigniewa Puchalskiego, który zgodzi∏ si´
zostaç honorowym przewodniczàcym Komitetu
Organizacyjnego Obchodów. Przewiduje si´,
˝e do Bia∏egostoku przyb´dzie oko∏o 250 osób
- stomików z rejonu podlaskiego i regionalnych
przedstawicieli Êrodowiska stomijnego oraz
goÊci z zagranicy
Relacj´ z obchodów Dnia Stomika zdamy
Paƒstwu ju˝ w nast´pnym numerze „Naszej Troski”.
Dodatkowe informacje na temat obchodów
mo˝na uzyskaç w Podlaskim Oddziale Regionalnym Pol-Ilko, ul. Waszyngtona 15a, Bia∏ystok,
tel. (85) 74 68 573 (w godz. 8-15), u pani
Gra˝yny Majewskiej.

„Nasza Troska”
Bezp∏atny magazyn
dla pacjentów ze stomià
Wydawca
Bristol-Myers Squibb Sp. z o.o.
(Dzia∏ Pomocy ConvaTec)
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
tel.: (22) 874 38 10
fax: (22) 874 38 35
e-mail: dzial.pomocy@bms.com
Redakcja
Dorota Anna Bronisz
lek. med. Wojciech StraÊ
lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ
Prenumerata
Bezp∏atnà prenumerat´ mo˝na zamawiaç,
dzwoniàc pod bezp∏atny numer infolinii:
0-800 120-093
Projekt i opracowanie graficzne
Medical Communications
ul. Rzymska 39, 03-976 Warszawa
tel.: (22) 616 16 06
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Rozmowa z...

...Stefanem Go∏atà,
muzykiem, który stara si´ „wspó∏graç” ze swojà stomià
Dorota Anna Bronisz

Od zawsze Pan wiedzia∏, ˝e zostanie
muzykiem?
Bozia da∏a mi s∏uch absolutny. Ukoƒczy∏em
szko∏´ muzycznà w klasie fortepianu. Lubi∏em
szko∏´, najbardziej dyktanda muzyczne, których
wszyscy si´ bardzo bali. Bardzo szybko czyta∏em nuty. Tak, chcia∏em, by moje ˝ycie zawodowe by∏o zwiàzane z muzykà.

zaczà∏ si´ w pewnym momencie buntowaç.
Musia∏em zbyt cz´sto biegaç do ∏azienki. Po 10
latach „s∏u˝by” zrezygnowa∏em ze sta∏ego
kontraktu. Uzgodni∏em z agentem, ˝e b´d´ pracowa∏ na tzw. „skoczka”, czyli na zast´pstwo.
Niestety, praca by∏a jeszcze bardziej nerwowa.
Zawsze czeka∏em ze spakowanà walizkà.

Dlaczego zaczà∏ Pan pracowaç w bran˝y
rozrywkowej? Nie chcia∏ Pan zostaç
pianistà?
Tak wysz∏o. Szybko si´ o˝eni∏em, a ˝e czasy
by∏y nieciekawe, szybko wyjecha∏em na Zachód,
dok∏adnie do by∏ego RFN. To by∏ koniec lat
siedemdziesiàtych, gdy za sto dolarów mo˝na
by∏o godnie ˝yç w naszym kraju. Zarabia∏em
du˝o, ale ci´˝ko pracowa∏em. Gra∏em z ro˝nymi
artystami – Ewà Ânie˝ankà, Krzysztofem Cwynarem, Edwardem Hulewiczem i innymi, wtedy bardzo popularnymi piosenkarzami. Opowiem Pani pewnà histori´. W bydgoskim
kinoteatrze recital mia∏a mieç Ewa Ânie˝anka.
Pianista, który zazwyczaj jej akompaniowa∏,
nie móg∏ wystàpiç. Zadzwoni∏ do mnie w ostatniej chwili, czy bym go nie zastàpi∏. ZagraliÊmy
bez próby, ale wszystko posz∏o g∏adko. By∏y
owacje i bisy. A dlaczego o tym mówi´?
Zawsze stara∏em si´ dobrze robiç to, czego si´
podjà∏em.
Póêniej zaczà∏ Pan pracowaç na
statkach pasa˝erskich...
Znajàc dobrze niemiecki, myÊla∏em, ˝e Êwiat
do mnie nale˝y. Na mój pierwszy kontrakt potrzebny by∏ basista, a ju˝ w szkole dodatkowo
uczy∏em si´ graç na basie. Zaczà∏em jeêdziç
po Êwiecie. ¸atwiej by∏oby wymieniç miejsca,
w których nie by∏em, ni˝ by∏em. Po kilku latach
trafi∏em do presti˝owych linii RCCL, czyli Royal
Carribbean International, z siedzibà w Miami.
Wyje˝d˝a∏em na pó∏ roku. To by∏a jednak ci´˝ka
praca, t´skni∏em bardzo za rodzinà. Raz uda∏o
mi si´ zaprosiç ˝on´ na trzytygodniowy rejs z
Miami na Karaiby, a˝ do Wenezueli. Czas sp´dziliÊmy wspaniale. Niestety, mój organizm

Pan Stefan z ˝onà

Paƒskie k∏opoty zdrowotne nasila∏y si´?
Tak, w sierpniu minionego roku dwa dni
przed kolejnym wyjazdem coÊ si´ we mnie
„zatka∏o”. Znalaz∏em si´ w szpitalu. Podejrzewano „guza przyesicznego”. Jeden lekarz
chcia∏ mnie operowaç, inny nie. Tak wi´c po
10 dniach, po kuracji antybiotykowej wyszed∏em ze szpitala. We wrzeÊniu znów tam
trafi∏em. Âcis∏a dieta, kroplówki. Podczas badaƒ USG zauwa˝ono jakiÊ naciek. Prosi∏em o
badanie tomograficzne. Znowu zosta∏em wypisany z zaleceniem diety. By∏em w domu
przez tydzieƒ, po czym ponownie trafi∏em do
szpitala. Mój stan by∏ coraz gorszy, schud∏em
14 kilogramów. Podczas tej wizyty w szpitalu
wykonano mi tomografi´ komputerowà. Po
kilku dniach znalaz∏em si´ na stole operacyjnym. Diagnoza: choroba Crohna.
Strach?
OczywiÊcie, ba∏em si´ okropnie, ale myÊla∏em ju˝ tylko o tym, ˝eby przesta∏o mnie boleç.
Przesta∏o. Mam wielki szacunek do doktora
Banaszkiewicza, ze szpitala im. Biziela w Bydgoszczy. To wspania∏y cz∏owiek, i moim zdaniem, wybitny fachowiec, który bardzo mi
pomóg∏. Ale zosta∏em z tà swojà kolostomià...
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Dotychczasowi rozmówcy tej rubryki
byli stomikami ze sporym sta˝em. Pan
jest 10 miesi´cy po operacji. Z czym ma
Pan najwi´cej problemów?
Straci∏em swój ˝yciowy optymizm. Straci∏em
przecie˝, raczej na zawsze, bardzo dobrà prac´.
Po operacji chcia∏em pop∏ynàç w rejs na
zast´pstwo, ale niestety lekarz okr´towy po
prostu mnie wyrzuci∏, t∏umaczàc, ˝e przepisy
nie pozwalajà na prac´ z kolostomià na statkach. W studio nagraƒ, gdzie cz´sto pracowa∏em, nie mog´ ju˝ nagrywaç, gdy˝ moja
stomia odzywa si´ w najmniej odpowiednich
momentach. Sporadycznie gram w hotelach,
gdzie jest du˝o gwaru i mnie po prostu wtedy
nie s∏ychaç. Poza tym, gdy by∏em na komisji
ZUS, obiecano mi, ˝e dostan´ rent´ na 3 lata.
Dosta∏em na rok. Po 32 latach regularnego
p∏acenia sk∏adki ZUS dostawaç b´d´ przez rok
kilkaset z∏otych miesi´cznie. Co póêniej?
Zrezygnuje Pan z grania?
Mój agent niedawno zapyta∏ mnie, czy jestem w stanie podjàç prac´ na którymÊ ze
statków. OczywiÊcie musia∏em odmówiç,
poniewa˝ moja sytuacja zdrowotna nadal nie
jest w pe∏ni wyjaÊniona. Podczas ostatniego
badania USG spyta∏em, czy jest lepiej?
Us∏ysza∏em – nie jest gorzej. Ale czy to znaczy,
˝e jest dobrze?
Nie mo˝e si´ Pan poddaç...
Wiem. Musz´ walczyç. I zrobi´ to. Dla siebie
i dla rodziny. Wydaje mi si´, ˝e musi up∏ynàç
wi´cej czasu. Wtedy znajd´ nowy pomys∏ na
˝ycie. Wierz´, ˝e si´ uda.

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

Problemy ze stomià
- jak im zaradziç?
Osoba ze stomià musi byç przygotowana na
pojawiajàce si´ czasami problemy, które wymagajà fachowej porady piel´gniarskiej lub
nawet interwencji chirurgicznej.
Najcz´stszym problemem jest zapalenie
skóry wokó∏ stomii.
W przypadku ileostomii mo˝e si´ ono
pojawiç mimo prawid∏owej piel´gnacji, a
zwiàzane jest z uszkodzeniem skóry przez
enzymy wydostajàce si´ ze stomii. Przed∏u˝ony kontakt skóry z enzymami (niekiedy
wystarczà 2-3 godziny) prowadzi do powstania
nad˝erek i maceracji skóry. Pacjent odczuwa
pieczenie i ból. Przy du˝ym uszkodzeniu naskórka mo˝e wystàpiç ma∏e krwawienie. Skóra
zmieniona zapalnie powoduje, ˝e sprz´t stomijny êle do niej przylega, odkleja si´ i powoduje dalsze jej uszkodzenie.
W przypadku kolostomii przy prawid∏owej
piel´gnacji uszkodzenie skóry jest o wiele
rzadsze. Chyba, ˝e wystàpi biegunka. Wtedy
luêny stolec tak˝e mo˝e uszkodziç skór´.
Dobrze dopasowany sprz´t stomijny w najwi´kszym stopniu zabezpiecza przed wystàpieniem zapalenia. Je˝eli jednak problem taki
wystàpi, to skóra wokó∏ stomii powinna byç
odpowiednio piel´gnowana. Doskonale do
tego nadajà si´ gaziki ConvaCare® z p∏ynem
ochraniajàcym, które u∏atwiajà gojenie zmian
skórnych, a tak˝e zwi´kszajà przyleganie

Ryc. 1. Gaziki ConvaCare® do zmywania, doskonale nadajà
si´ do codziennej piel´gnacji skóry wokó∏ stomii.

i szczelnoÊç sprz´tu stomijnego. Bardzo
dobrze jest stosowaç je ∏àcznie z gazikami
ConvaCare® do zmywania skóry (Ryc. 1.), które
∏agodnie zmywajà, piel´gnujà i odÊwie˝ajà,
a tak˝e zmniejszajà ryzyko podra˝nieƒ.
Je˝eli zmiany skórne sà bardziej ucià˝liwe,
wtedy nale˝y dodatkowo zastosowaç past´
uszczelniajàco-gojàcà Stomahesive®. Pasta ta
zawiera alkohol, dlatego podczas jej nak∏adania mo˝e pojawiç si´ pieczenie. Aby efekt
ten zniwelowaç, przed na∏o˝eniem pasty warto
posypaç zmienionà zapalnie skór´ pudrem
Stomahesive®. Na tak przygotowanà skór´
nale˝y przykleiç dopasowany do wielkoÊci
i kszta∏tu stomii sprz´t stomijny. Wa˝ny jest
równie˝ d∏ugi czas noszenia sprz´tu. Minimum
24 godziny. Dopiero wtedy mo˝emy spodziewaç si´, ˝e podra˝nienia zostanà wyleczone.
Do Poradni dla Chorych ze Stomià cz´sto
trafiajà pacjenci ze skórà odparzonà z powodu
stosowania sprz´tu o niew∏aÊciwym rozmiarze.
Ârednica i kszta∏t stomii sà ró˝ne u ró˝nych
ludzi. BezpoÊrednio po operacji stomia jest
wi´ksza ni˝ po kilku miesiàcach. Po zdj´ciu
szwów wokó∏ stomii (najcz´Êciej 8.-9. dzieƒ
po operacji), obrz´k Êluzówki jelita zmniejsza
si´, a stomia zmienia swojà wielkoÊç i kszta∏t.
Nie ka˝da przetoka ma kszta∏t idealnie okràg∏y,
bywajà stomie bardzo nieregularne. Dlatego
wa˝ne jest mierzenie stomii za pomocà miarki
z papieru i wycinanie takiego otworu, jaki jest
potrzebny. Zdarza si´, ˝e osoba ze stomià
ciàgle wycina taki otwór, jaki by∏ w∏aÊciwy zaraz
po operacji, nie korygujàc go. Takie post´powanie powoduje, ˝e po kilku tygodniach
otwór jest najcz´Êciej za du˝y, a zalegajàcy na
skórze stolec powoduje podra˝nienia. Aby
doprowadziç do zagojenia zmian zapalnych,
wystarczy wówczas skorygowaç wielkoÊç
i kszta∏t wycinanego otworu.
Koƒczàc temat dotyczàcy powik∏aƒ skórnych,
nale˝y wspomnieç o tzw. alergicznym zapaleniu skóry. Zmiany te wyst´pujà pod ca∏à
powierzchnià p∏ytki stomijnej. Przyczynà
zmian skórnych jest zazwyczaj alergia na jeden
ze sk∏adników u˝ytych do produkcji sprz´tu
stomijnego. Nale˝y wtedy z pomocà piel´g-

4

niarki dobraç sprz´t innej firmy. Przy wszelkiego
rodzaju zapaleniach skórnych nie nale˝y stosowaç ˝adnych gojàcych maÊci ani kremów,
poniewa˝ u˝ywanie ich utrudnia przyklejanie
sprz´tu stomijnego.
Inny problem cz´sto niepokojàcy pacjentów
to krwawienie ze Êluzówki jelita. Przera˝a
ich ma∏e krwawienie, które mo˝e wystàpiç
w czasie zmiany worka stomijnego. B∏ona Êluzowa jelita wszyta w pow∏oki brzucha jest
bardzo delikatna. Nale˝y chroniç jà przed wysychaniem, nawil˝ajàc delikatnà oliwkà czy wazelinà oraz uwa˝aç na drobne urazy. Stomi´
mo˝na dotykaç i myç, ale nale˝y robiç to bardzo
delikatnie. OczywiÊcie, je˝eli w trakcie mycia
przetoka zostanie nieznacznie ura˝ona i pojawi
si´ Êlad krwi, nie jest to ˝aden problem. Jest to
sytuacja normalna. Natomiast je˝eli krew wyp∏ywa ze stomii (ze Êrodka jelita), lub stwierdzimy jej obecnoÊç w wydalanym stolcu, wtedy
konieczna jest wizyta u lekarza.
Niektórzy pacjenci traktujà stomi´, szczególnie na poczàtku jej posiadania, jak ran´ na
brzuchu, obawiajàc si´ jej zaka˝enia. Stomia nie
jest ranà, nale˝y jà traktowaç jak nowe ujÊcie
treÊci jelitowej, czyli, mówiàc proÊciej, jak „nowy
odbyt”. Nie trzeba przestrzegaç ja∏owoÊci,
która jest konieczna przy zmianie opatrunków
na ranie operacyjnej. Wystarczy umyç stomi´
i skór´ wokó∏ niej ciep∏à wodà lub wczeÊniej
wspomnianymi gazikami ConvaCare®. W ˝adnym wypadku nie nale˝y u˝ywaç benzyny ani
eteru, które wysuszajà skór´.
Przy zmianie worka warto przestrzegaç stale
tego samego porzàdku – wtedy niedopatrzenie
jest niemo˝liwe.
Zawsze przed wyjÊciem z domu nale˝y
sprawdziç, czy woreczek trzyma si´ na brzuchu. Unikniemy wtedy przykrych niespodzianek.
W nast´pnym numerze „Naszej Troski”
postaram si´ przedstawiç Paƒstwu inne powik∏ania stomii, sposoby zapobiegania i post´powania w przypadku ich wystàpienia.

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

Na wakacje...
Za oknami s∏oƒce i Êwie˝a zieleƒ drzew.
Pachnà akacje, pracowite pszczo∏y uwijajà si´
wÊród kwiatów, Êpiewajà ptaki. Jest ciep∏o,
coraz cieplej. Kupujemy truskawki i m∏ode
ziemniaki. U progu lata nie tylko uczniowie
myÊlà o wakacjach.
Dla uczniów lato to czas wolny od zaj´ç
w szkole. Wakacje sà przerwà od zwyk∏ych
zaj´ç, która ma pomóc w odpoczynku, odzyskaniu si∏ i poprawieniu samopoczucia. Mo˝na
„zrobiç sobie wakacje” nawet na jedno popo∏udnie – mówià s∏owniki j´zyka polskiego.
Czy ktoÊ, kto ju˝ dawno przesta∏ byç uczniem,
ma prawo do wakacji?
Czy mo˝emy pozwoliç sobie na „wolne” od
szarej codziennoÊci?
DziÊ wiemy, ˝e dla zdrowia fizycznego
i psychicznego odpoczynek i zmiana
rytmu ˝ycia potrzebne sà ka˝demu
cz∏owiekowi, nie tylko uczniom czy
pracowitym urz´dnikom.
Wiele razy s∏ysza∏am od osób
starszych czy schorowanych, ˝e ju˝ im
nie trzeba ˝adnych wakacji. Wiele razy
spotyka∏am osoby, którym obiektywnie by∏o bardzo ci´˝ko, mimo tego
„do∏owa∏y si´”, odmawiajàc sobie
prawa do przyjemnoÊci, do odpoczynku, do chwili radoÊci czy
wytchnienia.
Szczególnie, kiedy jest ci´˝ko,
kiedy prze˝ywamy kryzys, trzeba
dbaç o wypoczynek, o drobne
przyjemnoÊci, unikaç zb´dnego
zamartwiania si´, zrz´dzenia i biernoÊci. W ostatnim miesiàcu kilka
razy towarzyszy∏am mojej chorej
przyjació∏ce w wizytach u lekarzy ró˝nych
specjalnoÊci. Zanim znalaz∏a si´ ona w gabinecie, trzeba by∏o posiedzieç w tzw. kolejce.
Od samego s∏uchania narzekaƒ, pesymistycznych wizji i dramatycznych historii mo˝na
by∏o si´ rozchorowaç. Mia∏am wra˝enie, ˝e dla
wielu ludzi chorych, których spotka∏yÊmy,
czekajàc w poczekalniach ró˝nych poradni,
martwienie si´ i do∏owanie innych jest co

prawda udr´kà, ale nie mogà si´ od tej udr´ki
wyzwoliç. Robià oni dok∏adnie to, co im szkodzi: wyobra˝ajà sobie ró˝ne okropieƒstwa,
obwiniajà innych o swoje k∏opoty, wystrzegajà
si´ uÊmiechu i humoru, cz´sto te˝ porównujà
si´ z tymi, którym w ˝yciu „si´ powiod∏o”.
Na wakacje zróbmy sobie wszyscy wolne
od zrz´dzenia, zamartwiania si´ i marudzenia.
Koniec porównywania si´ z innymi ludêmi,
koniec odk∏adania przyjemnoÊci na póêniej!
Wakacje to przecie˝ czas na robienie wszystkich tych rzeczy, które polepszajà samopoczucie. JeÊli z obiektywnych powodów nie
ma szans na wyjazd do ciep∏ych krajów czy
choçby nad polskie morze, tym bardziej
pami´tajmy o drobnych przyjemnoÊciach.

dotknàç i zobaczyç, ˝eby poczuç si´ lepiej.
Mo˝na u∏o˝yç sobie w∏asnà, prywatnà list´
drobnych przyjemnoÊci, zawierajàcà co najmniej 30 pozycji, przepisaç jà i mieç stale
gdzieÊ pod r´kà. Ka˝dego dnia, jak lekarstwo,
trzy razy dziennie jedna, a w razie potrzeby
dwie drobne przyjemnoÊci!!!
Benjamin Franklin powiedzia∏, ˝e czas jest
tym, czego nie mo˝emy po˝yczyç ani zaoszcz´dziç. Jedyna rzecz, którà mo˝emy zrobiç
z czasem – to korzystaç z niego. Korzystajmy
z czasu wakacji, wszystko jedno gdzie je przyjdzie sp´dziç – na Krecie czy na dzia∏ce
u znajomych. Jak? Wype∏niajàc czas, który jest
wolny od pracy i wa˝nych spraw, drobnymi
przyjemnoÊciami. Mo˝emy latem robiç to
wszystko, co daje radoÊç i uczucie spe∏nienia.
Troszczmy si´ o siebie. Dobrze si´ od˝ywiajmy, niech jedzenie cieszy nasze oczy,
nasze podniebienia i ˝o∏àdki. Spotykajmy si´
z ludêmi, których darzymy sympatià. Zwróçmy
uwag´ na to, ile pi´kna jest wokó∏ nas – przyroda, wschody i zachody s∏oƒca, letni deszcz.
Te proste, wymienione wy˝ej zalecenia sà
najcz´Êciej powtarzanymi radami twórców
rozmaitych programów nastawionych na popraw´ stanu zdrowia. Nie wystarczy tylko
optymistyczne myÊlenie, trzeba podjàç konkretne kroki, ˝eby ˝yç w zgodzie ze sobà
i z innymi ludêmi. W zgodzie ze sobà, to znaczy
szanujàc swoje potrzeby, w tym potrzeb´
wypoczynku, wakacji.
To prawda, ˝e cz´sto robienie sobie i sprawianie innym drobnych przyjemnoÊci wymaga
wysi∏ku, pokonywania siebie, swoich l´ków
i zwàtpienia. Ale czy jest na Êwiecie cokolwiek,
co nie wymaga pokonywania oporu i wysi∏ku ?
Nawet jazda na rowerze to pokonywanie oporu
powietrza...

Bo wakacje to Êwietny moment na sprawianie sobie drobnych przyjemnoÊci. Co mo˝e
byç takà przyjemnoÊcià? Ka˝da rzecz, którà
cz∏owiek mo˝e zrobiç sam dla siebie, która
kosztuje mniej ni˝ 1,5 z∏ i sprawia, ˝e raduje
si´ serce. Drobne przyjemnoÊci to wszystko to,
co mo˝emy zrobiç, posmakowaç powàchaç,

Wszystkim Czytelnikom ˝ycz´ wakacji od
codziennoÊci. Niezwyk∏ych wakacji, które przywrócà si∏y, uwolnià od napi´ç i b´dà skarbnicà
wspomnieƒ na jesienne i zimowe dni.
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Pytania i odpowiedzi
Barbara Szulecka
piel´gniarka dyplomowana
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

O co najcz´Êciej pytajà pacjenci?
1. Mam przepuklin´. P∏ytki si´ odklejajà. lekarskie o przeciwwskazaniu do u˝ywania
pasów bezpieczeƒstwa". W Êwietle tych przepiCo robiç?
sów, pacjent ze stomià (jako kierowca lub paPrzepuklina nale˝y do powa˝nych powik∏aƒ sa˝er samochodu) ma prawo do zwolnienia
po operacji wy∏onienia stomii. W przypadku jej z u˝ywania pasów bezpieczeƒstwa, je˝eli powystàpienia nale˝y zwróciç si´ po porad´ do siada przy sobie stosowne orzeczenie/zaÊwiadlekarza, najlepiej chirurga. Ponadto, proponu- czenie wydane przez lekarza. Orzeczenie to
jemy spróbowaç zmieniç sprz´t na jednocz´Ê- nale˝y okazaç w momencie kontroli drogowej.
ciowy – z regu∏y przetoka z przepuklinà jest
wi´ksza ni˝ przetoka bez powik∏aƒ. Jest ona
równie˝ bardziej wypuk∏a. Dlatego te˝ stosunkowo 4. Mam „nad˝erk´” wokó∏ stomii. Co robiç?
sztywna p∏ytka sprz´tu dwucz´Êciowego cz´sto
Rany wokó∏ stomii, okreÊlane równie˝ jako
gorzej trzyma si´ na skórze. Sprz´t jednocz´Êciowy ma powierzchni´ przylepnà cieƒszà i nie „nad˝erka”, powodujà gorszà przylepnoÊç sprz´tu
posiada plastikowego pierÊcienia, zatem jest i szybkie jego odklejanie. TreÊç wydostajàca si´
bardziej plastyczny i lepiej dostosowuje si´ do ze stomii nie sp∏ywa wówczas bezpoÊrednio do
kszta∏tu brzucha. JeÊli stomia jest bardzo du˝a, woreczka, lecz podcieka pod p∏ytk´ lub przylemo˝na spróbowaç u˝ywaç sprz´tu jednocz´Ê- piec woreczka jednocz´Êciowego, powodujàc
ciowego w rozmiarze 100 mm – oznacza to, ˝e dalsze podra˝nienie skóry i powi´kszenie
otwór w cz´Êci przylepnej woreczka mo˝na istniejàcych zmian. Najlepiej i najszybciej
za pomocà pudru gojàcego
wyciàç do 100 mm (o tym, jak dopasowywaç mo˝na je za∏agodziç
®
Stomahesive
.
Zmiany
nale˝y posypaç pudrem,
sprz´t stomijny, pisaliÊmy w numerze 2/2002
chwil´
odczekaç
i
usunàç
jego nadmiar,
naszego pisma).
nast´pnie na∏o˝yç past´ uszczelniajàco-gojàcà
Stomahesive® i przykleiç p∏ytk´. Aby uniknàç
2. Mam k∏opoty z wypró˝nianiem (zaparcia). zmian na skórze, nale˝y pami´taç, ˝e otwór w
p∏ytce lub przylepcu woreczka powinien byç jak
Jak sobie poradziç z tym problemem?
najdok∏adniej dobrany do rozmiaru i kszta∏tu
Przyczyny zaparç u osób posiadajàcych stomi´ przetoki. Takie dopasowanie u∏atwia gojenie
mogà byç rozmaite. JeÊli lekarz stwierdzi, ˝e nie podra˝nieƒ skóry, gdy˝ wszystkie p∏ytki (w cz´Êci
ma przyczyn mechanicznych, zwiàzanych z samà pomi´dzy przetokà a pierÊcieniem) oraz przystomià, nale˝y przyjrzeç si´ diecie. W przypadku lepce woreczków jednocz´Êciowych produkowane
zaparç proponujemy nast´pujàce sposoby przez firm´ ConvaTec sà wykonane z materia∏u
radzenia sobie z tym problemem: piç rano na gojàcego – Stomahesive®.
czczo szklank´ przegotowanej wody lub wody z
miodem oraz spo˝ywaç produkty zawierajàce
du˝à iloÊç b∏onnika – warzywa, Êwie˝e owoce, 5. Bardzo trudno jest mi odkleiç worek jednocz´Êciowy. Czy jest na to jakiÊ sposób?
pieczywo z grubo mielonej màki. Posi∏ki nale˝y
spo˝ywaç regularnie i staraç si´ piç du˝o niegaZdarzajà si´ sytuacje, ˝e przylepiec woreczka
zowanej wody mineralnej. Bardzo pomocny jest
tak
doskonale przylega do skóry, ˝e trudno jest
tak˝e ruch na Êwie˝ym powietrzu. Codzienny,
go
odkleiç.
Nie nale˝y odrywaç p∏ytki na si∏´, bo
intensywny spacer z pewnoÊcià przyczyni si´ do
mo˝na
wówczas
mechanicznie uszkodziç skór´.
zmniejszenia, a nawet usuni´cia problemu zaparç.
Gaziki zmywajàce ConvaCare® bardzo u∏atwià
nam bezbolesne odklejenie przylepca. Nale˝y
3. W jaki sposób uzyskaç zwolnienie z u˝y- odkleiç brzeg przylepca, a nast´pnie, u˝ywajàc
wania pasów bezpieczeƒstwa dla osoby chusteczki zmywajàcej, przemywaç skór´ tu˝
przy przylepcu, jednoczeÊnie go odklejajàc.
ze stomià?
Dodatkowo, skóra umyta w ten w∏aÊnie sposób
Prawo o Ruchu Drogowym w art. 39 pkt. 2 jest doskonale przygotowana do przyklejenia
mówi: „Obowiàzek korzystania z pasów bezpie- nowego woreczka.
czeƒstwa nie dotyczy osoby majàcej orzeczenie
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6. Czym ró˝nià si´ woreczki Esteem od
dotychczasowych, jednocz´Êciowych?
Wiele cech wyró˝nia woreczki Esteem od
innych worków jednocz´Êciowych. Przylepiec
Esteem wykonany jest z materia∏u gojàcego
Stomahesive®, podobnie jak przylepce innych
worków ConvaTec, jednak w Esteem przylepiec
jest cieƒszy i elastyczniejszy. Nowoczesny filtr
zastosowany w tych workach zapewnia skutecznoÊç w odprowadzaniu gazów i zabezpiecza
przed tzw. „p´cznieniem”. Dzi´ki temu worek
jest mniej widoczny. Wk∏ad dezodorujàcy daje
mo˝liwoÊç neutralizacji wydobywajàcych si´
zapachów, a materia∏, z którego zosta∏ wykonany
worek, jak równie˝ jego kszta∏t, zapewniajà
maksimum komfortu podczas u˝ytkowania.
Delikatny, dopasowany do kszta∏tu cia∏a i mi∏y
w dotyku, a zarazem mocny i wytrzyma∏y
materia∏ worka Esteem zapewnia wygod´ w jego
stosowaniu. Wielu u˝ytkowników worków Esteem
podkreÊla, ˝e sà one wygodniejsze w noszeniu,
l˝ejsze i bardziej przyjazne dla cia∏a od innych
worków jednocz´Êciowych.
7. Jestem po operacji wy∏onienia stomii.
W jaki sposób uzyskaç wniosek na
sprz´t stomijny?
Ka˝demu pacjentowi po wy∏onieniu stomii
przys∏uguje bezp∏atny sprz´t stomijny do wysokoÊci ustalonych limitów. Aby otrzymaç sprz´t
stomijny, pacjent musi uzyskaç recept´, wniosek lub zlecenie na sprz´t stomijny. Tu˝ po
operacji taki dokument mo˝e wystawiç lekarz
prowadzàcy bàdê operujàcy, wnioski na kolejne
miesiàce mo˝e wypisaç lekarz pierwszego
kontaktu lub lekarz w poradni stomijnej.
Wniosek w zale˝noÊci od Kasy Chorych mo˝e
byç wypisany na jeden lub trzy miesiàce. W niektórych Kasach Chorych wymagane sà potwierdzenia wniosków. Aby uzyskaç wi´cej informacji
na temat wymagaƒ poszczególnych Kas Chorych, mogà Paƒstwo dzwoniç do nas pod bezp∏atny numer linii informacyjnej dla pacjentów
ze stomià: 0-800 120-093.

Gaziki z p∏ynem ochraniajàcym
 tworzà ochronnà,
zabezpieczajàcà warstw´
na skórze wokó∏ stomii

Jak prawid∏owo stosowaç ConvaCare ®
- gaziki z p∏ynem ochraniajàcym
1. Po zdj´ciu p∏ytki nale˝y dok∏adnie oczyÊciç stomi´
i skór´ wokó∏ niej (np. gazikami do zmywania skóry
ConvaCare® - na zdj´ciu).

 u∏atwiajà gojenie
zmian skórnych
 zwi´kszajà przyleganie
i szczelnoÊç
sprz´tu stomijnego
 gwarantujà pewnoÊç i poczucie
bezpieczeƒstwa pacjenta

2. Nast´pnie nale˝y przetrzeç dok∏adnie skór´ wokó∏ stomii
(bez dotykania samej stomii) gazikiem ConvaCare®
z p∏ynem ochraniajàcym. Jest on nasàczony specjalnymi
substancjami, które po wyschni´ciu tworzà na skórze
ochronnà barier´. Bariera ta u∏atwia przyklejanie p∏ytki
stomijnej i zwi´ksza jej przyleganie do skóry. JednoczeÊnie
pozwala skórze oddychaç chroniàc jà przed maceracjà
i odparzeniami.

3. Kiedy p∏yn ochraniajàcy wyschnie na skórze, tworzàc
zabezpieczajàcà barier´, nale˝y przykleiç p∏ytk´ stomijnà.
Gaziki ConvaCare® z p∏ynem ochraniajàcym zapewniajà
ochron´ skóry oraz ∏agodzà podra˝nienia.

Gaziki ConvaCare® sà dost´pne w ramach limitów ustalonych przez MZiOS

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...

Wiosenne spotkania
...w Katowicach
MieliÊmy przyjemnoÊç uczestniczyç w walnym zebraniu Zarzàdu Regionalnego Pol-Ilko w Katowicach. W∏adze Zarzàdu zda∏y sprawozdanie ze
swojej 4-letniej dzia∏alnoÊci. Jego cz∏onkowie walczyli w ubieg∏ych latach m.in. o podniesienie refundacji na sprz´t stomijny w Âlàskiej Kasie
Chorych. Gdy zosta∏a zlikwidowana Wojewódzka Poradnia Stomijna, Pol-Ilko zada∏o sobie du˝o trudu, by jednak pacjenci mieli si´ gdzie udaç ze
swoimi problemami. Dzi´ki sponsorom zorganizowano dy˝ury specjalistów, którzy przyjmujà osoby ze stomià.
Zorganizowano te˝ dwukrotnie sanatoryjne turnusy rehabilitacyjne, w których mogli uczestniczyç nie tylko
pacjenci ze Âlàska, ale i z ca∏ej Polski. To by∏a pracowita kadencja.
Gdy przyszed∏ czas na wybór nowych w∏adz, okaza∏o si´, ˝e stare wcià˝ cieszà si´ zaufaniem.
Na czele Zarzàdu ponownie stan´∏a Bo˝ena Kralka. Gratulujemy!

...i w Warszawie
Siódmego czerwca prawie 300 miejsc w sali konferencyjnej Centrum Medycznego
Kszta∏cenia Podyplomowego w Warszawie zosta∏o zaj´tych przez goÊci ConvaTec. ZaprosiliÊmy bowiem pacjentów z Warszawy i okolic na spotkanie, a przede wszystkim na
wyk∏ady dotyczàce piel´gnacji stomii. Tak du˝a frekwencja utwierdzi∏a nas w przekonaniu, jak bardzo spotkania takie sà wa˝ne.
Ma∏gorzata Wodecka, reprezentant firmy ConvaTec, przedstawi∏a jednà z najnowszych
ofert – gaziki ConvaCare. Wyt∏umaczy∏a, jak prawid∏owo stosowaç gaziki do zmywania
skóry i gaziki z p∏ynem ochraniajàcym. Natomiast dr Marek Szczepkowski zreferowa∏
zagadnienia zwiàzane z powik∏aniami wyst´pujàcymi po operacji wy∏onienia stomii.
PodkreÊli∏, jak du˝o zale˝y od
w∏aÊciwej piel´gnacji przetoki.
Mnóstwo praktycznych informacji przekaza∏a równie˝ Alicja Jankowska, piel´gniarka
stomijna, która na co dzieƒ pracuje z pacjentami ze stomià, i doskonale orientuje si´,
z czym majà oni najwi´cej problemów. Po spotkaniu przedstawiciele Dzia∏u Pomocy
ConvaTec szczegó∏owo odpowiadali na pytania zwiàzane z piel´gnacjà stomii i problemami stomików. Na koniec zaprosiliÊmy goÊci na pocz´stunek, podczas którego
mieli oni okazj´ wymieniç si´ doÊwiadczeniami i uwagami.
Majowe spotkanie by∏o wa˝ne jeszcze z jednego powodu. Osoby nale˝àce do Pol-Ilko
mia∏y okazj´ zg∏osiç ch´ç dzia∏ania we w∏adzach regionalnego oddzia∏u stowarzyszenia.
Z prowadzenia warszawskiego oddzia∏u zrezygnowa∏ dr Marek Szczepkowski – ideà PolIlko jest bowiem, by towarzystwa opieki nad chorymi ze stomià prowadzili sami pacjenci.
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Wydarzenia...

Pacjenci stomijni w Ko∏obrzegu
– Wracam do domu i wyciàgam
z dna szafy wszystkie wàskie spódniczki. By∏am przekonana, ˝e do koƒca ˝ycia b´d´ chodziç w szerokich
spodniach. Ale je˝eli pani Alina

– twierdzi Jerzy Sikora z Radomia. Recepta Dariusza Kowalczyka
ze Szczecina jest prosta: wystarczy las, morze. Trzeba si´ wykrzyczeç.
Czasem boli gard∏o, ale to pomaga. Natomiast pani Stanis∏awa Pa∏ka,
przygnieciona dodatkowo k∏opotami rodzinnymi, pyta cz´sto: jak z tym
˝yç? Wie, ˝e zbyt cz´sto p∏acze. Wierzy jednak, ˝e b´dzie lepiej. Pomaga
jej w tym pani Halina, kole˝anka z pokoju, niepoprawna
optymistka. – Poczàtkowo te˝ by∏o mi ci´˝ko. Ale gdy
zachorowa∏ mà˝, stwierdzi∏am, ˝e nie ma co si´ nad
sobà u˝alaç. Trzeba ˝yç dalej – przekonuje nie tylko
siebie, ale i innych. Tak te˝ twierdzi pan Franciszek
Narodzonek. Âwie˝o po chemioterapii, sam przyjecha∏
do sanatorium. Wigoru mo˝e mu pozazdroÊciç niejeden
czterdziestolatek. – Lekarze w szpitalu powiedzieli mi:
my zrobimy, co mo˝emy, reszta zale˝y od Pana, od Pana
wiary i si∏y. Mam jà – mówi.
Kuracjuszy nie opuszcza poczucie humoru. W ramach
codziennych wyk∏adów obejrzeli m.in. film na temat
piel´gnacji ró˝nych rodzajów stomii (by∏a to szwedzka
wersja z polskim lektorem). Ich komentarz by∏ krótki: nasze stomie sà
lepsze, ∏adniejsze od tych szwedzkich. Równie beztrosko pacjenci
przemierzajà kilometry brzegiem morskiej pla˝y, bawià si´, taƒczà na
wieczorkach. – Zazdroszcz´ im energii – wyznaje Urszula Sobczak. Po
jednym z takich wieczorków musia∏am leczyç zakwasy. Oni natomiast
rzeÊcy stawili si´ nast´pnego dnia rano na zabiegi – dodaje pani Alina.
Ka˝demu z kuracjuszy lekarz zaordynowa∏ inny zabieg: masa˝e pere∏kowe, ok∏ady parafinowe, inhalacje, krioterapia... – Przez ten czas stara∏am si´ przekazaç im jak najwi´cej informacji o piel´gnacji stomii. Gdy
˝yczyli sobie, zak∏ada∏am sprz´t stomijny w pokoju. Wielu z nich
doskonale sobie radzi, innym pomaga∏am w ulepszaniu sposobów
zaopatrzenia stomii. Jestem przekonana, ˝e ten pobyt przyda∏ si´
ka˝demu. Przede wszystkim pacjenci pozytywnie dzia∏ali na siebie,
pomagali sobie – mówi Urszula Sobczak.

Matysiak mo˝e ubieraç si´
w obcis∏e rzeczy, ja równie˝
– zadecydowa∏a pani Halina
Kotlarz. Sposób, w jaki to
mówi, gwarantuje, ˝e nast´pnego dnia po powrocie
z sanatorium przespaceruje si´ ulicami Zgorzelca w obcis∏ym topie. Wypocz´ta i zrelaksowana zapewnia, ˝e pobyt w nadmorskim kurorcie
to najlepsza rzecz, jaka si´ jej ostatnio przydarzy∏a. Podobnie jak inni
pacjenci ConvaTec. Kuracjusze wymieniajà tylko jednà wad´ tego
wyjazdu – by∏ stanowczo za krótki.
Do wyjazdu na turnus w sanatorium „W´gla Brunatnego” w Ko∏obrzegu wylosowaliÊmy kolejnà grup´ nowo operowanych pacjentów.
Przyjechali tu na 10 dni, by uciec od trosk dnia codziennego, poddaç
si´ zdrowotnym zabiegom, pobyç wÊród ludzi, którzy, jak oni, borykajà
si´ z ucià˝liwoÊciami stomii. Z drugiej strony, nowo operowane osoby
w∏aÊnie tutaj mia∏y si´ przekonaç, ˝e ze stomià da si´ ˝yç. Pomaga∏a
im w tym – równie˝ kuracjuszka – Alina Matysiak, przewodniczàca
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko, stomik
od 22 lat, oraz Urszula Sobczak, wykwalifikowana piel´gniarka stomijna.
Czy to si´ uda∏o? Wszyscy zgodnie twierdzà, ˝e tak.
– Mamy te same problemy, mo˝emy sobie wzajemnie
pomóc, wymieniç si´ doÊwiadczeniami. Wzajemnie si´
wspieramy i ∏atwiej nam tu uwierzyç, ˝e ze stomià mo˝na ˝yç
normalnie. Nie kr´pujemy si´ siebie. Mamy pomoc medycznà
przez ca∏à dob´. Nie jesteÊmy traktowani jak pacjenci
w przychodni – trzy minuty i... nast´pny prosz´. Pani Ula i pani
Alina bardzo nam pomagajà – mówià pacjenci. – To nie jest
korzyÊç jednostronna. Oni te˝ mnie podnoszà na duchu.
Pozna∏am naprawd´ wspania∏ych ludzi – zwierza si´ Alina
Matysiak. Âmieje si´, gdy opowiada, jakà sensacj´ wzbudzi∏a, gdy panie spotka∏y jà w drodze na basen. Nie wierzy∏y,
˝e pod szlafrokiem ma kostium kàpielowy i idzie p∏ywaç.
Za˝àda∏y, by zaprezentowa∏a si´ w stroju kàpielowym. Gdy
to zrobi∏a, d∏ugo szuka∏y pod kostiumem wybrzuszenia.
Ka˝dy przyjecha∏ do Ko∏obrzegu z innym baga˝em doÊwiadczeƒ. Ka˝dy inaczej zareagowa∏ na swojà stomi´.
Ka˝dy inaczej si´ do niej przyzwyczaja∏. – To ˝aden
problem. Ciesz´ si´, ˝e ˝yj´, ˝e obudzi∏em si´ po operacji
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Listy od czytelników
Droga Redakcjo!
Zawsze z uwagà czytam rubryk´ „Listy od czytelników”. Zaskakuje mnie, ˝e tak cz´sto pacjenci z ˝alem piszà o zaniedbaniach lekarzy i piel´gniarek. Ja mam zupe∏nie inne doÊwiadczenia.
Dzi´ki personelowi Szpitala Miejskiego w Gdyni
po prostu ˝yj´. Gdyby nie wysi∏ki ordynatora,
doc. Dobosza, innych lekarzy i personelu Oddzia∏u chirurgii i OIOM-u, nie pisa∏bym dziÊ tego listu.
Do szpitala trafi∏em na badania kontrolne, poniewa˝ mia∏em k∏opoty z ˝o∏àdkiem. Okaza∏o si´,
˝e na trzustce wytworzy∏a mi si´ torbiel. Zosta∏em w szpitalu, rozpocz´to leczenie. Niestety, po

kilku dniach torbiel p´k∏a. Prawie natychmiast
trafi∏em na sal´ operacyjnà. Po operacji znalaz∏em si´
na OIOM-ie. Mój stan by∏ bardzo ci´˝ki. Co si´ ze
mnà dzia∏o, znam tylko z opowieÊci – przez pó∏tora miesiàca nie odzyskiwa∏em przytomnoÊci. To, ˝e
prze˝y∏em, w du˝ej mierze zawdzi´czam w∏aÊnie
opiece lekarzy i piel´gniarek. Ich trud i wysi∏ek
by∏y nie do opisania. A nie by∏em ∏atwym pacjentem - leki musia∏em mieç podawane z dok∏adnoÊcià do 15 minut, przeszed∏em jeszcze trzy inne ci´˝kie operacje, choç nadal by∏em nieprzytomny.
Szczerze mówiàc, mia∏em ma∏e szanse, by z tego
wyjÊç. Uda∏o si´. Jedynà „pamiàtkà” tego koszmaru

jest kolostomia. Wszystkim, którzy si´ mnà opiekowali, nigdy tego nie zapomn´. Po prostu dzi´kuj´!
Krzysztof A.

Drodzy Paƒstwo!
Prosz´ wyjaÊniç mi, dlaczego zmniejszono
limit na worki stomijne, których i tak czasami nie
wystarcza. Prosz´ równie˝ mnie poinformowaç,
ile musia∏bym zap∏aciç, gdybym chcia∏ zamówiç
odp∏atnie chocia˝ 30 sztuk worków.
Pozdrawiam,
Kazimierz Sz.

Od redakcji:
Szanowny Panie! Od 1 stycznia 2002 roku
zmieni∏y si´ limity na sprz´t stomijny. W przypadku przetoki na jelicie grubym, przys∏uguje

Panu miesi´cznie sprz´t na kwot´ 270 z∏.
W przypadku takich woreczków, jakich Pan u˝ywa (Stomadress kolo plus), jest to 46 sztuk.
We wniosku, który otrzymaliÊmy (razem z listem) od Pana do realizacji w maju i czerwcu,
zosta∏o przepisanych 30 sztuk woreczków. I tylko
takà iloÊç (zgodnie z zaleceniem lekarza)
mo˝emy Panu wys∏aç. Aby otrzymaç iloÊç zgodnà z limitem, czyli 46 sztuk, na wniosku powinno byç napisane: „Worki stomijne Stomadress kolo plus 19 mm wg limitu”. Poniewa˝
wniosek na czerwiec nie jest jeszcze zrealizowany, proponuj´, aby wzià∏ Pan od lekarza

nowy, tym razem poprawnie wystawiony. Dodatkowo, Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych,
w której jest pan ubezpieczony, zezwala na to,
˝eby na jednym wniosku by∏o wypisane zaopatrzenie na 3 miesiàce. Musi to byç jednak zaznaczone. OczywiÊcie, ˝e mo˝na równie˝ zakupiç
woreczki za gotówk´ (p∏aci Pan przy odbiorze
paczki). Jeden worek Stomadress kolo plus kosztuje obecnie 5,80 z∏. Przy zamówieniu 30 woreczków zap∏aci∏by Pan 174 z∏. Serdecznie
pozdrawiamy!

Szanowna Redakcjo!
Jestem pacjentem spoza Warszawy, nale˝´ do
Bran˝owej Kasy Chorych. Dowiedzia∏em si´ od
znajomego, który ma równie˝ stomi´, ˝e zasz∏y jakieÊ zmiany w wystawianiu wniosków na sprz´t
stomijny. S∏ysza∏em, ˝e wniosek, który dosta∏em
od lekarza, musz´ gdzieÊ potwierdziç. Czy mo˝ecie mi wyjaÊniç, gdzie, co i jak mam zrobiç? Nie
chc´ byç odsy∏any z miejsca na miejsce.
Z powa˝aniem,
Kazimierz K. z Piastowa

Od redakcji:
Szanowny Panie! Jak poinformowano nas
w Bran˝owej Kasie Chorych dla S∏u˝b Mundurowych, wszystkie wnioski na Êrodki pomocnicze wystawione od 1 lutego 2002 roku muszà
byç potwierdzane przez wy˝ej wymienionà
kas´. Dotyczy to pacjentów z województwa
podlaskiego i mazowieckiego. Nale˝y zg∏aszaç
si´ na ul. Koszykowà 78 w Warszawie (tel. 537
88 28), w godz. od 9 do 15. Potwierdzenia
mo˝na dokonywaç osobiÊcie lub listownie.

Mamy nadziej´, ˝e rozwiàzaliÊmy Paƒski
problem. Je˝eli nie, przypominamy o naszej
bezp∏atnej lini informacyjnej dla pacjentów ze
stomià – 0-800 120-093.

Kochani moi!
Ciesz´ si´ bardzo, ˝e jestem sta∏à Czytelniczkà
Waszego pisma „Nasza Troska”. Czytajàc go, dowiedzia∏am si´ wielu ciekawych i pouczajàcych
rzeczy na temat mojej choroby, o której dotychczas wiedzia∏am bardzo niewiele. Czu∏am si´ zagubiona i samotna z moim problemem. Operacj´
przesz∏am w wieku 60 lat, b´dàc ju˝ na emeryturze. By∏o mi bardzo ci´˝ko, gdy˝ wszystko
sta∏o si´ tak nagle. Nie mia∏am czasu na przygotowanie si´ do sytuacji, która mnie czeka∏a.
Po operacji zosta∏am sama ze swoim problemem,

szpital nie mia∏ mi wiele do zaoferowania. Min´∏o
ju˝ 1,5 roku. Jestem spokojniejsza. DziÊ, czytajàc
Wasze pismo, czuj´ si´ dowartoÊciowana, poniewa˝ dowiaduj´ si´ o wielu nowoÊciach, jakie
pojawiajà si´ na rynku, a dotyczà mojej choroby.
Dzi´kuj´ bardzo za czasopismo, które wnios∏o do
mojego ˝ycia wiele radoÊci i nadziej´ na lepsze
jutro. A co najwa˝niejsze, teraz wiem, ˝e nie
jestem sama, ˝e jest nas wi´cej.
Z powa˝aniem,
Eryka D.

Od redakcji:
Droga Pani Eryko! Cieszymy si´, ˝e znajduje
Pani w „Naszej Trosce” nie tylko wartoÊciowe
informacje dotyczàce stomii i jej piel´gnacji,
ale i pocieszenie. Ma Pani racj´, nie jest Pani
sama. W Polsce jest bardzo du˝o osób ze
stomià i, jak nie raz si´ Pani przekona∏a, mo˝na
z nià normalnie, godnie ˝yç. I tego Pani
serdecznie ˝yczymy.

10

Od redakcji:
Panie Krzysztofie! Bardzo dzi´kujemy za ten list.
Przesy∏amy równie˝ wyrazy uznania wszystkim
osobom, które si´ Panem opiekowa∏y. JesteÊmy przekonani, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç
pacjentów podziela Paƒskie zdanie na temat
wysi∏ków lekarzy i piel´gniarek. Przede wszystkim cieszymy si´, ˝e nie podda∏ si´ Pan chorobie i wytrwale walczy∏. Tak trzymaç!

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
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 68 573 (nowy numer)
⊕ 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

