
˚egnamy kolejny rok. To dobra okazja do refleksji i pytania – jaki dla nas by∏? Czy by∏
szcz´Êliwy? Czy uda∏o nam si´ zrealizowaç swoje plany i zamierzenia? Czy mieliÊmy okazj´
do uÊmiechu i zadowolenia? Dla nas ten rok by∏ bardzo wa˝ny. Wielokrotnie mieliÊmy
przyjemnoÊç spotykaç si´ z Paƒstwem i rozmawiaç. Dzi´ki Wam powstawa∏a „Nasza Troska”.
To Wy byliÊcie jej bohaterami. Dzielàc si´ swoimi prze˝yciami, pokazaliÊcie, ˝e mo˝na byç
szcz´Êliwym nawet wtedy, gdy los srodze doÊwiadcza. 

Tak jak obiecaliÊmy w poprzednim numerze naszego magazynu, mamy dla Paƒstwa
prezent. Od dzisiaj „Nasza Troska” jest „grubsza” i liczy a˝ 16 stron! To odpowiedê na jednà
z najcz´stszych Paƒstwa próÊb, które pojawia∏y si´ w odpowiedziach na ankiet´ rozes∏anà
wraz z lipcowym numerem magazynu do naszych prenumeratorów. PytaliÊmy wtedy m.in.
o nowe pomys∏y zwiàzane z „Naszà Troskà”. Takimi, oprócz zwi´kszonej obj´toÊci, sà równie˝
jej nowe dzia∏y – „Kàcik medyczny” i „Rozrywka”. Krótkie podsumowanie wyników ankiety
znajduje si´ na stronie dziewiàtej.

NowoÊcià w bie˝àcym wydaniu jest tak˝e to, ˝e podejmujemy nowy temat – owrzodzeƒ
podudzi i odle˝yn, który z pewnoÊcià wielu z Paƒstwa zainteresuje. ZamieÊciliÊmy go w dziale
„Kàcik medyczny”, w którym w przysz∏oÊci zamierzamy poruszaç równie˝ inne tematy,
niekoniecznie zwiàzane z piel´gnacjà stomii.

Po raz kolejny mamy niespodziank´ dla wszystkich sta∏ych prenumeratorów naszego
magazynu – wewnàtrz „Naszej Troski” znajdziecie Paƒstwo kalendarzyk na 2003 r. 

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego Roku ˝yczymy wszystkim Czytelnikom
„Naszej Troski” wszelkiej pomyÊlnoÊci, dni pe∏nych s∏oƒca, radoÊci i mi∏oÊci oraz tego, aby
nadchodzàcy rok by∏ lepszy ni˝ ten, który w∏aÊnie mija.
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Brytyjczycy nie Êwi´tujà Wigilii. Najwa˝-
niejszy jest dla nich obiad w pierwszy dzieƒ
Êwiàt, na którym obowiàzkowo musi byç
pieczony indyk, „christmas pudding” i kieliszek
koniaku. Dzieci znajdujà prezenty w specjalnych
skarpetach zawieszonych nad kominkiem.

Wigili´ celebrujà natomiast W´grzy. Na stole
musi si´ znaleêç zupa rybna, kluski z makiem
i makowiec. Nie mo˝e zabraknàç bajgli, czyli
specjalnego ciasta wyglàdajàcego jak bochenek
chleba, wype∏nionego zmielonym makiem lub
orzechami. Prezenty w´gierskim dzieciom przy-
wozi Mikulas. Natomiast w Szwecji Miko∏ajem
jest krasnoludek Tomte, który mieszka pod
deskami pod∏ogi ka˝dego domu, a we W∏oszech
dobra czarownica Befana. 

W Niemczech postnà kolacj´ wigilijnà
mo˝na spotkaç u katolików, natomiast protes-
tanci biesiadujà raczej w pierwszy dzieƒ Êwiàt,
kiedy angielskim zwyczajem podaje si´
Êwiàtecznego indyka. Najpopularniejszym
ciastem gwiazdkowym jest Weihnachtsstulle,
czyli przek∏adaniec ze s∏odzonymi owocami.
Tego dnia z prezentami przychodzi raczej
Weihnachtsman, czyli Gwiazdor. Nikolas, czyli
Êw. Miko∏aj, pojawia si´ 6 grudnia.

Na egzotycznych Filipinach uroczystoÊci
Bo˝ego Narodzenia rozpoczyna Aguinaldos
– dziewi´ç mszy, które celebrujà zbli˝ajàce si´
narodziny Chrystusa. O pó∏nocy wszyscy siadajà
do uczty, sk∏adajàcej si´ z kulek ry˝owych,
roso∏u z kurczaka z ry˝em, pieczonego prosi´cia
i „pic-pac” – chrupków ze sma˝onych uszu
wieprzowych. 

SSkk∏∏aaddnniikkii:: 5-7 dkg suszonych
grzybów, w∏oszczyzna, 10 ziare-

nek czarnego pieprzu.
SSppoossóóbb  pprrzzyyrrzzààddzzaanniiaa:: Grzyby zalewamy 2 l

letniej wody i gotujemy na ma∏ym ogniu pod
przykryciem. Gdy zmí knà, dodajemy w∏oszczyzn ,́
pieprz, solimy do smaku i gotujemy jeszcze ok.
25-30 min. Potem do klarownej, przelanej przez
g´ste sito zupy dodajemy pokrojone w cienkie
paseczki grzyby. Smak zupy mo˝na „zaostrzyç”
odrobinà soku cytrynowego. Podawaç z maka-
ronem lub ∏azankami.

Wigilijna zupa
grzybowa

Nasza kuchnia

Doniesienia

Choinka ma swój pierwowzór w antycznej ga∏́ zi,
którà obwieszano ∏akociami i innymi ozdobami.
Wedle s∏owiaƒskiej tradycji ga∏àê przystrajano jab∏-
kami, orzechami i wypiekanymi figurkami z ciasta.
W Europie moda na choink´ zapanowa∏a od roku
1840, gdy brytyjska królowa Wiktoria wysz∏a za
mà˝ za ksi´cia niemieckiego, Alberta Sachsen-
Coburq-Gotha.

Do Polski choinka przysz∏a z Niemiec. Najpierw
stawiali jà w swoich domach mieszczanie nie-
mieckiego pochodzenia, póêniej rdzenni Polacy. 

Czy wiesz, ˝e...

Chocia˝ op∏atek znany by∏ ju˝ w Rzymie od oko∏o
800 roku, to do Polski przyw´drowa∏ dopiero w XV
wieku. Op∏atki, którymi dzielili si´ nasi pradziadowie,
by∏y zró˝nicowane kolorystycznie – bia∏e dla ludzi
i kolorowe dla zwierzàt, bo i z nimi po wieczerzy
dzieli∏ si´ gospodarz.

Op∏atki na paƒskich sto∏ach obficie nasycano
miodem. Nie tyle dla smaku, ile na „zakl´cie”
dobrobytu.

Miodowy op∏atek
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Cicha Noc, Âwi´ta Noc...

„Stille Nacht, Heilige nacht...”, „Douce nuit...”,
„Silent night...”. T́  chyba najs∏ynniejszà kol´d´
Êwiata s∏ychaç podczas Êwiàt niemal we wszys-
tkich zakàtkach naszego globu. Zosta∏a przet∏u-
maczona na ponad 100 j́ zyków. Znajduje sí
w repertuarze s∏ynnych orkiestr i chórów. Nagra∏ jà
Luciano Pavarotti i Elvis Presley, Bing Crosby i Louis
Armstrong. Powsta∏a w Wigilí  1818 roku w Obern-
dorfie, maleƒkiej wiosce austriackiej niedaleko
Salzburga. Napisa∏ jà m∏ody wikariusz, Josef Mohr,
a muzyk  ́ skomponowa∏ organista, Franz Gruber.
Koĺ da sta∏a sí  bardzo modna. Sàdzono, ̋ e napisa∏
jà jakiÊ genialny kompozytor – Mozart lub Bee-
thoven. Gdy wreszcie przedstawiono prawdziwego
autora, posàdzono go o plagiat.

JedenaÊcie czy dwanaÊcie?

Wieczerzà wigilijnà zawsze rzàdzi∏a magia liczb.
W dawnych czasach Êwiàteczna wieczerza ch∏op-
ska sk∏ada∏a sí  z siedmiu potraw, szlachecka
– z dziewí ciu, a magnacka z jedenastu. Jednak
inne przekazy podajà, ˝e potraw musia∏o byç dwa-
naÊcie, bo tylu by∏o aposto∏ów i miesí cy w roku. 

Pewne jest za to, ˝e kolacja wigilijna powinna
sk∏adaç sí  wy∏àcznie z potraw postnych. Najwa˝-
niejszà z nich jest ryba. U wczesnych chrzeÊcijan
by∏a ona symbolem Jezusa i dlatego znalaz∏a
miejsce na wigilijnym stole.

Wró˝by z siana

W wielu domach do dziÊ wk∏ada sí  pod wigilijny
obrus siano. Tyle zosta∏o z dorodnych, nie wym∏óco-
nych snopów zbo˝a, które jeszcze w pierwszej po∏o-
wie ubieg∏ego stulecia ustawiano w czterech kàtach
najwi´kszej izby w domu. Nasze prababki wró˝y∏y
sobie z tego siana. Wyciàgni´te spod obrusa
zielone êdêb∏o wró˝y∏o szybkie zamà˝pójÊcie lub
o˝enek, natomiast sczernia∏e – brak powodzenia. 
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Spa∏em i Êni∏em,
˝e ˝ycie jest radoÊcià.
Ocknà∏em si´ i zobaczy∏em,
˝e ˝ycie jest s∏u˝bà.
Zaczà∏em s∏u˝yç i zrozumia∏em,
˝e s∏u˝ba jest radoÊcià.

Rabindranath Tagore

W∏aÊnie chcia∏am zapytaç, dlaczego
zrobi∏ Pan dla ponad 100 goÊci, uczes-
tników obchodów Mi´dzynarodowego
Dnia Pacjenta ze Stomià w Bia∏owie˝y,
witra˝owe upominki, ale ten cytat jest
wystarczajàco wymowny...

...Mog´ wi´c ju˝ nic nie wyjaÊniaç?

W∏aÊciwie tak, choç przecie˝ poÊwi´ci∏
Pan mnóstwo czasu i pieni´dzy.

Czasu mam du˝o, a materia∏ sfinansowa∏o
Pol-Ilko. Projekt diabe∏ka wybraliÊmy razem z panià
Alinà Matysiak. Chcia∏em w ten sposób podzi´-
kowaç wielu ludziom, g∏ównie tym, którzy du˝o
dla nas robià, czynià nasze ˝ycie lepszym. Cho-
roba bardzo mnie zmieni∏a. Zmieni∏a mój poglàd
na Êwiat. Przedtem ka˝dy dzieƒ by∏ taki sam
– w ciàg∏ym poÊpiechu, w pogodni za pieni´dz-
mi. Nie zauwa˝a∏em pi´kna wokó∏. Po operacji
spojrza∏em na ˝ycie inaczej. Je˝eli los podarowa∏
mi drugie ˝ycie, uwa˝am, ˝e ka˝dy dzieƒ nale˝y
prze˝yç pozytywnie, zrobiç coÊ dobrego dla innych.

I zaczà∏ Pan robiç witra˝e?

Zawsze fascynowa∏ mnie kolor. Gdy by∏em
ma∏ym ch∏opcem, marzy∏o mi sí , by zrobiç samo-
dzielnie witra˝. Nie wiem, skàd mi si´ to wzi´∏o.
Nie wiedzia∏em jednak, jak to zrobiç. W czasie
wielu podró˝y po Polsce cz´sto zaglàda∏em
do ró˝nych pracowni i prosi∏em, by sprzedano mi
troch´ szk∏a i wyjaÊniono, jak powstaje witra˝.
Zawsze jednak s∏ysza∏em: „Albo Pan zamawia,
albo nie zawraca g∏owy”. Prosz´ sobie wyobra-
ziç, ˝e mniej wi´cej rok przed operacjà, podczas
wakacji, znów zajrza∏em do takiej pracowni
– w Gdaƒsku-Oliwie. Tym razem w∏aÊciciel –
Pan Zenon Pawlak, pozwoli∏ mi wybraç sobie
szk∏o i w ciàgu godziny zdradzi∏ podstawowe

tajniki warsztatu. Wyt∏umaczy∏, od czego zaczàç,
jak trzyma si´ nó˝, jak tnie si´ szk∏o... Dzi´ki
niemu mog∏em zaczàç robiç swój pierwszy
wymarzony witra˝.

I uda∏o si´ Panu? Co przedstawia∏?

Nie mog∏em sobie pozwoliç na marnowanie
szk∏a. Przejrza∏em wi´c setki zdj´ç, nim wybra-
∏em kompozycj´. To by∏ fragment Starego Rynku
z motywem morskim. Potem zrobi∏em jeszcze je-
den, ale tak na powa˝nie zaczà∏em robiç witra˝e
ju˝ po operacji.

Kiedy by∏ Pan operowany?

Kolostomi´ wy∏oniono mi w marcu 1989 roku.
To by∏ dla mnie szok. WczeÊniej nie chorowa∏em,
wszystko sta∏o si´ nagle. Mimo wsparcia rodziny,
zupe∏nie nie mog∏em dojÊç do siebie. Wda∏y si´
komplikacje, fatalnie si´ czu∏em  fizycznie i psy-
chicznie. O komforcie ˝ycia ze stomià nie mog∏o
wtedy byç mowy, mieliÊmy do dyspozycji pasy
krakowskie. By∏em strasznie za∏amany. Dopiero
po dwóch latach jako tako zaczà∏em sobie dawaç
rad´ z samym sobà. Zosta∏em garkot∏ukiem
(Êmiech), zajà∏em si´ domem i dzieçmi. Wtedy
w∏aÊnie coraz wi´cej czasu zaczà∏em poÊwi´caç
witra˝om...

Robi∏ Pan nie tylko obrazki, ale i ˝yran-
dole, lampy, lustra. Doszed∏ Pan, moim
zdaniem, do mistrzostwa. Skàd czerpie
Pan inspiracje?

Najwspanialszà inspiracjà zawsze by∏a i jest...

kobieta. Ca∏y czas szuka∏em nowych form, no-
wych mo˝liwoÊci, nowych technik...

A propos innych technik, stosuje Pan te˝
tzw. intarsj´.

Jest to technika zdobnicza polegajàca na wy-
k∏adaniu powierzchni drewnianych innymi
gatunkami drewna. Pewien rodzaj inkrustacji.
Nauczy∏em si´ tego dawno temu, ale traktowa-
∏em troch´ po macoszemu. Wróci∏em do intarsji
po operacji. Nieskromnie mówiàc, wszystko  zrobi-
∏em w domu w∏asnymi r´kami, wykorzystujàc t´
technik´ – poczàwszy od pod∏ogi, przez boa-
zerie, skoƒczywszy na szafkach, stolikach...
Pochwal´ si´ jeszcze innà rzeczà – moja mama
zostawi∏a po sobie niedokoƒczony obraz, p∏ótno
wyszyte krzy˝ykami. Uzna∏em, ̋ e trzeba go dokoƒ-
czyç i zrobi∏em to. Potem nau-
czy∏em si´ przesz∏o dwudziestu
Êciegów i dziÊ tworz´ równie˝
takie obrazki.

Los nie tylko by∏ ∏as-
kawy, dajàc Panu drugie
˝ycie, ale obdarowa∏ ogrom-
nym artystycznym talentem...

Jestem szcz´Êliwy, ̋ e mog´ realizowaç
swoje marzenia. Mo˝na byç szcz´Êliwym
na wiele sposobów, ja swój znalaz∏em.
I chc´ si´ nim dzieliç z innymi.

...Stanis∏awem Majewskim,
który patrzy na Êwiat przez kolorowe witra˝e

Dorota Anna Bronisz

Rozmowa z...

Pan Stanis∏aw w domu

Obraz wyszywany przez Pana Stanis∏awa



Piel´gnacja stomii

Akcesoria
u∏atwiajàce piel´gnacj´ 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
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Dobór sprz´tu stomijnego ma kluczowe zna-
czenie dla prawid∏owego zaopatrzenia przetoki.
Niezale˝nie jednak od tego, jakiego sprz´tu si´
u˝ywa, piel´gnacja skóry wokó∏ stomii jest
równie istotna i warto poÊwi´ciç jej du˝o
uwagi. Zaniedbanie mo˝e bowiem prowadziç
do nieprzyjemnych powik∏aƒ.

Majàc to na uwadze, wiele firm oferuje pa-
cjentom tzw. sprz´t pomocniczy, który ma
u∏atwiç piel´gnacj´ stomii i skóry wokó∏ niej.

Je˝eli stomia jest idealnie wyprowadzona
(na g∏adkiej powierzchni cia∏a), to wystarczy,
jeÊli skóŕ  wokó∏ przetoki b´dziemy zmywaç
ciep∏à wodà z dodatkiem delikatnego myd∏a,
potem osuszaç jà i przyklejaç odpowiedni worek
lub p∏ytk .́

Dla osób, które chcà zrobiç wí cej dla ochrony
skóry wokó∏ przetoki, polecam zmywajàce, pie-
l´gnujàce i odÊwie˝ajàce gaziki ConvaCare
do zmywania skóry (opakowanie w kolorze
bràzowym).

Po ich u˝yciu nale˝y zaczekaç a˝ powierz-
chnia skóry b´dzie sucha i przykleiç worek lub
p∏ytk´. Pomaraƒczowy zapach gazików dodat-
kowo zmniejsza przykrà woƒ, która mo˝e towa-
rzyszyç zmianie worka. Gaziki te bardzo ∏atwo
i dok∏adnie zmywajà ewentualne pozosta∏oÊci
p∏ytki oraz resztki pasty uszczelniajàco-gojàcej,
które pozostajà na skórze brzucha po zdj´ciu
zu˝ytej p∏ytki (Ryc. 1).

Idealnie jest po zastosowaniu gazików
ConvaCare do zmywania skóry u˝yç innych,
tzw. gazików ConvaCare z p∏ynem ochra-
niajàcym (opakowanie w kolorze zielonym),
które u∏atwiajà gojenie podra˝nionej skóry
i zapewniajà jej ochron´. Tworzà one na skórze

ochronnà barieŕ , która u∏atwia przyklejanie
sprz´tu i zwi´ksza jego przyczepnoÊç do skóry.
Warstwa ta zabezpiecza przed podra˝nieniami
i zwi´ksza przyleganie sprz´tu stomijnego,
dajàc pacjentom wi´ksze poczucie bezpieczeƒ-
stwa. Warto pami´taç, ˝e gazikami do zmy-
wania skóry mo˝na przemyç samà Êluzówk´
wy∏onionego jelita, natomiast gaziki z p∏ynem
ochraniajàcym s∏u˝à tylko do piel´gnacji skóry
wokó∏ przetoki.

Je˝eli zdarzy si´, ˝e mimo dobrej piel´gnacji
skóra wokó∏ stomii ulegnie podra˝nieniu lub
kiedy stomia zostanie wyprowadzona w miej-
scu, w którym zajdujà sí  blizny czy nierównoÊci,
niezastàpiona jest Pasta uszczelniajàco
-gojàca Stomahesive (Ryc. 2). 

Pasta ma na celu wyleczyç skóŕ , a tak˝e
uszczelniç brzeg stomii, aby treÊç jelitowa nie
przedosta∏a si´ pod p∏ytk´. Pasta, podobnie jak
p∏ytki w systemie dwucz´Êciowym oraz przy-
lepce w workach samoprzylepnych produkcji
ConvaTec, stworzone sà z materia∏u Stoma-
hesive, który nie podra˝nia skóry, lecz jà goi.
Ewentualne uczucie pieczenia, wyst´pujàce po
wyciÊni´ciu pasty na podra˝nionà skóŕ , jest
spowodowane zawartoÊcià alkoholu etylowego,
który nadaje jej mi´kkà konsystencj´. Po kilku
minutach uczucie pieczenia mija, a pasta
przyjmuje sta∏à konsystencj´. Pasta uszczel-
niajàco-gojàca wyrównuje blizny i fa∏dy,
zwi´kszajàc si∏´ przylegania p∏ytki. Wa˝ny jest
sposób nak∏adania pasty. Wyciskamy jà z tubki
wokó∏ przetoki, a póêniej palcem zwil˝onym
wodà ugniatamy na zmienionej zapalnie skórze
lub wyrównujemy nierównoÊci. Zaraz po tym
przyklejamy p∏ytk´ lub worek jednocz´Êciowy.
Mimo ˝e pasta ta ma w∏aÊciwoÊci gojàce, nie
mo˝na stosowaç jej w przypadku zapalenia

skóry na tle alergicznym, kiedy zmiany zapalne
obejmujà wi´kszà powierzchni´.

Aby z∏agodziç uczucie pieczenia skóry pod-
czas nak∏adania pasty, mo˝na jà przedtem posy-
paç cienkà warstwà pudru gojàcego Stoma-
hesive, który równie˝ stosuje si´ na uszkodzonà
skóŕ . Nadmiar pudru po chwili usuwamy i do-
piero wówczas nak∏adamy past´ uszczelnia-
jàco-gojàcà. Puder nie powinien byç u˝ywany
bezpoÊrednio (bez pasty) pod sprz´t stomijny,
poniewa  ̋mo˝e to zmniejszyç jego przyczepnoÊç.

Pasta gojàca Stomahesive (Ryc. 3) jest
kolejnym akcesorium do piel´gnacji stomii
dost´pnym w ramach limitów ustalonych przez
Ministerstwo Zdrowia.

Mo˝e byç stosowana przy uszkodzeniach
skóry wokó∏ stomii. Charakteryzuje si´ du˝à
przyczepnoÊcià, zw∏aszcza do wilgotnej skóry,
ale ze wzgl´du na t∏ustà konsystencj´ nak∏a-
damy jà tylko wtedy, kiedy wiemy, ˝e przez
pewien czas przetoka nie b´dzie wydziela∏a
treÊci jelitowej. Jest to mo˝liwe przy kolostomii,
kiedy iloÊç wypró˝nieƒ na dob´ waha si´ od
1 do 2. Po na∏o˝eniu pasty na zmienionà zapalnie
skóŕ , nie zak∏adamy od razu sprz t́u stomij-
nego. Po pewnym czasie usuwamy past´, skóŕ
zmywamy ciep∏à wodà, przemywamy gazikiem
ochronnym ConvaCare i dopiero wówczas
naklejamy sprz´t stomijny.

Przy luênym stolcu, typowym dla ileostomii,
mamy utrudnione zadanie. Je˝eli zmiany zapalne
dotyczà ma∏ej powierzchni skóry bezpoÊrednio
wokó∏ stomii, wówczas w przylepcu worka
jednocz´Êciowego nale˝y wyciàç wi´kszy
otwór, tak aby przylepiec nie pokrywa∏ skóry
zabezpieczonej pastà. JednoczeÊnie przylepiec
musi pokrywaç ca∏à powierzchni´ skóry, która
nie jest zabezpieczona pastà.

Ryc. 1. Sposób u˝ycia gazików ConvaCare do zmywania skóry

Ryc. 2. Pasta uszczelniajàco-gojàca Stomahesive

Ryc. 3. Pasta gojàca Stomahesive
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Przed Bo˝ym Narodzeniem ludzie cz´sto
narzekajà na brak czasu. Lamentujà, ˝e nie
zdà˝à z zakupami, porzàdkami, z przygoto-
waniem jedzenia. Brakuje czasu na napisanie
˝yczeƒ Êwiàtecznych i spraw´ ratujà szybkie
telefony. W poÊpiechu kupuje si´ prezenty.
Kiedy przychodzà Êwi´ta, um´czeni zasiadamy
za  sto∏em i przy telewizji, a potem jest ˝al, ˝e
ju˝ po wszystkim. Czy pami´tamy, ˝e te Êwi´ta
to przede wszystkim czas mi∏oÊci i nadziei?

T́ sknimy za kimÊ bliskim, chcemy, by ktoÊ
by∏ z nami na sta∏e, „w zdrowiu i w chorobie”,
ale cz´sto nie potrafimy stworzyç i piel´g-
nowaç wi´zi. Mówimy, ˝e to z powodu braku
czasu. Jest to tylko cz´Êç prawdy. Pragniemy
przyjaêni i mi∏oÊci, a jednoczeÊnie chcemy
byç wolni i nie mieç specjalnych zobowiàzaƒ.
Mi∏oÊç przynosi radoÊç i si∏´ z niczym nie-
porównywalnà. Ten, kto kocha, patrzy na dru-
giego z mi∏oÊcià, a to spojrzenie przemienia
i czyni cuda. Mi∏oÊç i przyjaêƒ, ˝eby trwa∏y,
wymagajà piel´gnacji i wysi∏ku. A my jesteÊmy
nieporadni, czujemy, ˝e nie uk∏ada si´, bra-
kuje nam wi´zi, szczeroÊci i czu∏oÊci. 

˚YJE SI¢  PO PROSTU Z DNIA NA DZIE¡
I TYLKO OD CZASU DO CZASU ZDARZA SI¢
COÂ, CO ZMUSZA DO ZASTANOWIENIA SI¢,
JAK JEST NAPRAWD¢. Wtedy próbujemy coÊ
naprawiç, cz´sto zrzucamy odpowiedzialnoÊç
na drugà osob´ i znowu nic nie wychodzi.
Oddalamy si´ od siebie i czujemy si´ skazani
na osamotnienie. 

Wiele osób nie ma bli˝szego kontaktu z
rodzinà. Ludzie ˝yjà obok siebie, nawet pod
jednym dachem, jak na wyspie, bez regularnej
∏àcznoÊci ze sta∏ym làdem. To, ̋ e si´ tak dzieje,
ma ró˝ne przyczyny. U ma∏˝onków zazwyczaj
zaczyna si´ od problemów w komunikacji.
Jeden nie mówi drugiemu o tym, co go nurtuje,
co go martwi. Dlaczego? Mo˝e lepiej czuje si´
w kŕ gu kolegów czy kole˝anek? Mo˝e nie ma
go kto wys∏uchaç? Czuje si´ nie akceptowany
i nie mo˝e liczyç na pomoc drugiej osoby.

Sà te˝ w ̋ yciu cz∏owieka sytuacje, które mogà
go przerastaç; choroba, utrata pracy, bieda.
Wtedy samotnoÊç dopada ze zdwojonà si∏à.

To, czy cz∏owiekowi uda si´ przezwyci´˝yç

osamotnienie, zale˝y od wielu czynników, od
niego samego, ale tak˝e od innych, od tych
wszystkich, którzy mogà staraç si´, aby w ich
otoczeniu by∏o mniej ∏ez, opuszczenia, cier-
pienia i samotnoÊci. 

Samotny cz∏owiek potrzebuje drugiej osoby,
która zajmie si´ nim, pomo˝e mu. KogoÊ, kto
oka˝e serce i pomocnà d∏oƒ. B´dzie troszczyç
si´, pomagaç i mobilizowaç. 

Co by by∏o, gdybyÊmy od czasu do czasu,
choçby z okazji Êwiàt, zadawali sobie pytanie:
„Kto potrzebuje mojej mi∏oÊci? Mo˝e mà˝,
mo˝e ˝ona, mo˝e doros∏e ju˝ dziecko? Mo˝e
rodzice? Czy mam dla tych osób doÊç czasu?
Czy jest w moim otoczeniu ktoÊ osamot-
niony? Czy wiem coÊ na ten temat?”.

Piel´gnowanie wi´zi jest jak piel´gnowanie
roÊliny – z ma∏ego ziarenka przy dobrej piel´g-
nacji wyrasta mocna roÊlina. Czy dobry ogro-
dnik z∏oÊci si´ na roÊlin´, jeÊli ta marnieje?
Nie, raczej zastanawia si´, czego nie robi∏ albo
co robi∏ niew∏aÊciwie. 

Podstawà piel´gnacji wi´zi jest s∏uchanie
drugiego cz∏owieka. Nie polega to na patrzeniu
w oczy i uÊmiechaniu si´. Wa˝ne, by s∏yszeç
s∏owa i jednoczeÊnie wczuwaç si´ w Êwiat
drugiej osoby. Wtedy mo˝na poznaç czyjeÊ
niepowodzenia i plany, l´ki i radoÊci. Kiedy
umiesz s∏uchaç i wczuwaç si´ w Êwiat dru-
giego cz∏owieka – mo˝esz zobaczyç tak˝e

i swój Êwiat, swoje problemy z innej perspek-
tywy, innego miejsca. Jest to nie tylko doraêna
korzyÊç wynikajàca z bliskoÊci, ale wa˝na
umiej´tnoÊç – widzenia wi´cej ni˝ czubek w∏as-
nego nosa. Kiedy s∏uchamy, zbli˝amy si´ do
siebie. Mi∏oÊç czy przyjaêƒ mogà rozwijaç si´.

W koƒcu lat 90. przyjaêƒ i mi∏oÊç by∏y
wskazywane przez ponad 60% doros∏ych
Polaków za wa˝ne cele ˝yciowe, ale tylko 15%
uznawa∏o, ˝e przyjaêƒ jest istotnym warunkiem
udanego ˝ycia. Obecnie statystyki pokazujà,
˝e w ciàgu kilku lat straciliÊmy kontakt co
najmniej z 2 osobami, z którymi przedtem
∏àczy∏o nas coÊ bliskiego. W ostatnich latach
gwa∏townie zmala∏a liczba osobistych kon-
taktów i ludzie spotykajà si´ raczej w pracy.
S∏owa „przyjaciel” zaczyna si´ u˝ywaç w zu-
pe∏nie nowym znaczeniu – jest to ktoÊ, z kim
sp´dzamy czas i mamy wspólne zaintereso-
wania. Tymczasem przyjaêƒ, wa˝na w naszym
˝yciu jak sól w dobrze przyprawionej potrawie,
to dobrowolny zwiàzek ludzi, którzy pomagajà
sobie wzajemnie, sà wobec siebie równi, stajà
si´ sobie wraz z up∏ywajàcym czasem coraz
bli˝si, ufajà sobie i wspierajà si´. Wiele danych
naukowych wskazuje na to, ˝e ludzie majàcy
w swoim otoczeniu kilka osób, do których mogà
zwróciç si´ o ka˝dej porze dnia i nocy ze swo-
imi problemami, nie tylko czujà si´ szcz´Êliwsi,
ale sà te˝ zdrowsi.

Mi∏oÊç i przyjaêƒ to co prawda znakomite
i po˝àdane inwestycje, ale wymagajà czasu,
szacunku, cierpliwoÊci, zdolnoÊci do wybacza-
nia i  rezygnacji z egocentryzmu – wymagajà
piel´gnacji. Czas przedÊwiàteczny i same
Êwi´ta mogà byç okazjà do nowego spojrzenia
na nasze kontakty z bliskimi osobami. 

Matka Teresa z Kalkuty napisa∏a tak:
„...Zawsze, ilekroç uÊmiechniesz si´ do swo-
jego bliskiego i wyciàgniesz do niego ŕ k´,
jest Bo˝e Narodzenie. Zawsze, kiedy dodajesz
odrobin´ nadziei ludziom przyt∏oczonym ci´˝a-
rem, zawsze ilekroç pozwolisz, by Bóg pokocha∏
innych przez Ciebie – zawsze wtedy jest
Bo˝e Narodzenie...”.

Oto prze˝ywamy czas Êwiàteczny.
˚ycz´ Wam Bo˝ego Narodzenia!



Pytania i odpowiedzi
Barbara Szulecka

piel´gniarka dyplomowana
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

O co najcz´Êciej pytajà pacjenci?

6

1. Jestem dopiero po operacji. Na co powi-
nienem zwróciç uwag ,́ realizujàc pierwszy
wniosek na sprz´t stomijny?

Pierwsze zaopatrzenie w sprz´t stomijny odby-
wa si´ najcz´Êciej zaraz po wyjÊciu pacjenta
ze szpitala. Wniosek, zlecenie lub recept´ na
sprz´t stomijny powinien wystawiç jeszcze w szpi-
talu lekarz prowadzàcy. Nale˝y zwróciç uwag´,
czy wszystkie dane na formularzu sà wpisane
zgodnie z wymogami Kasy Chorych, w której
pacjent jest ubezpieczony (ka˝da Kasa Chorych
ma swój formularz) i czy nie brakuje na nim
danych pacjenta, rodzaju i wielkoÊci przetoki (lub
rozmiaru zalecanego sprz´tu) oraz okresu, na jaki
powinien byç wydany sprz´t stomijny. Na pod-
stawie wniosku, recepty lub zlecenia wystawio-
nego przez lekarza pacjent odbiera sprz´t stomijny
bezp∏atnie, do wysokoÊci przys∏ugujàcych aktu-
alnie limitów (kolostomia – 270 z∏/miesiàc, ile-
ostomia – 320 z∏/miesiàc, urostomia – 450
z∏/miesiàc). W wi´kszoÊci Kas Chorych wnioski
wystawiane sà na 1 miesiàc (Bran˝owe Kasy
Chorych, Regionalne Kasy Chorych: Dolno-
Êlàska, Kujawsko-Pomorska, Lubelska, Lubuska,
¸ódzka, Opolska, Warmiƒsko-Mazurska i Podkar-
packa). Pacjenci ubezpieczeni w Kasach: Ma∏o-
polskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej, Pomorskiej,
Âlàskiej, Wielkopolskiej i Zachodnio-Pomorskiej,
mogà pobieraç sprz´t stomijny na 3 miesiàce.
Regionalna Âwí tokrzyska Kasa Chorych potwierdza
wnioski na jeden bàdê kilka miesi´cy. Informacje
o tym, gdzie nale˝y odebraç sprz´t stomijny,
powinna przekazaç piel´gniarka. Lista sklepów
medycznych, które realizujà wnioski na sprz´t sto-
mijny ConvaTec na terenie ca∏ego kraju, znajduje
si´ w „Naszej Trosce” oraz w serwisie interne-
towym ConvaTec (www.convatec.pl).

Na poczàtku rekomendowane jest zaopat-
rzenie si´ w sprz´t dwucz´Êciowy (np. Combi-
hesive 2S). Sprz´t taki sk∏ada si´ z p∏ytek, które
przykleja si´ na skórze, pozostajàcych na niej 3-4
dni, oraz worków dopinanych do p∏ytek, które
zmienia si´ przewa˝nie raz dziennie lub cz´Êciej –
w miaŕ  potrzeby. W p∏ytkach wycina si´ no˝ycz-
kami otwór dopasowany kszta∏tem i wielkoÊcià do
rozmiaru przetoki. W miaŕ  up∏ywu czasu, po ope-
racji, rozmiar przetoki ulega najcz´Êciej zmniej-
szeniu – dlatego stosowanie p∏ytek, w których
wycina si´ otwór samodzielnie, daje mo˝liwoÊç
ka˝dorazowego, odpowiedniego dopasowania

wielkoÊci otworu w p∏ytce do wielkoÊci stomii, tak
aby nie by∏ on zbyt du˝y. Ma to kluczowe zna-
czenie w odpowiedniej piel´gnacji stomii i zapo-
bieganiu podciekaniu pod p∏ytk´ treÊci jelitowej.
Dla osób, które z ró˝nych wzgl´dów preferujà
sprz´t jednocz´Êciowy, polecamy worki wyposa-
˝one w przylepiec z otworem do docinania
(z analogicznych przyczyn jak powy˝ej).

Po 2-4 miesiàcach, kiedy rozmiar stomii przes-
tanie si´ zmieniaç, b´dzie mo˝na zdecydowaç si´
na dobieranie worków z wyci´tymi, gotowymi
otworami odpowiadajàcymi rozmiarowi stomii.

W ramach przys∏ugujàcych limitów na sprz´t
stomijny mo˝na otrzymywaç równie˝ akcesoria
s∏u˝àce do piel´gnacji stomii. Szczególnie pole-
camy wypróbowanie gazików ConvaCare –
istniejà dwa rodzaje gazików: do zmywania skóry
wokó∏ stomii oraz z p∏ynem ochraniajàcym.

2. Gdzie mog´ dowiedzieç si´ czegoÊ
o rodzajach i cenach sprz´tu stomijnego?

Podczas pobytu pacjenta w szpitalu, informacji
o rodzaju sprz´tu stomijnego udziela piel´gniarka.
To ona zwykle przedstawia dost́ pne rodzaje sprz t́u
dwu- i jednocz´Êciowego. Uczy, jak zak∏adaç
p∏ytk´ i dopinaç do niej worek lub jak zak∏adaç
worek jednocz´Êciowy. Pokazuje, jak prawid∏owo
mierzyç stomi´ i wycinaç otwór w p∏ytce oraz
pomaga w doborze najbardziej odpowiedniego
dla danego pacjenta sprz´tu stomijnego.

Bardzo dobrym êród∏em informacji sà równie˝
piel´gniarki i lekarze pracujàcy w poradniach
stomijnych oraz personel sklepów medycznych.

Na pytania dotyczàce sprz´tu stomijnego
odpowiadajà równie˝ dyplomowane piel´gniarki
dy˝urujàce pod numerem bezp∏atnej linii infor-
macyjnej Dzia∏u Pomocy: 0-800 120 093. Linia
ta jest czynna od poniedzia∏ku do piàtku,
w godzinach 9.00-17.00. Pacjenci posiadajàcy
dost´p do Internetu mogà równie˝ szukaç
informacji o produktach stomijnych na stronach
www.convatec.pl.

3. Czy, majàc stomi´, mo˝na p∏ywaç?

Stomia (o ile nie towarzyszà jej inne, powa˝ne
schorzenia) nie jest przeciwwskazaniem do upra-
wiania sportu. JeÊli wi´c p∏ywanie sprawia Paƒstwu

du˝o satysfakcji i przynosi odpŕ ˝enie, to nie nale˝y
z niego rezygnowaç.

Dok∏adnie przyklejona do skóry p∏ytka sprz´tu
dwucz´Êciowego lub przylepiec w worku jednocz´Ê-
ciowym zabezpieczony dodatkowo pastà uszczel-
niajàco-gojàcà Stomahesive zapewnià utrzymanie
si´ woreczka na ciele podczas p∏ywania. Nale˝y
zawsze pami´taç o zaklejeniu filtra.

AbyÊcie Paƒstwo mogli poczuç sí  bardziej kom-
fortowo w miejscu publicznym i mniej skŕ powani
posiadaniem stomii, polecamy specjalny rodzaj
woreczka, tzw. Stomacap (Ryc. 1 i 2).

Jest to bardzo ma∏y, okràg∏y woreczek zas∏ania-
jàcy stomi´. Stomacap wyst´puje w dwóch rodza-
jach: jako sprz´t jednocz´Êciowy – z przylepcem
(Ryc. 1) i dwucz´Êciowy – doczepiany do p∏ytki
(Ryc. 2). Stomacap polecany jest pacjentom
z kolostomià – zw∏aszcza tym, którzy dobrze znajà
swój organizm lub stosujà irygacj´. Korzystajàc
z tego sprz´tu, nale˝y pami´taç, ˝e zadaniem
Stomacapu jest zas∏oni´cie stomii i zabezpie-
czenie jej przed zanieczyszczeniami zewn´-
trznymi. Ze wzgl´du na swoje rozmiary, nie mo˝e
s∏u˝yç do gromadzenia treÊci jelitowej w takim
stopniu, jak wi´ksze woreczki. Pacjenci z ileo-
i urostomià mogà korzystaç podczas p∏ywania ze
sprz´tu dwucz´Êciowego, który ma nieco mniejsze
woreczki – Combihesive ileo mini i Combihesive uro.

Ryc. 1. Woreczek Stomacap w systemie jednocz´Êciowym

Ryc. 2. Woreczek Stomacap w systemie dwucz´Êciowym



� tworzà ochronnà,
zabezpieczajàcà warstw´
na skórze wokó∏ stomii

� u∏atwiajà gojenie
zmian skórnych

� zwi´kszajà
przyleganie i szczelnoÊç
sprz´tu stomijnego 

� gwarantujà pewnoÊç i poczucie
bezpieczeƒstwa pacjenta

Gaziki ConvaCare®

z p∏ynem ochraniajàcym

� zapewniajà skutecznà
i wygodnà piel´gnacj´ stomii
oraz skóry wokó∏ niej

� skutecznie usuwajà wszystkie
zanieczyszczenia i pozosta∏oÊci
przylepca p∏ytki

� u∏atwiajà przyklejanie
sprz´tu stomijnego

� zapewniajà higien´
w ka˝dej sytuacji

Gaziki ConvaCare®

do zmywania skóry
wokó∏ stomii

Oba rodzaje gazików ConvaCare® sà dost´pne w ramach limitów na sprz´t stomijny ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia

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



Kàcik medyczny

Rany przewlek∏e to owrzodzenia, które ró˝-
nià si´ od ran Êwie˝ych (takich jak np.
skaleczenia, oparzenia) sposobem gojenia si´
oraz warunkami, w jakich powstajà. Rany Êwie˝e
sà najcz´Êciej efektem urazu prowadzàcego do
uszkodzenia skóry. Powstaje rana, która
krwawi, ale naturalny mechanizm hemostazy
(dzia∏ania organizmu majàce go zabezpie-
czyç przed utratà krwi) powoduje, ˝e krew
krzepnie i tworzy si´ strup. Potem nast´puje
gojenie rany, którego czas jest uzale˝niony od
jej wielkoÊci i ewentualnie innych czynników
(infekcja, opatrunek). Rany przewlek∏e powstajà
cz´sto w wyniku chorób prowadzàcych do zabu-
rzenia ukrwienia w obszarze koƒczyn dolnych.

Typowym przyk∏adem przewlek∏ej rany sà
owrzodzenia podudzi powstajàce w wyniku
niewydolnoÊci ˝ylnej i nadciÊnienia ˝ylnego.
NadciÊnienie ̋ ylne powoduje powstanie szeregu
zaburzeƒ w okolicy koƒczyn, których wynikiem
jest gorsze zaopatrzenie tkanek w tlen i sk∏adniki
od˝ywcze. Je˝eli dojdzie do niewielkiego urazu,
który u osoby zdrowej goi si´ bardzo szybko, to
w przypadku niewydolnoÊci ˝ylnej rozwija si´
cz´sto owrzodzenie,  a jego leczenie jest trudne
i d∏ugotrwa∏e.

Innym rodzajem przewlek∏ych ran sà owrzo-
dzenia powstajàce w przebiegu odle˝yn
u osób le˝àcych, u których pewne okolice
cia∏a sà nara˝one na sta∏e dzia∏anie ucisku.
Najcz´Êciej dotyczy to okolicy koÊci krzy˝owej,
pi´t i ∏okci. Ucisk powoduje lokalne niedo-
krwienie i obumieranie tkanek, co skutkuje
powstaniem przewlek∏ego owrzodzenia.

Niewielu chorych zdaje sobie spraw´ z tego,
˝e leczenie owrzodzeƒ mo˝e byç sku-
teczne, a ran´, którà pacjent ma na nodze
nieraz kilka lat, mo˝na wyleczyç. Potrzebne sà
do tego nowoczesne opatrunki i zastosowanie
odpowiednich materia∏ów zmniejszajàcych
ciÊnienie ˝ylne w koƒczynie (banda˝e lub
poƒczochy uciskowe – tzw. kompresoterapia).

Niestety, pacjenci z owrzodzeniami koƒczyn
dolnych nauczyli si´ z nimi ˝yç i z powodu
braku wiedzy o nowoczesnych metodach le-
czenia, nie wierzà w mo l̋iwoÊç poprawy. Z kolei

osoby z odle˝ynami to cz´sto ludzie w pode-
sz∏ym wieku lub unieruchomieni w ∏ó˝ku,
którym jest trudno pomóc, je˝eli rodzina nie
szuka rozwiàzania ich problemu.

Rany przewlek∏e gojà si´ niestety bardzo
trudno i leczenie ich nastŕ cza wielu prob-
lemów pacjentowi oraz personelowi medycz-
nemu. Wià˝e si´ tak˝e z wysokimi kosztami.
Koszty te zosta∏y szczegó∏owo zbadane w kra-
jach Europy Zachodniej, gdzie porównano
tradycyjne metody leczenia (stosowanie opat-
runków wykonanych z gazy) z nowoczesnym
post´powaniem, które opiera sí  na stosowaniu
opatrunków hydrokoloidowych. Wyniki
badaƒ klinicznych oraz analizy kosztów jedno-
znacznie wskazujà na wy˝szoÊç opatrunków
hydrokoloidowych nad opatrunkami wyko-
nanymi z gazy. 

G∏ówne wskazania do leczenia nowoczes-
nymi opatrunkami hydrokoloidowymi to
owrzodzenia podudzi i odle˝yny, ale tak˝e rany
Êwie˝e, rany pooperacyjne, oparzenia i inne. 

Najpopularniejszym w Polsce i na Êwiecie
opatrunkiem do leczenia przewlek∏ych ran jest
Granuflex. Jest to produkt stosowany ju˝ od
dawna w krajach Europy Zachodniej, w Polsce
jeszcze nie do koƒca doceniany przez lekarzy.

Opatrunki z rodziny Granuflex wyst´pujà
w wielu rodzajach i rozmiarach, umo˝liwiajàc
zaopatrzenie prawie ka˝dej rany.

Oprócz Granuflexu jednym z najpopularniej-
szych opatrunków jest Aquacel. Jest to opa-
trunek przeznaczony do leczenia ran z obfitym
wysi´kiem (wydzielinà).

Najlepiej, aby w∏aÊciwy rodzaj opatrunku
zaleci∏ lekarz lub piel´gniarka. 

Opatrunki hydrokoloidowe mo˝na nabyç bez
recepty. Wi´kszoÊç z nich jest refundowana
w leczeniu przewlek∏ych owrzodzeƒ (je˝eli
lekarz wypisze recept´ z literkà „P”). Odp∏at-
noÊç wynosi wtedy 50% (do wysokoÊci
ustalonego limitu). Warto wi´c, aby lekarz
obejrza∏ ran´, zleci∏ odpowiedni opatrunek
i wystawi∏ recept´ ze zni˝kà.

Wi´cej informacji na temat przewlek∏ych
ran, ich leczenia oraz opatrunków Granuflex

i Aquacel mo˝na uzyskaç pod bezp∏atnym
numerem infolini: 0-800 120 093. Dy˝urujà
tam dyplomowane piel´gniarki, które potrafià
doradziç, jaki opatrunek by∏by najbardziej
wskazany, jak dzia∏a i, ewentualnie, gdzie
szukaç lekarzy znajàcych problem leczenia
przewlek∏ych ran i nowoczesne opatrunki. 
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Nowoczesne spojrzenie
na leczenie przewlek∏ych ran

lek. med. Wojciech StraÊ

5 x 5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm

10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm

Rozmiary
refundowane

Rozmiary
refundowane



Magazyn „Nasza Troska” b´dzie wkrótce obchodzi∏ drugà rocznic´
swoich urodzin. GoÊcimy w Paƒstwa domach, dostarczamy informacji,
i towarzyszymy niejednokrotnie w trudnych chwilach ˝ycia ze stomià.
Niedawno zapytaliÊmy sta∏ych Czytelników o opini´ na temat naszego
kwartalnika. ChcieliÊmy dowiedzieç sí , co mo˝na w nim ulepszyç i zmie-
niç. Dlatego wraz z lipcowym numerem przes∏aliÊmy do naszych prenu-
meratorów specjalnà ankiet´. Z dnia na dzieƒ Redakcj´ zasypa∏y tysiàce
odpowiedzi i listów od naszych Czytelników. Bardzo za nie dzi´kujemy.
Utwierdzi∏y nas one w przekonaniu, ˝e „Nasza Troska” jest potrzebna!
Poni̋ ej prezentujemy odpowiedzi na wybrane pytania z ankiety.

Najch´tniej czytanymi dzia∏ami „Naszej Troski” sà: „Piel´gnacja sto-
mii”, „Listy od czytelników”, „Psycholog radzi” oraz „Pytania i odpowiedzi”.

Praktyczne porady umieszczane w magazynie sà przez Paƒstwa
bardzo cz´sto wykorzystywane (Ryc. 1).

A˝ dla 14% naszych Czytelników jesteÊmy najwa˝niejszym êród∏em
informacji o piel´gnacji stomii bezpoÊrednio po operacji (Ryc. 2). 

Nasza dba∏oÊç o odpowiednià, atrakcyjnà szat´ graficznà magazynu
jest przez Paƒstwa bardzo ceniona (Ryc. 3). 

Zdecydowana wi´kszoÊç Czytelników „Naszej Troski” u˝ywa sprz´tu
stomijnego ConvaTec – tylko jeden na dziesi´ciu pacjentów u˝ywa
sprz´tu innej firmy (Ryc. 4). 

Dzi´ki otrzymanym od Paƒstwa ankietom oraz listom dowiedzieliÊmy
si´ równie˝, co jeszcze jest dla Paƒstwa wa˝ne i o czym ch´tnie prze-
czytalibyÊcie w kolejnych wydaniach magazynu. PoddaliÊmy wnikliwej
analizie wszystkie pomys∏y i postaramy si´ z nich skorzystaç. Spe∏nia-
jàc ˝yczenia Czytelników, zwí kszyliÊmy obj́ toÊç magazynu. Po raz pierw-
szy umieÊciliÊmy w tym numerze krzy˝ówk´, o którà prosi∏o wielu Czy-
telników. ZamieÊciliÊmy tak˝e list´ sklepów medycznych, w których
mo˝ecie si´ Paƒstwo zaopatrzyç w sprz´t stomijny. W kolejnych nume-
rach postaramy si´ wi´cej pisaç o ˝ywieniu i çwiczeniach fizycznych.
Od przysz∏ego wydania b´dziemy tak˝e umieszczaç w naszym magazy-
nie listy od osób samotnych i zagubionych, umo˝liwiajàc innym pa-
cjentom listowny kontakt z nimi (adres mo˝e zostaç opublikowany lub
pozostaç do wiadomoÊci Redakcji). 

Zach´camy Paƒstwa goràco do pisania listów. Ju˝ teraz czeka na nie
Pan Alojzy K., który po operacji (pó∏tora roku temu) jest bardzo za∏amany
i prawie nie wychodzi z domu. Na kopertach z listami skierowanymi
do Pana Alojzego prosimy umieÊciç dopisek: „Do Alojzego K.”.

Ryc. 1. Jak cz´sto korzysta Pan/Pani z porad zawartych

w „Naszej Trosce”?

Ryc. 2 . Z jakiego êród∏a dowiedzia∏(a) si´ Pan/Pani

najwi´cej o piel´gnacji stomii bezpoÊrednio

po zabiegu jej wy∏onienia?

9

Wyniki ankiety przeprowadzonej
wÊród Czytelników „Naszej Troski”

Agnieszka Nestorowicz

Ryc. 4. Jakiego sprz´tu stomijnego Pan/Pani u˝ywa?

Ryc. 3. Jak ocenia Pan/Pani szat´ graficznà „Naszej Troski”?
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NowoÊci

Serwis Internetowy ConvaTec

Nowy filtr w workach
kolostomijnych ConvaTec

„Produkty i refundacja”
W tym dziale serwisu mo˝na znaleêç wyczer-

pujàce informacje o wszystkich produktach firmy
ConvaTec. Dla Paƒstwa wygody zamieÊciliÊmy
tutaj aktualny cennik oraz wiadomoÊci doty-
czàce refundacji i limitów na sprz´t stomijny
oraz na opatrunki stosowane w leczeniu
odle˝yn oraz owrzodzeƒ podudzi.

„Dzia∏ Pomocy”
W tej cz´Êci serwisu mo˝na zapoznaç si´

z odpowiedziami na najcz´Êciej zadawane przez
naszych pacjentów pytania. Znajdujà si´ tu
równie˝ adresy i telefony do oddzia∏ów regional-
nych towarzystwa Pol-Ilko, stowarzyszeƒ stomij-
nych, poradni stomijnych oraz sklepów medycz-
nych, w których mo˝na nabyç sprz´t stomijny. 

„Edukacja”
Dzia∏ ten zawiera liczne materia∏y eduka-

cyjne dla pacjentów, lekarzy i piel´gniarek.
Znaleêç tu mo˝na równie˝ informacje na temat
programów „Z∏ota Karta ConvaTec” i „Akademia
Piel´gniarek Stomijnych” oraz archiwalne
numery magazynów „Nasza Troska” i „Troska”.

Jak pisaliÊmy w poprzednim wydaniu „Naszej Troski”, w paêdzierniku br. firma ConvaTec uruchomi∏a w sieci profesjonalny serwis internetowy
w j´zyku polskim poÊwi´cony stomii. Jest on przeznaczony dla osób ze stomià, cz∏onków ich rodzin, piel´gniarek i lekarzy. Zawiera obszerne informacje
dotyczàce sprz t́u stomijnego, zasad jego refundacji, piel´gnacji i zaopatrzenia ró˝nego rodzaju przetok oraz programów edukacyjnych firmy ConvaTec.
Du˝a cz´Êç serwisu poÊwi´cona jest tak˝e problematyce leczenia odle˝yn i przewlek∏ych owrzodzeƒ podudzi.

Osobom korzystajàcym z Internetu i zainteresowanym powy˝szà tematykà polecamy w szczególnoÊci trzy dzia∏y serwisu: „Produkty i refundacja”,
„Dzia∏ Pomocy” oraz „Edukacja”.

Serwis od samego poczàtku swojego istnienia cieszy si´ du˝à popularnoÊcià. Dzi´kujemy wszystkim, którzy go odwiedzili i zarejestrowali sí  w nim.
Tych z Paƒstwa, którzy jeszcze nie mieli okazji tego uczyniç, serdecznie zapraszamy na nasze strony: www.convatec.pl.

Od jesieni br. w sklepach medycznych na terenie ca∏ego kraju
dost´pne sà worki kolostomijne (systemu dwucz´Êciowego
Combihesive 2S oraz jednocz´Êciowego Stomadress Plus), które
wyposa˝ono w nowy, ulepszony filtr gazów.

Nowy filtr, o nazwie „Option 20 Upgrade”, jest identyczny
z tym, który wyst´puje w workach kolostomijnych systemu
Esteem. Wykazuje on du˝à skutecznoÊç w poch∏anianiu gazów
wydostajàcych si´ ze stomii i jest obecnie najskuteczniejszym
filtrem, w jaki sà wyposa˝one worki kolostomijne.

Pude∏ka z workami wyposa˝onymi w nowy filtr oznakowane sà
w czytelny sposób za pomocà czerwonych naklejek (na zdj́ ciu obok).



Pacjenci stomijni w sanatorium

Wszyscy, jak jeden mà˝, stawili sí  na sanatoryjnym wieczorku
tanecznym. „Gdy zagrajà, to i ja pójd  ́ taƒczyç” – zapewnia∏a 76-letnia
Janina D∏ugok´cka. I s∏owa dotrzyma∏a. Dzielnie towarzyszy∏a jej kole˝anka
z pokoju, El̋ bieta Gnida. „Nie czuj́  sí  dobrze, jestem mí dzy chemio-
terapiami, ale bardzo chcia∏am tu przyjechaç. Nigdy nie widzia∏am morza.
Jestem tu bardzo szcz´Êliwa” – przyzna∏a cicho.

Ustka, ul. Wczasowa, Dom Wypoczynkowy „Per∏a” – to adres, który
zapamí tajà wszyscy nasi pacjenci stomijni, zaproszeni na sanatoryjny
turnus. To ci, którzy wylosowali dziesí ciodniowy pobyt nad morzem. Przez
ten czas wypoczywali, chodzili na zaj́ cia rehabilitacyjne i... bawili sí .

Na parkiet ruszyli prawie wszyscy. Wigoru mogli im pozazdroÊciç inni
kuracjusze. „Stomia nie przeszkadza mi w taƒcu. Nie przeszkadza mi
w sensie fizycznym, przeszkadza mi jednak psychicznie. Szczególnie, gdy
taƒcz  ́z kimÊ, kto jej nie ma” – przyznaje Janusz Popielewski. Bawi sí
jednak doskonale. Gdy patrzy sí , jak taƒczà, a  ̋trudno uwierzyç, ˝e ka˝dy
z nich jeszcze nie tak dawno prze˝y∏ swojà tragedí , a teraz usilnie stara sí
powróciç do normalnoÊci. 

Wszystko co mi∏e, szybko sí  koƒczy. Pani w bia∏ym kitlu zarzàdzi∏a cisz´
i bezwzgĺ dnie wszystkich wyrzuci∏a z tanecznej sali. CzuliÊmy sí  jak na
koloniach letnich, ale w koƒcu to przecie  ̋ sanatorium. Zdrowie jest
najwa˝niejsze. Tym bardziej, ̋ e nast́ pnego dnia, od samego rana wszyscy
muszà sí  stawiç na zabiegi.  

Godzina 8.50. Janusz Popielewski biegnie na tzw. czterokomorówk .́
Zanurza sí  w specjalnej wannie. Przez wszystkie jej komory przep∏ywa
pràd. Taki masa  ̋pobudza krà˝enie, obni̋ a ciÊnienie, dzia∏a rozluêniajàco,
uspokaja. Po wczorajszych „szaleƒstwach” na parkiecie dzia∏a jak balsam.

O godzinie 9.20 na masa  ̋ pere∏kowy stawia sí  Anna Hebdowska,
sekretarz Pol-Ilko. Ileostomí  ma od... 19 lat. Atrakcyjna, ˝ywio∏owa, stale
uÊmiechní ta zapewnia, ˝e przetoka nie jest dla niej ˝adnym problemem.
„Sta∏o sí  i musia∏am to przyjàç. I w najmniejszym stopniu nie by∏a to
przeszkoda w realizacji moich ˝yciowych planów. Zdoby∏am wykszta∏cenie,
za∏o˝y∏am rodzin ,́ pracuj́ , udzielam sí  w Pol-Ilko... ̊ yj́  normalnie, jestem
szcz´Êliwa. Oby tylko, odpukaç, nie by∏o ˝adnych powik∏aƒ. Ciesz  ́sí , ˝e

ConvaTec zaprasza na te turnusy równie  ̋nas, »weteranów« stomijnych.
Wtedy nowo operowani pacjenci widzà, ˝e »nie taka stomia straszna«,
˝e mo˝na z nià normalnie ˝yç, a my jesteÊmy tego przyk∏adem. To prze-
mawia bardziej ni˝ dziesiàtki wyk∏adów” – przekonuje.

Godzina 10.00. Henryk Monkiewicz ju  ̋le˝y w gabinecie. Masa˝ysta nie
mo˝e sí  nachwaliç pacjentów stomijnych – ˝e tacy mili, serdeczni i nie
narzekajà. „To dlatego, ˝e razem czujemy si´ dobrze, bo wszyscy
prze˝yliÊmy to samo. Diagnoz´, operacj´, oswajanie si´ ze stomià.
Ale najwa˝niejsze, ˝e mo˝emy sobie wzajemnie pomóc, wymieniç sí
doÊwiadczeniami. Przetoki mamy krótko, a poczàtki sà najtrudniejsze” –
podkreÊla Henryk Monkiewicz.

Godzina 10.30. Na zabieg stawia sí  Ewa Kie∏b, pieĺ gniarka stomijna
z Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy-Fordonie. „Gdy pier-
wszy raz przysz∏am na bicze szkockie, tak krzycza∏am, ˝e nast́ pny pacjent
ba∏ sí  wejÊç na zabieg. A mnie po prostu »wbija∏o« w Êcian .́ Potem
oczywiÊcie czu∏am sí  wspaniale. Tak, jak i moi pacjenci po tych wszystkich
zabiegach. Taki turnus stawia ich na nogi nie tylko fizycznie, ale przede
wszystkim psychicznie. Taki turnus zdzia∏a wí cej ni̋  d∏uga terapia. Sami
sobie pomagajà, wymieniajà sí  doÊwiadczeniami, nie ma mí dzy nimi
tematów tabu. A niestety, cz´sto wychodzà ze szpitala nie doinformowani,
nie zawsze wiedzà, jak prawid∏owo pieĺ gnowaç swojà stomí . Mog  ́ im
pomóc. Z pobytu tutaj korzystajà bardzo i to pod ka˝dym wzgĺ dem”.

Godzina 11.10. Jerzy Soko∏owski oddaje sí  przyjemnoÊciom masa˝u
wirowego. „Jestem szcz´Êliwy, bo wróci∏em z zaÊwiatów. Mia∏em cztery
operacje, le˝a∏em w letargu. Skóra, koÊci i nazwisko – to by∏em ja. Dlatego
zrozumia∏em, co to znaczy, cieszyç sí  chwilà. Doceniam to, co mam. Stomí
przyjà∏em jako rzecz naturalnà” – opowiada, relaksujàc sí  w „bàbelkach”. 

„I nie ma co szukaç problemów – dodaje Teresa LeÊniewska z rocznà
urostomià. „Trzeba ˝yç dalej. Ja jestem szcz´Êliwa, bo nigdy w ˝yciu nie
mia∏am tylu przyjació∏, co tutaj. To przyjaênie zrodzone z bólu, ale szczere”.

Nast́ pni pacjenci wrócili z kolejnego sanatoryjnego turnusu, który po raz
kolejny mia∏ miejsce w Ko∏obrzegu. Jak sí  dowiedzieliÊmy, bawili sí
Êwietnie.

Pla˝a, taƒce i szkockie bicze
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Tam byliÊmy...
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Listy od czytelników

Dzieƒ dobry Redakcjo!
Bardzo dzi´kuj´ za numery „Naszej Troski”, co

do których mam jedno zastrze˝enie – sà zbyt
cienkie. Poza tym wszystko jest super. Ja jestem
stomikiem ze sta˝em dwudziestoletnim, a mam
39 lat. Teraz b´dzie sedno tego, o czym chc´
napisaç. Czy w „NT” nie znalaz∏oby si´ miejsce
na ma∏y kàcik matrymonialno–towarzyski dla
osób, które chcia∏yby nawiàzaç ze sobà bli˝sze
kontakty? To tylko sugestia, nie jestem pewien,
czy to dobry pomys∏. Wiem jednak, co mnie
n´ka od dawna. Stomia to specyficzny rodzaj
kalectwa. Z braku innego s∏owa napisz´ – ma∏o
estetyczny. W ma∏˝eƒstwie, które ma za sobà
wiele lat wspólnego ˝ycia, nawet gdy jednemu
z partnerów wy∏onià stomi´, to druga strona jest
w stanie zaakceptowaç przetok´. Ale u cz∏owieka
samotnego lub takiego, który straci∏ partnera
w∏aÊnie z powodu stomii, sprawa nie jest taka ∏atwa.
Wytwarza si´ u nas bariera, pewien opór przed

nawiàzywaniem ponownych kontaktów uczuciowych
z „normalnymi” ludêmi. Mo˝e to wyp∏ywa z obni˝o-
nej samooceny, ze wstydu, z poczucia, ˝e jest si´
kimÊ gorszym. Powiem brutalniej – ∏atwiej jest
powiedzieç komuÊ, do kogo czujemy sympati´,
˝e na przyk∏ad nie mamy nogi, ni˝ ̋ e mamy sztuczny
odbyt. Wracajàc do sprawy, myÊl´, ˝e taka rubryka
pomog∏aby tym, którzy majà takie w∏aÊnie opory
w nawiàzywaniu znajomoÊci. Osoby ze stomià ∏atwiej
siebie zaakceptujà. Byç mo˝e zamykanie si´ we
w∏asnym getcie, to lepsze ni˝ samotnoÊç. Powodem
mojej samotnoÊci jest stomia.

Ten list, pe∏en emocji, napisa∏em pod wp∏ywem
w∏asnych problemów, które nurtujà mnie od dawna,
a o których nie mam z kim rozmawiaç. W moim
otoczeniu nie ma ludzi ze stomià, z którymi mog´
utrzymywaç bli˝szy kontakt. A chcia∏bym takich
poznaç. Mo˝e w∏aÊnie za Waszym poÊrednictwem.

Pozdrawiam,
Marek

OOdd  rreeddaakkccjjii::
PPaanniiee  MMaarrkkuu!!  ZZwwrróóccii∏∏  PPaann  nnaamm  uuwwaagg´́  nnaa  pprroobb--
lleemm,,  kkttóórryy  ddoottààdd  ppoojjaawwiiaa∏∏  ssii´́  ssppoorraaddyycczznniiee
ww  „„NNaasszzeejj  TTrroossccee””,,  aa  zzaass∏∏uugguujjee  nnaa  oobbsszzeerrnnee  ppoo--
ttrraakkttoowwaanniiee..  PPiisszzee  PPaann  oo  bbaarriieerraacchh,,  jjaakkiiee  ssaammii
ssoobbiiee  nnaarrzzuuccaajjàà  ssttoommiiccyy  ww  kkoonnttaakkttaacchh  zz  iinnnnyymmii
lluuddêêmmii..  PPrrzzyycczzyynnyy  ssàà  rróó˝̋nnee  ––  wwssttyydd,,  ssttrraacchh  pprrzzeedd
bbrraakkiieemm  aakkcceeppttaaccjjii,, ppoocczzuucciiee,,  ˝̋ee  jjeesstt  ssii´́  ggoorr--
sszzyymm......  KKaa˝̋ddyy  zzaappeewwnnee  mmaa  ww∏∏aassnnyy  ppoowwóódd,,
aa  zz  pprroobblleemmeemm  ttrruuddnnoo  mmuu  ssii´́  uuppoorraaçç..  SSpprróóbbuu--
jjeemmyy  zzaajjààçç  ssii´́  ttyymmii  sspprraawwaammii  sszzeerrzzeejj  ww  kkoolleejj--
nnyycchh  nnuummeerraacchh  „„NNaasszzeejj  TTrroosskkii””..  AA  pprrooppooss
kkààcciikkaa  ttoowwaarrzzyysskkiieeggoo  ––  ppoommyyss∏∏  jjeesstt  wwaarrtt  zzaaiinnttee--
rreessoowwaanniiaa..  OObbiieeccuujjeemmyy,,  ˝̋ee  zzaassttaannoowwiimmyy  ssii´́
nnaadd  ttàà  sspprraawwàà  bbaarrddzzoo  ppoowwaa˝̋nniiee..  AA  PPaannaa  pprroo--
ssiimmyy  oo  ppooddaanniiee  nnaamm  sswwoojjeeggoo  aaddrreessuu,,  aabbyyÊÊmmyy
mmooggllii  pprrzzeess∏∏aaçç  eewweennttuuaallnnee  lliissttyy  oodd  cczzyytteellnniikkóóww..
˚̊yycczzyymmyy  wwiieellee  oottwwaarrttooÊÊccii  ww  kkoonnttaakkttaacchh
zz  iinnnnyymmii  lluuddêêmmii..

Droga Redakcjo!
Zwracam si´ z proÊbà o porad´. Mam 58 lat,

jestem samotnà wdowà na emeryturze. W maju
tego roku wy∏oniono mi kolostomi´. Mam z nià wiele
problemów i cz´sto musz´ korzystaç z pomocy ̋ ycz-
liwych mi ludzi. Stàd pytanie: czy z mojà przypa-
d∏oÊcià mog´ staraç si´ o zasi∏ek opiekuƒczy?
Je˝eli tak, to prosz´ o wskazanie sposobu uzys-
kania go.

Z góry dzi´kuj´,
Bo˝ena G.

OOdd  RReeddaakkccjjii::
PPaannii  BBoo˝̋eennoo,,  ssaammoo  ppoossiiaaddaanniiee  ssttoommiiii  nniiee  oottwwiieerraa
pprrzzeedd  PPaanniiàà  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  uubbiieeggaanniiaa  ssii´́  oo  zzaassii∏∏eekk
ppiieelĺ́ ggnnaaccyyjjnnyy.. PPrrzzyyss∏∏uugguujjee  oonn::  ddzziieecckkuu  nniieeppee∏∏nnoo--
sspprraawwnneemmuu  ddoo  llaatt  1166;;  oossoobbiiee,,  kkttóórraa  jjeesstt
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnaa  ww  ssttooppnniiuu zznnaacczznnyymm;;  oossoobbiiee
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnneejj  ww  ssttooppnniiuu  uummiiaarrkkoowwaannyymm
ppoodd  wwaarruunnkkiieemm,,  ˝̋ee  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnooÊÊçç  ttaa
ppoowwssttaa∏∏aa  ww  wwiieekkuu  uupprraawwnniiaajjààccyymm  ddoo  zzaassii∏∏kkuu
rrooddzziinnnneeggoo  oorraazz  oossoobbiiee,,  kkttóórraa  uukkooƒƒcczzyy∏∏aa  7755  llaatt..
OOdd  11  cczzeerrwwccaa  22000022  rr..  zzaassii∏∏eekk  ppiieell´́ggnnaaccyyjjnnyy

wwyynnoossii  113366,,6644  zz∏∏..  ZZaassii∏∏eekk  ppiieell´́ggnnaaccyyjjnnyy
wwyypp∏∏aaccaannyy  jjeesstt  ppoo  zz∏∏oo˝̋eenniiuu  ppiisseemmnneeggoo  wwnniioosskkuu
ww  ZZUUSS--iiee  oo  jjeeggoo  wwyypp∏∏aatt´́  wwrraazz  zz  ddookkuummeennttaammii
ppoottwwiieerrddzzaajjààccyymmii  wwyymmaaggaannee  uupprraawwnniieenniiaa
((oorrzzeecczzeenniiee  lleekkaarrsskkiiee  oo  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnooÊÊccii
ii  ddookkuummeenntt  ssttwwiieerrddzzaajjààccyy  wwiieekk))..  OOdd  PPaannii
ooppeerraaccjjii  uupp∏∏yynn´́∏∏oo  jjeesszzcczzee  nniieewwiieellee  cczzaassuu..
MMaammyy  nnaaddzziieejj´́,,  ˝̋ee  zz  kkaa˝̋ddyymm  ddnniieemm  bb´́ddzziiee
PPaannii  rraaddzzii∏∏aa  ssoobbiiee  zzee  sswwoojjàà  ssttoommiiàà  ccoorraazz  lleeppiieejj..
PPoozzddrraawwiiaammyy  sseerrddeecczznniiee,,  ˝̋yycczzyymmyy  hhaarrttuu  dduucchhaa
ii  ppoopprraawwyy  ssaammooppoocczzuucciiaa..

Drodzy Paƒstwo!
Mam bardzo wielkà proÊb´ i na pewno jestem

wyrazicielem wielu czytelników – bardzo chcieli-
byÊmy otrzymywaç magazyn „Nasza Troska” co mie-
siàc. Jest on moim jedynym przyjacielem i do-
radcà w samotnym ˝yciu ze stomià.

Mam równie˝ inny, powa˝niejszy problem. Nie
wiem, dlaczego moi bliscy zmienili stosunek do
mnie. Na poczàtku rekonwalescencji bardzo si´
o mnie troszczyli, ale po chemii i radioterapii, gdy
dowiedzieli si´, ˝e nie ma podejrzeƒ przerzutów,
odsun´li si´ ode mnie. Od wielu miesi´cy nie ode-

bra∏em telefonu od synów, a ˝ona ˝yje jakby w∏as-
nym ˝yciem, traktujàc mnie, jak obcà istot´. Jest
to bardzo przykre, nie wiem, dlaczego tak si´ sta∏o.

Koƒczàc, prosz´ – piszcie du˝o i co miesiàc.
Jeszcze raz dzi´kuj´ za „Naszà Trosk´”.

Z powa˝aniem,
Walenty K. 

OOdd  rreeddaakkccjjii::
SSzzaannoowwnnyy  PPaanniiee!!  WWiieelluu  ppaaccjjeennttóóww ppoo  wwyy∏∏oonniieenniiuu
ssttoommiiii  ooddcczzuuwwaa  kkrryyzzyyss  uucczzuucciioowwyy.. ZZaacchh´́ccaammyy
ddoo  rroozzmmoowwyy  zz  ppssyycchhoollooggiieemm,,  kkttóórryy  mmoo˝̋ee  ookkaa--
zzaaçç  ssii´́  bbaarrddzzoo  ppoommooccnnyy..  NNaa  ppeewwnnoo  ddoorraaddzzii  oonn,,

jjaakk  tt´́  ssyyttuuaaccjj´́  ppoopprraawwiiçç..  WWiieerrzzyymmyy,,  ˝̋ee  ttaakk,,  jjaakk
ppoorraaddzzii∏∏ PPaann  ssoobbiiee  zz  cchhoorroobbàà,,  ttaakk  rroozzwwiiàà˝̋ee  PPaann
pprroobblleemm  zz  nnaajjbbllii˝̋sszzyymmii..  AA  mmoo˝̋ee  wwyyssttaarrcczzyy  ppoo--
wwaa˝̋nnaa,,  cchhooçç sseerrddeecczznnaa  rroozzmmoowwaa  zz  rrooddzziinnàà??
NNiieecchh  PPaann  ppoowwiiee iimm  ttoo,,  oo  cczzyymm  nnaappiissaa∏∏  PPaann
ww  ttyymm  lliiÊÊcciiee..  PPoowwiinnnnii  zzrroozzuummiieeçç..  OOkkaazzaallii  ttrroosskk´́
ii  mmii∏∏ooÊÊçç,,  ggddyy  nnaajjbbaarrddzziieejj  PPaann  tteeggoo  ppoottrrzzeebboowwaa∏∏..
TToo  ccooÊÊ  zznnaacczzyy.. PPrroosszz´́  ooddwwaa˝̋yyçç  ssii´́  ii  sszzcczzeerrzzee
ppoorroozzmmaawwiiaaçç..  AA  ooddppoowwiiaaddaajjààcc  nnaa  PPaannaa  ppoossttuullaatt
ddoottyycczzààccyy  „„NNaasszzeejj  TTrroosskkii””  ––  nnaa  rraazziiee  mmaaggaazzyynn
nniiee  mmoo˝̋ee  uukkaazzyywwaaçç  ssii´́  cczz´́ÊÊcciieejj,,  aallee  zzaa  ttoo  mmaa
wwii´́kksszzàà  oobbjj´́ttooÊÊçç..  PPoozzddrraawwiiaammyy  sseerrddeecczznniiee..

Szanowni Paƒstwo!
Od kilku miesi´cy testuj´ nowy sprz´t jedno-

cz´Êciowy Esteem. RzeczywiÊcie jest niezwyk∏y,
zapewnia komfort i poczucie bezpieczeƒstwa.
Szczególnie ceni´ sobie jego pewne i szczelne
przyleganie do skóry oraz Êwietne rozwiàzanie w
postaci filtra, umo˝liwiajàcego regulowanie
przep∏ywu powietrza (moim zdaniem, brak mo˝li-
woÊci takiej regulacji jest doÊç istotnym ograni-
czeniem w innych woreczkach). Poza tym Esteem

jest naprawd´ estetyczny, a przede wszystkim staç
nas na niego – mieÊci si´ w miesi´cznym limicie
finansowym. Dla mnie najbardziej pocieszajàcy jest
fakt, ̋ e mimo ogólnej „mizerii” w s∏u˝bie zdrowia,
my, stomicy, otrzymaliÊmy najlepszy sprz´t i to w
ramach refundacji. Dzi´ki temu podniós∏ si´ komfort
naszego ˝ycia, estetyka i poczucie bezpieczeƒstwa
w ró˝nych sytuacjach ˝yciowych.

Pozdrawiam, 
Janina S. 

OOdd  rreeddaakkccjjii::
SSzzaannoowwnnaa  PPaannii!!  BBaarrddzzoo  ddzzii´́kkuujjeemmyy  zzaa  tteenn  lliisstt
ii  wwsszzyyssttkkiiee  mmii∏∏ee  ss∏∏oowwaa  ppoodd  aaddrreesseemm  EEsstteeeemm..
CCiieesszzyy nnaass,,  ̋̋ ee  wwyyssii∏∏kkii  ffiirrmmyy  CCoonnvvaaTTeecc,,  bbyy  sspprrzz´́tt
ssttoommiijjnnyy  bbyy∏∏  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj  pprrzzyyddaattnnyy,,  zznnaajjdduujjàà
uuzznnaanniiee  wwÊÊrróódd  jjeeggoo  uu˝̋yyttkkoowwnniikkóóww..  TTyymm  bbaarr--
ddzziieejj,,  ˝̋ee  PPaannii  gg∏∏ooss  ww  sspprraawwiiee  EEsstteeeemm  nniiee  jjeesstt
jjeeddyynnyymm..  PPoozzddrraawwiiaammyy  sseerrddeecczznniiee  ii  ˝̋yycczzyymmyy
ssaammyycchh  ppooggooddnnyycchh  ddnnii..



Rozrywka

POZIOMO:
1. Tafla lodu na rzece,  4. Kulka ulepiona ze Êniegu,  7. Ryba, która tradycyjnie goÊci na wigilijnym stole,  9. Mo˝na na nim spotkaç wielu narciarzy,  
10. Dodatek do barszczu,  12. Skuwa zimà rzeki i jeziora,  13. Kulig, zabawa na Êniegu z saniami,  15. Inaczej aromat,  16. Nowy rozpoczyna si´ pierwszego
stycznia,  18. Wr´czany w dniu imienin,  22. S∏u˝y do przesiewania màki,  23. Tradycja ka˝e po∏o˝yç je pod obrusem wigilijnego sto∏u,  24. Wystawny
posi∏ek dla goÊci,  25. Po∏yskuje na skórze podczas sylwestrowego balu,  26. Jej pojawienie si´ to sygna∏ do rozpocz´cia wigilijnej wieczerzy,  29. ¸akomy ...,
31. Sztuczne ognie,  32. Obchodzi imieniny w Wigili´,  33. Zupa z buraków çwik∏owych.

PIONOWO:
1. Tradycyjna potrawa wigilijna, przyrzàdzana z gotowanej pszenicy, kaszy lub ry˝u, maku, miodu i bakalii,  2. Ze Êcie˝kami i alejkami spacerowymi, 
3. Lepiony ze Êniegu przez dzieci,  5. Obchodzi imieniny 24 grudnia,  6. Malowana kredkami przez dzieci,  8. Drobne, mi´kkie pióra u˝ywane m.in. do
wype∏niania kurtek zimowych,  11. Ciasto biszkoptowe z bakaliami,   13. Umo˝liwia organizmowi wypoczynek i regeneracj´,  14. Zalane wrzàtkiem zio∏a,
15. Sprawunki,  17. Polarne albo z´bate,  19. Âpiewana przy wigilijnym stole,  20. Bardzo krótka spódnica,  21. Gruby koc,  23. Ciasto, którego g∏ównym
sk∏adnikiem jest masa serowa, 24. Podarek,  27. Biednemu zawsze w oczy, 28. Poranna, wieczorna lub polarna,  30. Elegancki dodatek do sukni narzucany
na ramiona.

Krzy˝ówka Êwiàteczna
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Sklepy medyczne oferujàce sprz´t stomijny ConvaTec

Województwo DolnoÊlàskie

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

Jelenia Góra 58-500
Sklep Medyczny MEDYK
ul. Armii Krajowej 16
tel.: (75) 764 61 55

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

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

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

Wroc∏aw 50-034
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Ba∏uckiego 4
tel.: (71) 343 83 29

Wroc∏aw 50-136
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
pl. 1 Maja 8
Szpital Wojewódzki
budynek przychodni, pok. 305
tel.: (71) 341 00 00, w. 580

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

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Bydgoszcz 85-129
Sklep Medyczny
ul. Poznaƒska 29
tel.: (52) 373 45 16

Bydgoszcz 85-796
Sklep Medyczny MISCELLANEA
ul. Romanowskiej 2
Regionalne Centrum Onkologii
tel.: (52) 344 09 90

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

W∏oc∏awek 87-800
Sklep Medyczny
ul. Okrzei 74
tel.: (54) 231 19 81

Województwo Lubelskie

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

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

Lublin 20-089
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Biernackiego 9 
tel.: (81) 748 38 77

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

Pu∏awy 24-100
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Pi∏sudskiego 25
tel.: (81) 887 70 42

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

ZamoÊç 22-400
Sklep Medyczny MEDICUS
ul. Gen. Bo∏tucia 26
tel.: (84) 639 08 79

Województwo Lubuskie

˚ary 68-200
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Moniuszki 2
tel.: (68) 374 87 31

Województwo ¸ódzkie

¸ódê 90-427
Niepubliczny ZOZ PRIMUS
Al. KoÊciuszki 48
tel.: (42) 636 98 11, 636 98 12

Województwo Ma∏opolskie

Brzesko 32-800
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Rynek 9

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

Dàbrowa Tarnowska 33-200
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Szpitalna 1

Gorlice 38-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Biecka 9A
tel.: (48) 353 79 40

Kraków 30-835
Sklep Medyczny
ul. Teligi 8
tel.: (12) 658 76 37

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

Kraków 31-261
Sklep Medyczny PANACEUM
ul. Rusznikarska 14/23
tel.: (12) 634 40 23

Kraków 31-564
Sklep PROMEDICO
Al. Pokoju 4
tel.: (12) 294 21 81

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

Kraków 30-900
Sklep Medyczny SAMARYTANKA
ul. Osiedle S∏oneczne 8
tel.: (12) 643 65 70

Kraków 31-202
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. Pràdnicka 35/37

Limanowa 34-600
Sklep Medyczny MEGA-MED
ul. Pi∏sudskiego 62
tel.: (18) 337 20 25

MyÊlenice 32-400
Sklep Medyczny
ul. Kazimierza Wielkiego 7
tel.: (12) 274 07 00

Nowy Sàcz 33-300
Niepubliczny ZOZ MARMED
ul. D∏ugosza 31
tel.: (18) 443 87 77

Nowy Targ 34-400
Sklep Medyczny
ul. D∏uga 116
tel.: (18) 264 64 98

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

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Kwiatkowskiego 15
tel.: (14) 633 30 07, w. 162

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Nowy Âwiat 37
tel.: (14) 627-64-24

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

Tarnów 33-100
Sklep Medyczny TARMED
ul. Okr´˝na 4a
tel.: (14) 626 98 86

Tuchów 33-170
Sklep Medyczny ORTO-MEDICO
ul. Szpitalna 1
tel.: (14) 653 52 98

Województwo Mazowieckie

Ciechanów 06-400
Sklep Medyczny MARABUT
ul. Sienkiewicza 32
tel.: (23) 268 91 51

Ostro∏´ka 07-400
Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
ul. Artyleryjska 120
tel.: 0 505 122 627

P∏ock 09-400
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
tel.: (24) 625 52 61

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

Warszawa 00-162
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Dzielna 1
tel.: (22) 635 24 27

Województwo Opolskie

Opole 45-368
Sklep Medyczny REHA-MED
ul. Ozimska 53
tel.: (77) 441 11 12

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

Województwo Podkarpackie

Brzozów 36-200
Niepubliczny ZOZ Marmed
ul. Ks. Bielawskiego 12
tel.: (13) 434 14 40

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

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

Województwo Podlaskie

Bia∏ystok 15-863
Sklep Specjalistyczny
MEDICA HUMANA
ul. Radzymiƒska 2
tel.: (85) 651 11 44

Województwo Pomorskie

Chojnice 89-600
Sklep Medyczny ORTOMAX 
ul. Niepodleg∏oÊci 7
tel.: (52) 395 67 41

Gdaƒsk 80-21
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. D´binki 7
tel.: (58) 344 38 94

Gdynia 81-319
Sklep Medyczny ORTOMAX
ul. Âlàska 36
tel.: (58) 621 98 61

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

S∏upsk 76-200
Sklep Medyczny
POD S¸OWIKIEM
ul. Kopernika 2
tel.: (59) 840 05 76

Województwo Âlàskie

Bielsko-Bia∏a 43-300
Sklep Medyczny HAS-MED
ul. M∏yƒska 20
tel.: (33) 812 31 79

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

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

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

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

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

Katowice 40-096
Sklep Medyczny PLAST-MED
ul. 3. Maja 11
tel.: (32) 781 53 33

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

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

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

Zabrze 41-800
Sklep Medyczny PLAST-MED
ul. WolnoÊci 312
tel.: (32) 373 32 22

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

˚ory 44-240
Sklep Medyczny POMED
ul. Dolne PrzedmieÊcie 5
tel.: (32) 435 14 39

Województwo Warmiƒsko-Mazurskie

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

E∏k 19-300
Sklep Medyczny DENTOMAX
ul. Kajki 12
tel.: (87) 610 64 18

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

Olsztyn 10-357
Sklep Medyczny ESKULAP
ul. Wojska Polskiego 37
Szpital MSWiA-Poliklinika, 1p.
tel.: (89) 535 89 07

Województwo Wielkopolskie

Pi∏a 64-920
Sklep Medyczny LUBA
ul. Batalionów Ch∏opskich 9
tel.: (67) 213 20 21

Poznaƒ 60-371
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Mi´dzychodzka 10/39
tel.: (61) 867 96 50

Rawicz 63-900
Sklep medyczny ALTEA
ul. Grunwaldzka 44
tel.: (65) 545 24 70

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Ko∏obrzeg 78-010
Punkt Sprzeda˝y K-ORT
ul. ¸opuskiego 8
tel.: (94) 354 55 43

Koszalin 75-414
Zak∏ad Sprz´tu Ortopedycznego
K-ORT Sp. z o.o.
ul. LeÊna 1
tel.: (94) 345 65 50, w. 365

Szczecin 70-592
Sklep Medyczny JOLA-MED
ul. Harcerzy 3/5
tel.: (91) 452 83 13



⊕⊕ posiada kontrakt 
� nie posiada kontraktu

Województwo Âlàskie
⊕⊕ Wojewódzka Poradnia
Proktologiczna i Stomijna 
ul. Powstaƒców 31, 40-038 Katowice
kierownik poradni:
dr Leszek Sedlak
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

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
⊕⊕   Poradnia Chirurgii Proktologicznej 
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza 
ul. Pràdnicka 35-37, 31-202 Kraków 
Kier. poradni: dr Adam Korczyƒski 
tel.: (12) 416 22 66

⊕⊕   CM UJ w Krakowie
Poradnia Schorzeƒ Jelita Grubego
(Stomijna)
ul. Kopernika 40, 31-604 Kraków
kierownik poradni: dr Piotr Richter
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

⊕⊕   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

Adresy poradni stomijnych

Stowarzyszenia stomijne
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Zarzàd G∏ówny Pol-Ilko:
Prezydium: Alina Matysiak – przewodniczàca (61-642 Poznaƒ, Osiedle Kosmonautów 23/33, tel.: (61) 821 93 01);
Jerzy Kasprzak – wiceprzewodniczàcy (Czarnków); Anna Hebdowska – sekretarz (¸ódê); Wojciech Ratajczak
– skarbnik (Oborniki); Cz∏onkowie: Stanis∏aw Majewski (¸´czna); Wies∏awa Piaszczyk (¸ódê); Dionizy
Chodorowski (Konin); Ryszard Jankowski (Moƒki); Jan Kalinowski (Ró˝anystok)

Oddzia∏y regionalne: 
1. BIA Y̧STOK — dr Jadwiga Snarska, 15-274 Bia∏ystok, ul.Waszyngtona 15 A, tel.: (85) 746 85 73
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 — Janina Or∏owska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15 4, tel.: (17) 862 95 97 
15. SZCZECIN — Jan WiÊniewski, 73-110 Stargard Szczeciƒski, oÊ. Hallera 12 B/12, tel.: (91) 573 23 67 
16. TARNOBRZEG — Jerzy Mazurek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dàbrowskiej 7/59, tel.: (15) 822 71 96
17. WARSZAWA —  oddzia∏ zawieszony
18. ZIELONA GÓRA — Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 61, tel.: (68) 387 52 39

Kluby ludzi ze stomià:
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

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

Stomia w Internecie

www.convatec.pl
Profesjonalny serwis internetowy w j´zyku polskim
poÊwi´cony stomii. Przeznaczony dla osób ze
stomià, lekarzy i piel´gniarek. Zawiera obszerne
informacje dotyczàce piel´gnacji i zaopatrzenia
ró˝nych rodzajów przetok. Cz´Êç serwisu dotyczy
leczenia odle˝yn i przewlek∏ych owrzodzeƒ  podudzi.
www.polilko.w.interia.pl
Strona g∏ówna Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Chorymi ze Stomià POL-ILKO. Zawiera 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 proble-
matyce piel´gnacji stomii.
www.ostomy.fsnet.co.uk
Bogata strona internetowa poÊwi´cona kolostomii.

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)

Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
Stefania Rych∏owska, 80-211 Gdaƒsk, ul. D´binki 7, tel.: (58) 673 82 26, 
Telefon zaufania: Maria Koss – (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




