
Mamy wielkà przyjemnoÊç przekazaç Paƒstwu dobrà wiadomoÊç – Ministerstwo Zdrowia
nosi si´ z zamiarem podniesienia miesi´cznych limitów cen na sprz´t stomijny. Najprawdo-
podobniej ju˝ nied∏ugo miesi´czny limit b´dzie wynosi∏ w przypadku kolostomii 300 z∏
miesi´cznie, ileostomii – 400 z∏, a urostomii – 480 z∏. Nowe, wy˝sze limity pozwolà Paƒstwu
˝yç bardziej komfortowo. Ich zmiana b´dzie przede wszystkim zas∏ugà Zarzàdu G∏ównego
Pol-Ilko, który od lat wydeptuje korytarze resortu zdrowia.

Prezentem dla wszystkich Czytelników „Naszej Troski” jest w tym wydaniu „Rozmowa z...”
Janem Kobuszewskim – wybitnym aktorem i wspania∏ym cz∏owiekiem. Pan Jan ˝artuje,
mówiàc o sobie: „jestem naczelny stomik wÊród artystów”. ˚artuje ze wszystkiego – z siebie,
ze stomii, z ˝ycia... Mamy nadziej´, ˝e zaszczepi w Was swój optymizm, który towarzyszy mu
od zawsze.

Dla naszych najm∏odszych Czytelników, z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Dziecka, przy-
gotowaliÊmy konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje”. Mamy przyjemnoÊç zaprosiç do
udzia∏u w nim wszystkie dzieci ze stomià, które nie przekroczy∏y 15. roku ˝ycia. Niecierpliwie
czekamy na Wasze prace. Poka˝cie w nich, jakie sà Wasze marzenia  zwiàzane z wakacjami.
Jak chcielibyÊcie je sp´dziç, dokàd pojechaç. Na autorów najlepszych prac czekajà wspa-
nia∏e nagrody! 

Dla naszych Prenumeratorów mamy specjalnà niespodziank´. Sà to nasionka rze˝uchy, które
do∏àczamy do tego wydania „Naszej Troski”.

Pojawiamy si´ w Waszych domach tu˝ przed Wielkanocà i bardzo cieszymy si´, ˝e
b´dziemy Wam towarzyszyç w ten szczególny czas.

Sk∏adamy wi´c wyjàtkowo goràce ˝yczenia. Alleluja!
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Szanowni Paƒstwo!
Dla tych wszystkich, którzy nie znajà i nigdy

nie stosowali sprz´tu stomijnego ConvaTec,
postanowiliÊmy uruchomiç nowà akcj´
– „Poznajmy si´”.

Celem jej jest umo˝liwienie tym z Paƒstwa,
którzy chcà wypróbowaç sprz´t ConvaTec,
sprawdzenia, jak dzia∏ajà nasze systemy sto-
mijne: sprz´t dwucz´Êciowy (Combihesive
2 S), sprz´t jednocz´Êciowy (Esteem) oraz
sprz´t synergiczny (Esteem synergy). Wierzy-
my, ̋ e w ten sposób b´dziemy mogli u∏atwiç
Paƒstwu wypróbowanie i wybranie dla siebie
jak najlepszego rodzaju sprz´tu stomijnego.

Akcja jest kierowana do osób, które nie sto-
sujà sprz´tu ConvaTec i nie majà mo˝liwoÊci
jego wypróbowania w sklepach medycznych. 

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem
próbek sprz´tu ConvaTec zapraszamy do kon-
taktu pod bezp∏atnym numerem infolinii:

Nasza kuchnia

Doniesienia

Rze˝ucha w doniczce
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Masa marcepanowa jest
u˝ywana do zdobienia ciasta. 
25 dkg s∏odkich migda∏ów wrzu-

camy na kilka minut do wrzàtku, osàczamy, obie-
ramy i mielimy. Z pó∏ szklanki wody, pó∏ ∏y˝ki octu
i szklanki cukru gotujemy g´sty syrop. Dobry
ciàgnie si´ jak nitka. Przestudzony syrop ucieramy,
a˝ zg´stnieje. Dodajemy zmielone migda∏y i ucie-
ramy tak d∏ugo, a˝ powstanie jednorodna masa.
Je˝eli b´dzie zbyt g´sta, dodajemy odrobin´ soku
z cytryny lub wody. Gotowà mas´ rozwa∏kowujemy
mi´dzy dwoma arkuszami folii spo˝ywczej.

Masa marcepanowa
do mazurków

A gdy w skorupk´ marzeƒ zapuka poranek,
niech si´ wyklujà same wiosenne,

radosne dni.

Koszyczek
wielkanocnych ˝yczeƒ 

przesy∏a

Nasiona rze˝uchy, które do∏àczamy dla naszych
sta∏ych prenumeratorów do tego wydania „Naszej
Troski”, to samo zdrowie. Gdy wysiejecie je Paƒ-
stwo do ziemi w skrzynce lub w doniczce, a nawet
na wilgotnà lignin´, ju˝ po 10 dniach b´dziecie
mogli Êcinaç zielone ∏ody˝ki. Najlepiej siekaç je
jak szczypior i dodawaç do twaro˝ku, sa∏atek, su-
rówek... Rze˝ucha jest bardzo bogata w witamin´
C, w ˝elazo i sole mineralne. Doskonale wspo-
maga dzia∏anie naszego organizmu i chroni przed
przezi´bieniami.

Angielskie przys∏owie mówi, ˝e zjedzenie jed-
nego jab∏ka dziennie „trzyma lekarza z daleka”. 
I coÊ w tym jest, poniewa˝ jab∏ka zawierajà du˝o
witaminy C i b∏onnika. Teraz, wczesnà wiosnà, gdy
znikajà ze sklepów owoce cytrusowe, warto si´g-
nàç po rodzime ich odmiany – starkingi, jonatany,
jonagoldy, idaredy...

W zwiàzku z licznymi pytaniami Czytelników
„Naszej Troski”, informujemy, ˝e Poradnia dla
Chorych ze Stomià w Poznaniu, przy ulicy Przy-
byszewskiego 49 po czasowym remoncie nadal
dzia∏a w swojej „starej” siedzibie.

Decyzj´ o gruntownym remoncie poznaƒskiej
poradni podj´to ze wzgl´du na dobro Pacjentów,
w trosce o ich komfort i zapewnienie jak najlep-
szych warunków opieki. W zwiàzku z pracami re-
montowymi zaistnia∏a koniecznoÊç czasowego
przeniesienia poradni do pomieszczeƒ Kliniki
Chirurgii (I pí tro). Niedawno poradnia znów powró-
ci∏a na „stare”, dobrze znane poznaƒskim Pa-
cjentom stomijnym miejsce.

Warto przypomnieç, ˝e poradnia stomijna
w Poznaniu powsta∏a 20 lat temu jako pierwsza
w Polsce tego typu placówka i funkcjonuje nieprzer-
wanie do dziÊ, zapewniajàc kompleksowà opiek´
lekarzy, psychologów, wysoko wykwalifikowanych
piel´gniarek oraz wspó∏pracujàcych wolontariuszy.
Jest ona równoczeÊnie siedzibà Zarzàdu G∏ów-
nego Pol-Ilko.

W poradni pracuje zespó∏ specjalistów: doÊwiad-
czeni chirurdzy – dr hab. med. Piotr Krokowicz
i dr hab. med. Jacek Szmeja, psycholog – mgr
Jolanta Fryc-Martyƒska oraz piel´gniarki stomijne
– mgr Urszula Sobczak i Dorota GrzyÊnik.

Dobre, zdrowe jab∏ka

Magnez na zm´czenie

Poznaƒska poradnia stomijna

Zwi´kszona nerwowoÊç, bóle mi´Êni i g∏owy,
chroniczne zm´czenie nale˝à do typowych „pozimo-
wych” objawów. Ich przyczynà mo˝e byç brak mag-
nezu w organizmie. Warto zwróciç uwag´ na to,
jak si´ od˝ywiamy. Bardzo bogata w magnez jest
soja, a tak˝e orzechy, kasze (zw∏aszcza gryczana),
fasola i groch. Mnóstwo magnezu majà wszystkie
Êwie˝e warzywa ispora cź Êç owoców, zfigami ibana-
nami na czele. Je˝eli chcemy coÊ pochrupaç mi´-
dzy posi∏kami, niech b´dà to migda∏y, nasiona dyni
lub s∏onecznika. Bogatym êród∏em magnezu jest
tak˝e czekolada. OczywiÊcie wrozsàdnych iloÊciach.

0-800 120-093
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Gdy kilka lat temu Êwi´towa∏ Pan swoje
65. urodziny, powiedzia∏ Pan: „Robi∏em
wszystko, ˝eby tego dnia nie do˝yç.
Pal´, nie unikam alkoholu, wi´c dziÊ
dzi´kuj´ przede wszystkim mojej ˝onie
i córce, a tak˝e moim przyjacio∏om 
– lekarzom”. 

Zgadza si´, absolutnie si´ zgadza. Choroba
wcale nie spowodowa∏a zmian w moim trybie
˝ycia. Nie zrezygnowa∏em ze swoich przyzwy-
czajeƒ i nawyków. Tak jest i tak powinno byç.
Uzna∏em sí  za zdrowego i tak ̋ yj́ . ˚yj́  radoÊnie.

Czy stomia nie jest dla Pana ˝adnym
problemem?

Nie mo˝na absolutnie tak powiedzieç. Oczy-
wiÊcie, to jest problem. Moi cudowni lekarze, 
przyjaciele, uprzedzali mnie, ̋ e b´d´ odczuwa∏
ma∏y dyskomfort. A on nie jest ma∏y, wŕ cz
przeciwnie. Z drugiej strony – mówiàc jasno
i otwarcie – lepiej odczuwaç du˝y dyskomfort,
a dalej ˝yç. Fred Astaire taƒczy∏ z tà „maskot-
kà” na brzuchu przez 25 lat. W zwiàzku z tym
podchodz´ do tych spraw z uÊmiechem na us-
tach i z radoÊcià – „bydl´cà radoÊcià istnienia”. 

Jak d∏ugo ma Pan stomi´? 

16 lat – kawa∏ czasu. Medycyna tak si´ rozwi-
n´∏a, ̋ e byç mo˝e, gdybym dziÊ by∏ operowany,
uniknà∏bym stomii. Jak si´ okaza∏o, do wszyst-
kiego mo˝na si´ przyzwyczaiç. A jak nie mo˝na
sí  przyzwyczaiç, to trzeba to polubiç. Od poczàt-
ku trzeba te˝ wierzyç, ˝e wszystko dobrze si´
skoƒczy. A gdy tak si´ stanie, cieszyç si´ ka˝-
dym nast´pnym dniem. Po drugie, nale˝y zaufaç
lekarzom. Po trzecie, nie za∏amywaç si´ psy-
chicznie. Wtedy wszystko powolutku, a czasami
bardzo szybko, wraca do jakiejÊ tam normy. 

¸atwo powiedzieç – nie za∏amywaç si´! 

Mia∏em kiedyÊ znajomych, jeden by∏ wspa-
nia∏ym pianistà, a jego brat – publicystà. Pia-
nista d∏ugo przebywa∏ na Dalekim Wschodzie
i uczy∏ si´ u buddyjskich mnichów. Obaj zawsze
twierdzili, ˝e nie nale˝y si´ przejmowaç spra-

wami, na które cz∏owiek absolutnie nie ma
wp∏ywu. Takie nale˝y mieç podejÊcie do ˝ycia.
Nie zamartwiaç si´ np., czy b´dzie wojna, czy
nie – choç oczywiÊcie lepiej, gdyby jej nie by∏o
– bo od nas w tej kwestii nie zale˝y absolutnie
nic. Skupmy si´ na sprawach, na które mamy
wp∏yw. Pomó˝my np. komuÊ, bàdêmy mu
wsparciem. Cieszmy si´ ̋ yciem w sposób wiel-
ki i radosny. Przecie˝ ˝ycie jest takie krótkie.
Wszyscy kiedyÊ przejdziemy na t´ drugà stro-
n´. Pewnemu przedwojennemu s´dziemu za-
rzucano, ˝e wydaje wyroki Êmierci. On t∏uma-
czy∏: „Ja nie wydaj´ ˝adnego wyroku Êmierci,
ja tylko ustalam termin”. Ka˝dy ma swój termin. 

Czy Paƒska choroba by∏a bardzo powa˝-
na, a zagro˝enie dla ˝ycia du˝e? 

Olbrzymie. O chorobie dowiedzia∏em si´ ju˝
po pierwszym badaniu. Zosta∏o mi wszystko do-
k∏adnie wyjaÊnione, za co jestem lekarzom og-
romnie wdzi´czny. By∏em pod opiekà niezwy-
k∏ego lekarza, profesora Butruka. On niczego nie
owija∏ w bawe∏n´. Powiedzia∏, ˝e operacja jest
konieczna i to natychmiast. Zaufa∏em mu ca∏-
kowicie, tym bardziej, ˝e wierz´ tylko i wy∏àcz-
nie w „kozik”. Nawet najbardziej szczegó∏owe
badania nie dadzà obrazu sytuacji. Trzeba „roz-

pruç” cz∏owieka i dok∏adnie obejrzeç, co i jak.
Tak si´ wymàdrzam, poniewa˝ pochodz´ z ro-
dziny lekarskiej. Mój ojciec studiowa∏ me-
dycyn´, choç niestety jej nie skoƒczy∏. Siostra,
Maria, jest profesorem patologii. Lekarzem by∏
te˝ szwagier. A wracajàc do odwiecznego dyle-
matu – czy pacjent powinien wszystko wiedzieç
o swojej chorobie, czy nie? By∏em bardzo
szcz´Êliwy, ̋ e niczego przede mnà nie ukrywano.

Wiedzia∏ wí c Pan od poczàtku, ̋ ezostanie
wy∏oniona przetoka? 

Tak. Dok∏adnie wiedzia∏em, jak to b´dzie
wyglàda∏o.

Gdy jednak po operacji spojrza∏ Pan
na swojà stomi´, to co...? 

Nic. Czu∏em przede wszystkim radoÊç,
˝e uratowali mi ˝ycie. 

Pytam dlatego, ̋ e wi´kszoÊci pacjentów
trudno si´ przyzwyczaiç do tego „cze-
goÊ” na brzuchu. Pan d∏ugo oswaja∏ si´
ze swojà stomià? 

Bardzo d∏ugo. Ze dwa dni. Je˝eli cz∏owiek jest

...aktorem Janem Kobuszewskim,
który humor odziedziczy∏ w genach

Rozmowa z...

Dorota Anna Bronisz

Z Wies∏awem Go∏asem w Kabarecie „Dudek”
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na coÊ skazany i coÊ jest nieodwracalne, to trze-
ba to zaakceptowaç. Im szybciej to zrobi´, tym
lepiej. Taka jest moja filozofia ˝yciowa. Jestem
aktorem, moje cia∏o to instrument, na którym
gram. Musia∏em szybko dojÊç do formy fizycz-
nej i psychicznej, by dalej robiç to, co kocham.
Te 16 lat, mimo stomii, by∏o bardzo udane
zawodowo. Skrzypce, im starsze, tym lepsze.
Mo˝e jest tak i z aktorami... 

Gdy mia∏ Pan operacj´, nie by∏o jeszcze
zachodniego sprz´tu. Testowa∏ Pan te
nieszcz´sne pasy krakowskie?

Nie, od poczàtku mia∏em dobry sprz´t.
Ju˝ wtedy istnia∏a poradnia stomijna przy Szpi-
talu Bielaƒskim i doktor Szczepkowski zaopatrzy∏
mnie w sprz´t firmy ConvaTec. Nie wyobra˝am
sobie uprawiania mojego zawodu bez tego
rodzaju wynalazków. 

Czy stomia by∏a dla Pana tematem tabu?

Nie, przecie˝ le˝a∏em w szpitalu, spotyka∏em
si´ z piel´gniarkami, lekarzami, innymi pacjen-

tami, przychodzili do mnie znajomi i przyjacie-
le. Nie robi∏em i nie robi´ z tego tajemnicy.
Choç oczywiÊcie nie widz´ powodu, by wszyst-
kim naoko∏o opowiadaç: „Jestem Kobuszewski,
mam stomi´”. Zapewne ma Pani na myÊli to,
˝e nie mówi´ o tym w wywiadach. Rzeczywi-
Êcie nie. Pani jest pierwszà dziennikarkà, z któ-
rà o tym rozmawiam, ale „Nasza Troska” jest
magazynem w∏aÊnie dla pacjentów ze stomià
i je˝eli komuÊ te moje zwierzenia pomogà, to
b´d´ bardzo szcz´Êliwy. Kilka razy uczestniczy-
∏em w spotkaniach ze stomikami. Przyznam
szczerze, ˝e trudno mówiç do tak du˝ego gre-

mium. To sà sprawy bar-
dzo intymne. ¸atwiej jest
rozmawiaç w cztery oczy,
wtedy mog´ odpowie-
dzieç na ka˝de pytanie,
wyjaÊniç, jak sobie z ró˝-
nymi sprawami radziç.
A mo˝na sobie ze wszyst-
kim poradziç. 

Ma Pan na wszystko go-
towe recepty... 

Poczucie humoru i po-
goda ducha – to podsta-
wowa recepta. A mo˝e Pan
Bóg mi pomóg∏? Poza
tym, co jest ogromnie
wa˝ne, mia∏em wielkie
wsparcie w rodzinie. Po-
mog∏a mi ˝ona, córka, ro-
dzina, równie˝ przyjaciele. 

Znam dramatyczne his-
torie, gdy mà  ̋czy ˝ona
odeszli od wspó∏ma∏-
˝onka w∏aÊnie zpowodu
stomii. 

To bez sensu. Chyba si´
nigdy naprawd´ nie ko-
chali. W takim przypadku
choroba jest pewnym
testem uczuç. Âlubujemy
sobie przecie˝ bycie razem

i w szcz´Êciu, i w nieszcz´Êciu. OczywiÊcie, nie
sà to ∏atwe sytuacje. Choroba zmienia ̋ ycie, nie
tylko moje, ale i rodziny. 

Jak zmieni∏a Paƒskie?

Przesta∏em przyk∏adaç wag´ do g∏upstw, do
rzeczy, które cz∏owiek wyolbrzymia, a które sà
tego niewarte. To normalne, ˝e przewarto-
Êciowujemy swoje ̋ ycie, gdy jest nam dane na
nowo. 

Nie wierz´ jednak, ˝e od pierwszego
dnia po operacji wszystko by∏o takie
proste i bezproblemowe. 

OczywiÊcie, ˝e nie. Musia∏em sobie wszyst-
ko u∏o˝yç. Jestem cz∏owiekiem bardzo towarzy-
skim, ale cierpieç lubi´ sam. Powiem Pani
szczerze, gdy rodzina zasiedzia∏a si´ w szpita-
lu, mówi∏em: „Mi∏o, ˝e przyszliÊcie, ale... ju˝
idêcie”. Potrzebowa∏em czasu. PodkreÊlam –
czas leczy wszystkie rany! 

Mo˝na powiedzieç, ˝e Panu ∏atwiej, bo
ma Pan „humor w genach”. Pod takim
tytu∏em wysz∏a niedawno ksià˝ka Paƒ-
skiej siostry, Hanny Kobuszewskiej 
-Zborowskiej, malarki. Sta∏a si´ od razu
bestsellerem. Ten humor to u Paƒstwa
dziedziczne obcià˝enie... 

W tym, ˝e ksià˝ka sta∏a si´ bestsellerem, nie
ma mojej zas∏ugi, to zas∏uga mojej siostry Ha-
nusi. RzeczywiÊcie, ˝yliÊmy w rodzinie, w któ-
rej humor dominowa∏, nawet gdy znaleêliÊmy
si´ w bardzo ci´˝kich sytuacjach ̋ yciowych, bo
i one nas nie omin´∏y. OdziedziczyliÊmy go po
dziadkach, po ojcu i mamie. Uwa˝am, ˝e
uÊmiech pozwala obalaç mury. UÊmiechem za-
∏atwi si´ sto razy wi´cej. OczywiÊcie „za∏atwi”
w sensie pozytywnym, ni˝ przez jakiekolwiek
awantury. Przytocz´ rodzinnà anegdotk´. Raz
by∏em Êwiadkiem „ogromnej” k∏ótni mi´dzy
moimi rodzicami. Mama powiedzia∏a do taty:
„Edziusiu, ja nie rozumiem, co Ty mówisz!”.
Ojciec na to: „Alinku, musisz zrozumieç, a je-
˝eli nie, to ja Ci´ bardzo przepraszam”. To by-
∏a ich najwi´ksza k∏ótnia. 

Macie Paƒstwo w genach nie tylko
humor, ale i zdolnoÊci aktorskie. Szans´
na karier´ mia∏a Pana starsza siostra,
Maria Kobuszewska-Faryna – propono-
wano jej anga˝ w „Reducie” Juliusza
Osterwy... 

Wiem te˝, ̋ e Aleksander Zelwerowicz nama-
wia∏ jà, by podj´∏a studia aktorskie. Ostatecznie
zwyci´˝y∏a medycyna. „Zelwer” to by∏a wybit-
na postaç teatru. Musz´ si´ pochwaliç,
˝e bardzo mnie lubi∏. Cz´sto mówi∏ o mnie: „Ten
wysoki na twarzy i pociàg∏ego wzrostu”. 

Natomiast m∏odsza siostra, autorka
wspomnianej ksià˝ki, „zarzuca” Panu,
˝e jej syn, Wiktor Zborowski, zosta∏
przez Pana aktorem. 

Poczuwam si´ do winy. Gra∏em w sztuce
„Rewolwer” Fredry i potrzebni byli dwaj kilku-

Rozmowa z...
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nastoletni ch∏opcy. Wzià∏em wi´c Wiktora. Do
tej pory koledzy nie wierzyli mu, ˝e ma wujka
aktora. Wtedy udowodni∏, ˝e mówi prawd´, no
i sam sta∏ si´ bohaterem. Gdy skoƒczy∏ szko∏´,
spotkaliÊmy si´ jeszcze kilka razy na planie. 

Szczególny by∏ ten jeden – plan filmu
„Z∏oto dezerterów”. Uwielbiam t́  historí .

Jest rzeczywiÊcie sympatyczna. Mam za-
szczyt przyjaêniç si´ z Januszem Majewskim,
re˝yserem tego filmu. Najpierw zaproponowa∏
rol´ Wiktorowi, potem mnie epizod. Zatrudnio-
na zosta∏a te˝ Zosia, m∏odsza córka Wiktora.
KiedyÊ Janusz zadzwoni∏ do ich letniego domu,
a telefon odebra∏a Zosia. Zapyta∏ jà, czy babcia
te˝ zagra∏aby w filmie. Dziecko pytanie powtó-
rzy∏o, a Hania, myÊlàc, ˝e to ˝art, powiedzia∏a,
˝e... oczywiÊcie. SpotkaliÊmy si´ wszyscy na
planie. Hania by∏a mojà filmowà ˝onà, Wiktor
naszym synem, a Zosia córkà Wiktora, tak jak
w ˝yciu. 

Od zawsze chcia∏ byç Pan aktorem? 

Gdy by∏em dzieckiem, chcia∏em byç... ksi´-
dzem. Tak to si´ w ˝yciu uk∏ada. Chcia∏em byç
ksi´dzem, zosta∏em aktorem. Karol Wojty∏a
chcia∏ byç aktorem, a zosta∏ ksi´dzem...

Za pierwszym razem nie przyj´li Pana
do szko∏y aktorskiej... 

To normalne, mnóstwo ludzi nie dosta∏o si´
na studia aktorskie za pierwszym razem. Profe-
sor, który mnie wtedy obla∏ na egzaminie,
wybitny aktor, Jacek Woszczerowicz, z którym
potem mia∏em przyjemnoÊç si´ zaprzyjaêniç,
zdawa∏ szeÊç razy. Ja te˝ by∏em wytrwa∏y. 

Sam Pan wspomnia∏, ˝e pochodzi z ro-
dziny lekarskiej, skàd wi´c pomys∏ na
studia artystyczne? 

Wydawa∏o mi si´, ˝e to bardzo ∏atwy zawód.
Okaza∏o si´, ˝e niezupe∏nie. To zawód, który
wymaga du˝ego nak∏adu pracy; i umys∏owej,
i fizycznej. 

Dla mnie najpierw by∏ Pan Ksi´ciem
Panem w „Rumcajsie”, potem po kryjo-
mu oglàda∏am „Bajki dla Doros∏ych”,
a potem by∏ „Wielokropek”, kabaret
„Dudek”, „W∏aÊnie leci kabarecik” Olgi
Lipiƒskiej i role w polskich komediach.
Na trwa∏e przylgn´∏a do Pana opinia
aktora wy∏àcznie komediowego. Przygo-
towujàc si´ do rozmowy z Panem,
„odkry∏am”, ˝e by∏ Pan aktorem... dra-

matycznym. I to 20 lat. W dorobku ma
Pan role w sztukach Szekspira, Gogola,
Mickiewicza, S∏owackiego, Witkiewi-
cza... Zbiera∏ Pan doskona∏e recenzje. 

Grywa∏em role na wskroÊ dramatyczne,
ale zawsze mia∏em ciàgoty do komedii, choç to
trudna ga∏àê aktorstwa. Od 27 lat pracuj´ w te-
atrze „Kwadrat” i param si´ ju˝ tylko komedià.
Potrafi∏bym jeszcze zagraç rol´ dramatycznà,
ale nie wiem, czy ludzie by mi uwierzyli. 

Paƒski talent komediowy w wyjàtkowy
sposób przedstawi∏a Agnieszka Osiecka
w swojej ksià˝ce „Fotonostalgia”... 

Agnieszk´ zna∏em od dziecka, razem si´ wy-
chowywaliÊmy na Saskiej K´pie. Zawsze b´d´
jà pami´ta∏ jako dziewczynk´ z blond warko-
czem, bez przerwy biegajàcà. Ciàgle gdzieÊ si´
spieszy∏a. Póêniej przyjaêni∏em si´ z jej ojcem,
Wiktorem Osieckim, doskona∏ym muzykiem
teatru „Syrena”. Napisa∏a wi´c tak zapewne po
znajomoÊci. 

Musz´ zacytowaç pewien fragment:
„Kobuszewski jest graficzny. Wsz´dzie
powinny wisieç plakaty, obrazy i znaki
drogowe z postacià Kobuszewskiego
w taƒcu. Powinien powstaç serial fil-
mów animowanych pod tytu∏em »Przy-
gody m∏odego znaku zapytania«, a w ro-
li znaku powinien wystàpiç Jan
Kobuszewski. (...) Krótko mówiàc, powi-
nien narodziç si´ re˝yser filmowy, który
by ˝ycie poÊwi´ci∏ kr´ceniu komedii
z Kobuszewskim, poniewa˝ warto. Tak

si´ jednak nie sta∏o i Janek Kobuszew-
ski jest zmarnowanym Chaplinem pol-
skiego kina”. 

Uwielbiam kino, ale jako widz. Pracy w fil-
mie nie lubi´, zdecydowanie wol´ scen´. W te-
atrze mog´ ca∏y czas pracowaç nad rolà, pewne
rzeczy poprawiaç. W filmie coÊ zostaje na ta-
Êmie i koniec. Mimo wszystko nagra∏em ok. 40
filmów z mniejszymi i wi´kszymi rolami.
Zawsze jednak wola∏em epizody, choç propo-
nowano mi i g∏ówne role. Poza tym przyjemniej
jest graç na scenie, poniewa˝ ma si´ kontakt
z ˝ywà publicznoÊcià. 

Jest Pan niezwykle aktywny, stale zaj´ty,
trudno si´ z Panem umówiç. Nie ma Pan
ju˝ ochoty zwolniç?

Gdy by∏em m∏odym aktorem, „sprzeda∏em”
10 dni urlopu, by zagraç w filmie. Do dziÊ tego
˝a∏uj´ i od tamtej pory nigdy podczas urlopu
nie pracuj´. Nie pozwol´ sobie odebraç ani
jednego dnia odpoczynku. Nie ˝yj´ po to, by
pracowaç, ale pracuj´, by ˝yç. 

JakieÊ marzenia?

Zdrowia, szcz´Êcia, pomyÊlnoÊci. To moje
najwi´ksze marzenie. Tego te˝ ˝ycz´ Czytelni-
kom „Naszej Troski”. 

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych ˝ycz´ Wam
Kochani uÊmiechu, radoÊci i byÊcie bez pro-
blemu zwalczali wszelkie przeciwnoÊci losu.
Nie przejmujcie sí  tym, co Wam „wisi ubrzucha”.

WÊród najbli˝szych...



Psycholog radzi

Przygotowanie do operacji – Cz´Êç I

mgr Jolanta Fryc-Martyƒska
specjalista psychologii klinicznej

Katedra i Klinika Chirurgii
AM w Poznaniu

Ka˝da powa˝na choroba burzy dotych-
czasowy porzàdek naszego Êwiata. Kiedy
zwyk∏y cz∏owiek staje si´ Pacjentem i w koƒcu
trafia do chirurga, mo˝e napotykaç takie obcià-
˝enia psychiczne i l´ki, z którymi trudno sobie
poradziç. To w∏aÊnie l´k jest t∏em emocjonal-
nym ˝ycia w chorobie i najpowszechniejszym
doÊwiadczeniem wszystkich, którzy stali si´
Pacjentami. Ĺ k ma swój „udzia∏” w takich prze-
˝yciach, jak depresja, z∏oÊç, niech´ç, radoÊç
i nadzieja. Ĺ k pe∏ni wa˝ne zadanie – ostrzega
cz∏owieka przed niebezpieczeƒstwem, przed
nieznanymi wydarzeniami, które mogà okazaç
si´ przykre, czy nawet tragiczne. Ĺ k mówi:
„Uwaga! Zrób coÊ, jest niebezpiecznie”. JeÊli
emocje przekroczà poziom, a trudnoÊci wyda-
jà si´ ogromne – ∏atwo si´ zupe∏nie pogubiç. 

Za najpowa˝niejsze obcià˝enia psy-
chiczne zwiàzane z operacjà uwa˝a si´:
• koniecznoÊç przyj´cia roli Pacjenta na bli˝ej

nieokreÊlony czas albo i na zawsze, 
• l´k przed utratà niezale˝noÊci,
• faktyczne ograniczenie niezale˝noÊci, 
• ból i cierpienie, 
• zmian´ wyglàdu i funkcjonowania cia∏a

– poczucie innoÊci, 
• zmian´ stylu ̋ ycia i obawy przed problemami

z tym zwiàzanymi (obawa o prac´, o finanse,
o kontakty rodzinne czy towarzyskie).
W miaŕ  oswajania si´ z sytuacjà, prze˝ycia

zmieniajà si´, ale na poczàtku ka˝dy prze˝ywa
szok, cz´sto chce uciec od tego, co go czeka.
Lekarze i piel´gniarki oddzia∏ów chirurgicznych
wiedzà, ˝e nie mo˝na w tej sytuacji poprzestaç
na naturalnych dla ka˝dego z nas sposobach
radzenia sobie z trudnà sytuacjà i starajà si´
przygotowaç do operacji, uwzgl´dniajàc
stron´ psychicznà. Celem tego przygotowania
i opieki jest stwarzanie takich warunków, w któ-
rych oswojenie si´ ze stomià i podj´cie ˝ycia
w nowej sytuacji b´dzie mo˝liwe. 

Pod has∏em przygotowanie do operacji rozu-
miemy wszystko, co robià lekarze, piel´gniarki
oraz inne osoby opiekujàce si´ chorym po to,
aby osiàgnà∏ on stan gotowoÊci psychicznej do
leczenia. GotowoÊç to Êwiadome podj´cie de-
cyzji, to powiedzenie najpierw sobie samemu,
a potem chirurgowi: „Tak, zgadzam si´”. To
przyj´cie postawy wspó∏pracy. 

Aby takà gotowoÊç osiàgnàç, cz∏owiek po-
trzebuje: 

– doÊç informacji, 
– doÊç czasu, 
– doÊç wsparcia. 
W kolejnych numerach „Naszej Troski” sku-

pimy si´ na tym, jakich informacji, ile czasu i ja-
kiego rodzaju wsparcia potrzebuje cz∏owiek, aby
byç gotowym do leczenia. 

W ostatnich latach wzrasta wyraênie za-
potrzebowanie Pacjentów na informacje.
Szczególnie potrzebujemy informacji o propo-
nowanym leczeniu, chcemy wiedzieç wi´cej ni˝
10 lat temu. Oczekujemy, ̋ e lekarz zwi´êle i po-
glàdowo objaÊni przebieg tego, co czeka nas
w szpitalu i po jego opuszczeniu. Ponad po∏owa
Pacjentów oczekuje tak˝e dok∏adnej informacji
o postawionym rozpoznaniu, w tym informacji
o rozpoznaniu nowotworu. Potrzeb´ rozmowy
dotyczàcej rokowania zg∏asza oko∏o 1/3 chorych.

Informacja jest istotnym czynnikiem zmniej-
szajàcym l´k. Oczekujemy informacji, bo gdy
wiemy – boimy si´ mniej, boimy si´ inaczej.
WÊród wszystkich l´ków, które prze˝ywa cz∏o-
wiek chory, jest tak˝e l´k przed niepomyÊlnymi
informacjami. Jednak polityka chowania g∏owy
w piasek jest korzystna na krótkà met´, przy nie-
wielkich operacjach. W obliczu spraw powa˝-
niejszych – lepiej wiedzieç. 

Przeci´tny cz∏owiek swojà wiedz´ na temat
chorób i leczenia czerpie g∏ównie z telewizji,
potem od znajomych i rodziny, a tak˝e z lektury.

Nasza wiedza jest niekompletna i zniekszta∏co-
na. Tym wa˝niejsze jest szukanie i przyjmowa-
nie tych informacji, które pochodzà z obiek-
tywnych êróde∏(lekarz, pieĺ gniarka, wolontariusz
stomijny). JeÊli nie wiesz – pytaj w∏aÊciwe osoby.

Badania wskazujà, ˝e informacja o ewentu-
alnoÊci wytworzenia brzusznego odbytu co
prawda „zwala z nóg”, ale wszyscy, którzy sto-
mi´ majà, podkreÊlajà, ̋ e taka informacja musi
dotrzeç do chorego jeszcze przed operacjà
i najlepiej, ˝eby przekaza∏ jà lekarz. 

Oczekiwania informacyjne Pacjentów doty-
czà tego, na czym polega choroba i leczenie,
jakich trudnoÊci i ograniczeƒ mo˝na si´ spo-
dziewaç oraz tego, co robiç i jak ˝yç, ˝eby
pomóc sobie samemu. 

W przypadku stomii, jeÊli cz∏owiek czekajàcy
na operacj´ tego chce, mo˝e poprosiç o poka-
zanie sprz´tu. Niektórzy proszà tak˝e o próbne
przymocowanie woreczka na brzuchu, ˝eby
sprawdziç, jak si´ z tym b´dà czuli. Najcz´Êciej
takie próby wypadajà zaskakujàco dobrze. 

Pytania pojawiajà si´ w miaŕ  nap∏ywu
nowych informacji. Cz∏owiek pyta, gdy ma
choçby minimalne w∏asne doÊwiadczenia. Stàd
zapotrzebowanie na informacje nie koƒczy
si´ wraz z przygotowaniem do operacji.
Osoby z rocznym i wi´kszym „sta˝em” nadal
majà pytania, coraz bardziej konkretne i szcze-
gó∏owe. 

Przyjmujemy informacje i przetwarzamy je,
choç nasz mózg ma ograniczonà pojemnoÊç
informacyjnà. Mo˝liwoÊci naszego mózgu
w stresie znacznie si´ zmniejszajà. JeÊli otrzy-

mujemy zbyt du˝o informacji naraz –
czujemy si´ zagubieni! Nie da si´
zdobyç wszystkich informacji o ˝yciu
ze stomià przed operacjà i by∏oby to
nawet niewskazane. DoÊç informa-
cji, to znaczy tyle, ile w∏aÊnie po-

trzeba. Tyle, ile wystarczy do podj´cia
decyzji, uwolni od l´ków i zmobilizuje do

wspó∏pracy z personelem oddzia∏u. 
Warto przypomnieç, ˝e udzielanie informa-

cji o proponowanym leczeniu, o potencjalnym
ryzyku oraz o korzyÊciach z tego leczenia wyni-
kajàcych nale˝y si´ Pacjentom od lekarzy na
mocy obowiàzujàcego w Polsce prawa. 
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Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸ POMOCY
CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje na temat nowych produktów, informacje
na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz
statystycznych firm. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

Imi´: Nazwisko:

Ulica: Nr domu: Nr lok.:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Telefon z numerem kierunkowym:

Data: Czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka:

Wiek: Data wy∏onienia stomii (m-c, rok):

Rodzaj stomii:   kolostomia � ileostomia � urostomia � Typ stomii:    sta∏a � czasowa �          

Prosz´ opisaç w kilku zdaniach, jak dziecko radzi sobie ze stomià:

Konkurs plastyczny
Prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami oraz odes∏anie go na adres:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
z dopiskiem „konkurs plastyczny”. Uwaga: w kuponie nale˝y wpisaç dane dziecka bioràcego udzia∏ w konkursie.

Rozstrzygni´cie konkursu nastàpi
1 czerwca 2003 r.

NAGRODY

Konkurs plastyczny

Z okazji zbli˝ajàcego si´ Dnia Dziecka Redakcja „Naszej Troski” serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku do 15 lat,
które majà stomi´, do wzi´cia udzia∏u w konkursie plastycznym „Moje wymarzone wakacje”.
Aby wziàç udzia∏ w konkursie, dziecko powinno wykonaç prac´ plastycznà
(dowolnà technikà, w dowolnym formacie) przedstawiajàcà wymarzone wakacje.

Do przes∏anej pracy rodzice powinni do∏àczyç wype∏niony kupon,
który zamieszczono poni˝ej.

Autorom pi´ciu najlepszych prac ufundowaliÊmy pobyt z rodzicem lub opiekunem
w sanatorium w Ustce, w terminie od 22 czerwca do 1 lipca 2003 roku.
Kolejnych dziesi´ciu autorów wyró˝nionych prac nagrodzimy aparatami fotograficznymi.

Laureaci konkursu zostanà powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz drogà pocztowà.  
Wyniki, a tak˝e zwyci´skie prace zaprezentujemy w kolejnym, lipcowym numerze „Naszej Troski”.

Zach´camy dzieci do wzi´cia udzia∏u w konkursie!

Prace plastyczne nale˝y przesy∏aç do 20 maja 2003 roku na adres: 
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Dzia∏ Pomocy ConvaTec
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 
(z dopiskiem „konkurs plastyczny”)
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Pytania i odpowiedzi
Barbara Szulecka

piel´gniarka dyplomowana
Dzia∏ Pomocy ConvaTec

O co najcz´Êciej pytajà pacjenci?
1. Co powoduje powstawanie podra˝nieƒ na

skórze wokó∏ stomii i jak nale˝y je leczyç? 

Na wst´pie nale˝y rozró˝niç dwa rodzaje zmian,
które mogà pojawiç si´ na skórze wokó∏ stomii.
Mogà to byç podra˝nienia wywo∏ane treÊcià
jelitowà lub odparzenia spowodowane stoso-
waniem niew∏aÊciwego sprz´tu somijnego.

Podra˝nienia skóry wokó∏ stomii mogà pojawiç
si´ przy ka˝dym jej rodzaju, ale u Pacjentów z ile-
ostomià i urostomià istnieje wi´ksze ryzyko wystà-
pienia takich zmian. 

Podra˝nienia wywo∏ane treÊcià jelitowà powsta-
jà w przypadkach, kiedy treÊç dzia∏a bezpoÊrednio
na skóŕ  wokó∏ stomii. Jest to najcz´Êciej wyni-
kiem nieprawid∏owo dobranego sprz´tu. B∏´dy,
jakie sà najcz´Êciej pope∏niane przy jego doborze
i dopasowywaniu, to:
• Zbyt du˝y otwór wyci´ty w p∏ytce stomijnej lub

przylepcu (pomi´dzy brzegiem stomii a brze-
giem otworu w p∏ytce pozostaje niezabezpie-
czony fragment skóry. Wydobywajàca si´ z prze-
toki treÊç jelitowa dzia∏a dra˝niàco, powodujàc
uszkodzenie skóry);

• èle przylegajàca p∏ytka lub przylepiec (skutkiem
czego treÊç ze stomii mo˝e podciekaç pod p∏ytk )́;

• Stomia wkl´s∏a, nie zaopatrzona odpowiednim
rodzajem sprz´tu typu Convex (przy wkl´s∏ej
stomii zwyk∏a p∏ytka nie przylega ÊciÊle do skóry
wokó∏ przetoki. Stomia taka wymaga zaopatrze-
nia p∏ytkà wypuk∏à w Êrodkowej jej cz´Êci – tzw.
p∏ytkà Convex); 

• Zbyt cz´sta zmiana sprz´tu (cz´sto przy stoso-
waniu sprz´tu jednocz´Êciowego); 

• Niewystarczajàca piel´gnacja skóry wokó∏ sto-
mii (brak dok∏adnego oczyszczenia skóry pod-
czas zmiany sprz´tu stomijnego). 
Odparzenia spowodowane stosowaniem

niew∏aÊciwego sprz´tu stomijnego mogà byç
wynikiem miejscowej reakcji uczuleniowej naktóryÊ
ze sk∏adników przylepca lub p∏ytki. 

Powstajà wtedy zmiany, cz´sto opisywane przez
Pacjentów jako odparzenia, które zwykle wyst´pu-
jà pod ca∏à powierzchnià p∏ytki lub przylepca i nie
sà zwiàzane z dzia∏aniem treÊci wydobywajàcej si´
z przetoki na skóŕ  brzucha. Najwa˝niejszym po-
st´powaniem jest tutaj zmiana sprz´tu stomijne-
go na inny – bezpieczniejszy i najlepiej dwucz´-
Êciowy (np. Combihesive 2 S) lub synergiczny
(Esteem synergy™). P∏ytki tych systemów
zbudowane sà z materia∏u Stomahesive, który

posiada w∏aÊciwoÊci ochronne i gojàce. OkreÊla
si´ go czasami mianem „drugiej skóry”. Skóra
pokryta takim materia∏em oddycha i bardzo szybko
nast´puje wyleczenie.

Majàc na uwadze ró˝ne przyczyny wyst´powa-
nia podra˝nieƒ i odparzeƒ na skórze wokó∏ stomii,
nale˝y rozwa˝yç ró˝ne post´powanie. 

W przypadku pojawienia si´ podra˝nieƒ, które
powsta∏y pod wp∏ywem oddzia∏ywania treÊci
jelitowej na skóŕ  wokó∏ stomii, mo˝na zastoso-
waç nast´pujàce metody post´powania:
1. Po zdj´ciu p∏ytki lub worka jednocz´Êciowego

nale˝y przemyç skóŕ  gazikiem ConvaCare
do zmywania skóry i zaczekaç a˝ wyschnie
(ewentualnie wytrzeç skóŕ  do sucha). Pozwa-
la to dok∏adnie oczyÊciç skóŕ .

2. Nast´pnie nanieÊç niewielkà iloÊç pudru
Stomahesive na zmienionà powierzchni´ skó-
ry, po 3-5 minutach usunàç jego nadmiar i na-
∏o˝yç past´ uszczelniajàco-gojàcà Stomahesive
s∏u˝àcà do wyrównania nierównoÊci skóry wo-
kó∏ stomii, co zapewni dok∏adne przyleganie
p∏ytki. Je˝eli nie mamy pudru, mo˝emy zasto-
sowaç past´ gojàcà Stomahesive. Pastà nale˝y
posmarowaç zmienione chorobowo miejsca,
odczekaç oko∏o 30 minut, nast´pnie usunàç jà
w ca∏oÊci i za∏o˝yç sprz´t stomijny. Równie˝
w tym przypadku, po usuni´ciu pasty gojàcej
ze skóry, mo˝na zastosowaç past´ uszczelnia-
jàco-gojàcà Stomahesive w celu uzupe∏nienia
nierównoÊci na skórze.

3. Przykleiç dopasowanà do wielkoÊci i kszta∏tu
przetoki p∏ytk´ stomijnà, tak aby wyci´ty otwór
przylega∏ do niej, nie pozostawiajàc wolnego
brzegu skóry wokó∏ stomii. Poniewa˝ cz´sta
zmiana sprz´tu nie jest korzystna dla gojenia
podra˝nieƒ skóry, warto poleciç stosowanie
sprz´tu dwucz´Êciowego lub sprz´tu synergicz-
nego. Najlepiej je˝eli p∏ytki tych systemów
zbudowane sà z materia∏u Stomahesive (np.
system dwucz´Êciowy Combihesive 2 S lub
system synergiczny Esteem synergy™). P∏ytki
takie majà w∏aÊciwoÊci gojàce. System
synergiczny Esteem synergy™polecamy
osobom, które preferujà bardzo elastyczny
sprz´t. Do p∏ytek w tym systemie, wykonanych
z materia∏u Stomahesive, dokleja si´ worki bez
u˝ycia sztywnego pierÊcienia zatrzaskowego.
Sprz´t Esteem synergy™ jest bardzo wygod-
ny i elastyczny, a jednoczeÊnie umo˝liwia
d∏ugie utrzymywanie p∏ytki na skórze. 

Dodatkowà ochron´ skóry zapewnia stosowanie
gazików ConvaCare z p∏ynem ochraniajàcym.
Stosuje si´ je po wst´pnym, dok∏adnym oczysz-
czeniu skóry wokó∏ stomii. Gaziki te tworzà ochron-
nà barieŕ , która u∏atwia przyklejanie p∏ytki oraz
chroni skóŕ  przed maceracjà i odparzeniami.
Po tych czynnoÊciach nale˝y dodatkowo na∏o˝yç
past́ uszczelniajàco-gojàcà i przykleiç dopasowa-
ny do kszta∏tu i wielkoÊci stomii sprz´t. 

W przypadku nieust´powania zmian, nale˝y
zg∏osiç si´ do lekarza, aby rozpatrzyç mo˝liwoÊç
wdro˝enia innego leczenia. 

2. Jakà diet́  stosowaç, gdy wystàpi biegunka?

Powodem wystàpienia biegunki mo˝e byç
zatrucie pokarmowe lub niestrawnoÊç spowodo-
wana nietolerancjà niektórych pokarmów.

Zatrucie pokarmowe przebiega zwykle z burzli-
wymi objawami. Je˝eli oprócz biegunki wyst´pu-
jà nudnoÊci i wymioty, podwy˝szona temperatura
lub bóle brzucha, nale˝y udaç sí  niezw∏ocznie do
lekarza. Je˝eli objawy nie sà bardzo nasilone, wy-
starczy odpowiednia dieta i odpoczynek oraz przyj-
mowanie du˝ych iloÊci p∏ynów (najlepiej niega-
zowana woda mineralna lub nie s∏odzona herbata).

W miaŕ  ust´powania objawów mo˝na zaczàç
przyjmowaç lekko strawne posi∏ki. Na poczàtek su-
chary, póêniej kleiki z ry˝u, p∏atki kukurydziane i ry-
˝owe, gotowanà marchewk´, sok pomidorowy (za-
wiera potas) i czerstwe pieczywo. Ca∏y czas
konieczne jest przyjmowanie du˝ych iloÊci p∏y-
nów, aby nie doprowadziç do odwodnienia
organizmu. Nale˝y unikaç p∏ynów gazowanych
i s∏odzonych cukrem. Nale˝y tak˝e ograniczaç su-
rowe owoce, warzywa, t∏uste mleko i potrawy sma-
˝one. Stopniowo, w kolejnych dniach, diet´ mo-
˝na rozszerzaç, stosujàc dobrze rozdrobnione
pokarmy, np. chudy bulion lub ry˝ z jab∏kiem. 

Gdy dieta nie pomaga, nale˝y zg∏osiç si´ do
lekarza i nie wyd∏u˝aç samodzielnego leczenia. 

Trzeba pamí taç, ˝e przy ileostomii stolce sà ca∏y
czas luêne. Dzieje sí  tak dlatego, ̋ e wí kszoÊç wody
jest wch∏aniana dopiero w jelicie grubym, a ileo-
stomia jest przetokà wy∏onionà na jelicie cienkim.
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Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120-093
ConvaTec, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 874 38 10, fax: (22) 874 38 35

� Wykonana z materia∏u Stomahesive®, który posiada w∏aÊciwoÊci gojàce

� S∏u˝y do wype∏niania i uszczelniania nierównoÊci skórnych (fa∏dy, blizny)

� Stosowana pod p∏ytk´ zwi´ksza jej przyleganie do skóry i przed∏u˝a czas noszenia

� Zabezpiecza przed przedostaniem si´ treÊci jelitowej pod p∏ytk´

� Chroni i leczy skór´ wokó∏ stomii

� ¸atwa i wygodna w u˝yciu

� Polecana do stosowania we wszystkich rodzajach przetok

� Wykonana z materia∏u Stomahesive®, który posiada w∏aÊciwoÊci gojàce

� Stosowana jest na zmienionà chorobowo skór´ w okolicy przetoki

� Przeznaczona jest g∏ównie do piel´gnacji kolostomii

� ¸atwa i wygodna w u˝yciu

� Ma t∏ustà konsystencj´ i dlatego wymaga dok∏adnego usuni´cia przed za∏o˝eniem

sprz´tu stomijnego (najlepiej ciep∏à wodà i gazikiem ochronnym ConvaCare) 

Pasta Stomahesive uszczelniajàco-gojàca

Pasta Stomahesive gojàca



Firma ConvaTec
wprowadza w∏aÊnie
nowy rodzaj zapinki
we wszystkich rodza-
jach swoich worków
ileostomijnych. Do
ka˝dego opakowania
worków ileostomijnych
do∏àczane sà teraz dwie
nowe zapinki. Nowa

zapinka jest tak skonstruowana, aby spe∏niç oczekiwania najbardziej
wymagajàcych Pacjentów z ileostomià, zapewniajàc im maksymalny
komfort i bezpieczeƒstwo. 

Zapink´ wyró˝nia materia∏, z którego jest wykonana – dzi´ki niemu jest
mi´kka i niezwykle przyjemna w dotyku. JednoczeÊnie pewnie i skutecz-
nie zabezpiecza otwarty koniec worka, nie przesuwa si´ po jego folii i nie
przepuszcza zapachów. Dla Paƒstwa bezpieczeƒstwa zapinka zosta∏a
zaopatrzona w karbowany zatrzask, pokryty mi´kkà pow∏okà ze sztucznej
˝ywicy. Przy zamykaniu zatrzask dwukrotnie „klika”, co upewnia u˝ytkow-
nika, ˝e nastàpi∏o skuteczne zamkni´cie zapinki. Konstrukcja zatrzasku
zapewnia tak˝e ∏atwoÊç otwierania, a u˝ywanie zapinki jest proste nawet
dla osób z obni˝onà sprawnoÊcià manualnà lub niedowidzàcych.

Mamy nadziej´, ̋ e nowa zapinka do worków ileostomijnych ConvaTec
spe∏ni Paƒstwa oczekiwania. 

NowoÊci
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W drugim kwartale 2003 roku w sklepach medycznych na terenie ca∏ej
Polski pojawi si´ nowy sprz´t do zaopatrzenia stomii firmy ConvaTec 
– Esteem synergy™. Jego wprowadzenie na rynki zachodnioeuropejskie
odby∏o si´ w czerwcu ubieg∏ego roku. 

Esteem synergy™ jest nowoczesnym systemem synergicznym,
który wykorzystuje unikalnà technologi´ po∏àczenia p∏ytki i worka. Nie
jest to sprz´t jedno- ani dwucz´Êciowy, a u˝yta przy jego produkcji tech-
nologia po∏àczeƒ adhezyjnych zapewnia mo˝liwoÊç wykorzystania
najlepszych cech obu tych tradycyjnych systemów. 

Mi´kkie i delikatne p∏ytki wchodzàce w sk∏ad systemu Esteem
synergy™ wykonane sà z materia∏u Stomahesive®. Dzi´ki temu Esteem
synergy™ jest ∏agodny dla skóry i pozwala na utrzymanie p∏ytki w jed-
nym miejscu przez 2-7 dni bez koniecznoÊci ka˝dorazowego odklejania
p∏ytki podczas wymiany worka. Jest to bardzo istotne, zw∏aszcza w okre-
sie pooperacyjnym, kiedy miejsce wokó∏ przetoki wcià˝ jest wra˝liwe
i delikatne.

Ergonomiczne worki wykonano z pi´ciowarstwowej, laserowo zgrze-
wanej folii. Mocowane sà one do strefy przylepnej p∏ytek za pomocà
specjalnego pierÊcienia samoprzylepnego. Jest to nowoÊcià, która
pozwoli∏a wyeliminowaç sztywny pierÊcieƒ plastikowy. Si∏a potrzebna do
umieszczenia worka na p∏ytce jest minimalna, co ma szczególne
znaczenie w okresie pooperacyjnym. 

Esteem synergy™ to system bardzo prosty w obs∏udze, równie˝ dla
osób z upoÊledzeniem wzroku czy sprawnoÊci ruchowej. 

Poczàtkowo Esteem synergy™ dost´pny b´dzie dla Pacjentów z kolo-
i ileostomià, jednak ju˝ niebawem pojawià si´ tak˝e worki dla Pacjentów
z urostomià.

Wi´cej informacji o nowym sprz´cie stomijnym dost´pnych jest na
stronach internetowych www.convatec.pl. Na ka˝de Paƒstwa pytanie
zwiàzane z Esteem synergy™ odpowiedzà równie˝ szczegó∏owo piel´g-
niarki z Dzia∏u Pomocy ConvaTec dy˝urujàce pod numerem bezp∏atnej
infolinii: 0-800 120-093. 

PEWNOÂå
Karbowany zatrzask wydaje po-
dwójne „klikni´cie” oznaczajàce
pewne zamkni´cie zapinki.

WYGODA
Zaokràglone brzegi, elastyczny materia∏
i mi´kka w dotyku pow∏oka zewn´trzna
zapinki sà znacznie przyjemniejsze
w bezpoÊrednim kontakcie ze skórà. 

¸ATWOÂå U˚YCIA
Zapinka otwiera si´ i zamyka bardzo ∏atwo i szybko,
nawet gdy bolà palce i stawy.

Nowa zapinka do worków ileostomijnych

Esteem synergy ™ firmy ConvaTec

elastyczna p∏ytka

strefa przylepna
p∏ytki

pierÊcieƒ
samoprzylepny
worka



Wydarzenia...

Nowy sklep medyczny „Medica Humana” w Warszawie
znajduje si´ w odleg∏oÊci ok. 200 m od Hali Mirowskiej.
Do sklepu mo˝na dojechaç m. in. autobusami linii 106, 148
i 157 oraz tramwajami linii 16, 17, 33 i 47.

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç kolejne, bezp∏atne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie
prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami oraz odes∏anie go na adres:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26
(DZIA¸ POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firm. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

Nr domu: Nr lok.:

TAK, PROSZ¢ O BEZP¸ATNE PRZESY¸ANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

�

Zmiana lokalizacji warszawskiego sklepu „Medica Humana”

Od 3 marca 2003 r. warszawski sklep firmowy ze sprz´tem stomijnym ConvaTec mieÊci si´ przy ulicy Krochmalnej 32a. Sklep przeniesiony
zosta∏ z ulicy Dzielnej 1, co zapewni Pacjentom wygodniejszy dojazd oraz bardziej komfortowe warunki obs∏ugi.

Sklep medyczny „Medica Humana” w Warszawie oferuje:
• bogaty wybór sprz´tu stomijnego – sprz´t synergiczny, jednocz´Êciowy,

dwucz´Êciowy i specjalny sprz´t dla dzieci;
• akcesoria do piel´gnacji stomii;
• profesjonalnà pomoc w prawid∏owym doborze sprz´tu stomijnego i mo˝liwoÊç

jego dopasowania na miejscu;
• praktyczne porady i wskazówki dotyczàce piel´gnacji stomii;
• materia∏y edukacyjne.

Sklep „Medica Humana” w Warszawie jest czynny od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 9.00-17.00.

Sklep medyczny
Medica
Humana

ul. Krochmalna 32a
00-864 Warszawa
tel.: (22) 890-03-01
medica.humana@bms.com

�
Wszystkich Paƒstwa, którzy nie sà naszymi prenumeratorami, a chcieliby otrzymywaç kolejne numery „Naszej Troski”, prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu
i odes∏anie go na adres: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
Tym z Paƒstwa, którzy ju˝ sà naszymi sta∏ymi Czytelnikami i regularnie otrzymujà kwartalnik, ˝yczymy mi∏ej lektury i prosimy o nieprzesy∏anie kolejnych kuponów.



Listy od Czytelników

Droga Redakcjo! 
Na kliniczny Oddzia∏ Chirurgii Ogólnej i Naczyƒ

w Zabrzu zosta∏am przyj´ta w lipcu 2002 r. Trafi-
∏am tam, poniewa˝ po operacji wy∏onienia prze-
toki pojawi∏y si´ komplikacje. Pe∏na obaw popro-
si∏am o rozmow´. Profesor Pardela nie ukrywa∏,
˝e czekajàca mnie operacja b´dzie d∏uga i trud-
na. Cieszy∏am si´, ˝e to on b´dzie jà przeprowa-

dza∏. Gdy po operacji anestezjolog, doktor J. Du-
da, poinformowa∏ mnie, ̋ e zabieg si´ uda∏, by∏am
ogromnie szcz´Êliwa, choç wiedzia∏am, ̋ e czeka-
jà mnie jeszcze trudne dni i rekonwalescencja.
Najwa˝niejsze by∏o jednak, ̋ e rozpoczn´ nowe ̋ ycie.

To wszystko zawdzi´czam cz∏owiekowi o profe-
sjonalnych umiej´tnoÊciach, wielkim i dobrym
sercu. Dzi´kuj´ profesorowi M. Pardeli za opera-

cj´, opiek´ i okazanà mi ˝yczliwoÊç. Wdzi´czna
za wszystko pacjentka,

Ma∏gorzata Janik
OOdd  rreeddaakkccjjii::  
PPaannii  MMaa∏∏ggoossiiuu!!  PPaannii  lliisstt  sskkoommeennttuujjeemmyy  ppoowwiiee--
ddzzeenniieemm  ww∏∏oosskkiieeggoo  ppooeettyy  --  DDaanntteeggoo  AAlliigghhiiee--
rriieeggoo::  „„NNaaddzziieejjaa pprrzzyycchhooddzzii  ddoo  cczz∏∏oowwiieekkaa  wwrraazz
zz ddrruuggiimm  cczz∏∏oowwiieekkiieemm””..

Szanowni Paƒstwo! 
Pragn´ nawiàzaç do listu pana Marka, który po-

ruszy∏ spraw´ stworzenia rubryki matrymonialno
-towarzyskiej. Popieram ten pomys∏ w imieniu
swoim i swoich kolegów. Borykamy si´ z podob-
nym problemem. Z tego, co si´ orientuj´, moi
znajomi majà bardzo ubogie ˝ycie towarzyskie.
Wielu z nich popad∏o w depresj´. Trudno si´ z tym
pogodziç cz∏owiekowi m∏odemu, którego zegar
biologiczny dopiero zaczyna „tykaç” i nastawio-
ny jest na aktywne ˝ycie seksualne. Niestety, sto-
mia rodzi kompleksy, a co za tym idzie – zamkni´-
cie si´ w sobie wraz ze wszystkimi narastajàcymi
problemami. Wspomniana rubryka b´dzie Êwia-
te∏kiem nadziei, pocieszeniem dla tych, którzy
czujà si´ ju˝ przegrani. 

˚yj´ ze stomià 15 lat, studiuj´ wÊród „normal-
nych” ludzi, mam znajomych, kole˝anki, Êcis∏e
grono wspierajàcych mnie przyjació∏. Wydawa∏o-
by si´ na oko, ˝e niczego mi nie brakuje. A jed-
nak... Dlatego wiem, jakie to wa˝ne dla wszystkich
ludzi, którzy nie mogà do koƒca lub wcale zaak-
ceptowaç siebie i znaleêç swojej drugiej po∏owy. 

Sprawa, którà pan Marek poruszy∏, jest najwa˝-

niejszym i najintymniejszym problemem wielu lu-
dzi, którzy kr´pujà si´ mówiç o tym g∏oÊno. Po-
dziwiam Go, ˝e mia∏ odwag´ otworzyç si´ przed
Czytelnikami „Naszej Troski” i wyraziç swoje
uczucia. Z niecierpliwoÊcià oczekuj´ nowej
rubryki. 

Pozdrawiam serdecznie,
Ola

Szanowna Redakcjo! 
W ostatnim numerze pan Marek pisa∏ o za∏o˝e-

niu kàcika matrymonialno-towarzyskiego. Popie-
ram pana Marka za to, ˝e jako pierwszy poruszy∏
ten temat. By∏em ̋ onaty 19 lat. Jestem stomikiem
z 4-letnim sta˝em, a mam 41 lat. Gdy dowiedzia-
∏em si´, ˝e b´d´ mia∏ operacj´, a potem stomi´,
bardzo si´ za∏ama∏em. Wkrótce potem ̋ ona mnie
zostawi∏a. Z czasem doszed∏em do siebie i przy-
zwyczai∏em si´ do stomii. Czuj´ si´ jednak bar-
dzo samotny. Prosi∏bym bardzo o podanie kilku
adresów do Paƒ. Z góry bardzo dzi´kuj´. ˚ycz´
du˝o zdrowia ca∏ej Redakcji. 

Z powa˝aniem,
Micha∏ M. (z Gniezna)

OOdd  rreeddaakkccjjii::  
SSzzaannoowwnnii  CCzzyytteellnniiccyy!!  CCiieesszzyymmyy  ssii´́,,  ˝̋ee  pprrooppoo--
zzyyccjjaa  ppaannaa  MMaarrkkaa  wwzzbbuuddzzii∏∏aa  ttaakkiiee  eemmooccjjee..  CCiiee--
sszzyy  nnaass  ttoo  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  ˝̋ee  ssttaallii  ssii´́  PPaaƒƒssttwwoo
wwssppóó∏∏rreeddaakkttoorraammii  „„NNaasszzeejj  TTrroosskkii””..  JJee˝̋eellii  ttaakkaa
jjeesstt  wwoollaa  ooggóó∏∏uu,,  cchh´́ttnniiee  pprrzzyyssttaanniieemmyy  nnaa  pprroo--
ppoozzyyccjj´́..  JJee˝̋eellii  ttyyllkkoo  ppoojjaawwii  ssii´́  wwii´́cceejj  lliissttóóww
bb´́ddzziieemmyy  jjee  ssyysstteemmaattyycczznniiee  ppuubblliikkoowwaaçç..  CChh´́ttnniiee
zzaa∏∏oo˝̋yymmyy  KKààcciikk  TToowwaarrzzyysskkii  ii  bb´́ddzziieemmyy  uu∏∏aattwwiiaaçç
PPaaƒƒssttwwuu  wwzzaajjeemmnnyy  kkoonnttaakktt..  BB´́ddzziieemmyy  ∏∏ààcczzyyçç  lluu--
ddzzii,,  kkttóórrzzyy,,  cczzuujjààcc  ssii´́  ssaammoottnnii,,  sszzuukkaajjàà  ˝̋yycczzllii--
wweejj  dduusszzyy..  UUmmóówwmmyy  ssii´́  ttaakk::  kkaa˝̋ddyy,,  kkttoo  cchhccee
ww ttaakkiimm  kkààcciikkuu  zzaaiissttnniieeçç,,  nniieecchh  pprrzzyyÊÊllee  oo ssoobbiiee
kkrróócciiuuttkkàà  nnoottaattkk´́  ––  iimmii´́,,  nnaazzwwiisskkoo,,  wwiieekk,,  zzaaiinn--
tteerreessoowwaanniiaa,,  ssuuggeessttiiee,,  zz jjaakkàà  oossoobbàà  cchhcciiaa∏∏bbyy  zzaa--
wwrrzzeeçç  zznnaajjoommooÊÊçç  iittpp..  MMyy  ttaakkàà  nnoottkk´́  wwyyddrruukkuu--
jjeemmyy  zz ppee∏∏nnyymmii  ddaannyymmii,,  jjee˝̋eellii  nnaappiisszzeecciiee
PPaaƒƒssttwwoo,,  ̋̋ ee  wwyyrraa˝̋aacciiee  zzggoodd´́  nnaa  ppuubblliikkaaccjj´́,,  lluubb
ttyyllkkoo  zz  iimmiieenniieemm  ii  mmiiaasstteemm,,  jjee˝̋eellii  ddaannee  mmaajjàà
ppoozzoossttaaçç  ddoo  wwiiaaddoommooÊÊccii  rreeddaakkccjjii..  WWtteeddyy  lliissttyy
oodd  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  pprrzzeeÊÊlleemmyy
PPaaƒƒssttwwuu  ppoocczzttàà..  CCzzeekkaammyy  nnaa  lliissttyy..

Drodzy Paƒstwo! 
Serdecznie dzi´kuj´ za magazyn „Nasza Tro-

ska”. Ciesz´ si´, ˝e Paƒstwo pami´tajà o takich
ludziach jak ja, ̋ yjàcych ze stomià. Jestem 3,5 ro-
ku po operacji. Troch´ si´ ju˝ do tego przyzwy-
czai∏am, ale to nie jest normalne ̋ ycie, mam z tym
problem. Jestem osobà oty∏à i mam stomi´ wkl´-
s∏à. Ca∏a treÊç jelitowa pozostaje przy ujÊciu sto-
mii, czasem woreczki nie wytrzymujà napi´cia
i odklejajà si´. To du˝y problem. Bardzo prosz´
o porad´, jak sobie z tym radziç? Mam 72 lata,

mieszkam na wsi i nie zawsze mog´ skorzystaç z fa-
chowej pomocy, poniewa˝ wsz´dzie mam daleko. 

Z powa˝aniem,
Zenona P. 

OOdd  rreeddaakkccjjii::
PPaannii  ZZeennoonnoo,,  ddllaa  ssttoommiiii  wwkkll´́ss∏∏eejj  ppoolleeccaammyy
sspprrzz´́tt  ddwwuucczz´́ÊÊcciioowwyy  zz pp∏∏yyttkkàà  CCoonnvveexx,,  kkttóórreejj
wwyyppuukk∏∏yy  kksszzttaa∏∏tt  ppoozzwwaallaa  nnaa  lleeppsszzee  ddooppaassoowwaanniiee
pp∏∏yyttkkii  ddoo  uujjÊÊcciiaa  ssttoommiiii  ii sskkuutteecczznniieejjsszzee  ooddpprroo--
wwaaddzzaanniiee  wwyyddzziieelliinnyy  zzee  ssttoommiiii  ddoo  wwnn´́ttrrzzaa  wwoo--
rreecczzkkaa..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  nniieerróówwnnooÊÊccii  nnaa  sskkóórrzzee

bbrrzzuucchhaa,,  kkttóórree  mmooggàà  wwyysstt´́ppoowwaaçç  uu  oossóóbb  zz
nnaaddwwaaggàà,,  wwsskkaazzaannee  bb´́ddzziiee  ssttoossoowwaanniiee  ppaassttyy
uusszzcczzeellnniiaajjààccoo--ggoojjààcceejj  SSttoommaahheessiivvee..  PPaassttaa  ttaa
ss∏∏uu˝̋yy  ddoo  wwyyrróówwnnaanniiaa  nniieerróówwnnooÊÊccii  nnaa  sskkóórrzzee
wwookkóó∏∏  ssttoommiiii,,  aabbyy  ∏∏aattwwiieejj  mmoo˝̋nnaa  bbyy∏∏oo  ddooppaa--
ssoowwaaçç  sspprrzz´́tt  ssttoommiijjnnyy..  PP∏∏yyttkkaa  bb´́ddzziiee  lleeppiieejj
ii dd∏∏uu˝̋eejj  uuttrrzzyymmyywwaa∏∏aa  ssii´́  nnaa  sskkóórrzzee,,  ggddyy˝̋  zzoossttaa--
nniiee  sskkuutteecczznniiee  zzaabbeezzppiieecczzoonnaa  pprrzzeedd  ppooddcciieekkaa--
nniieemm  wwyyddzziieelliinnyy  zzee  ssttoommiiii..
PPoozzddrraawwiiaammyy  PPaanniiàà  ggoorrààccoo..
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Droga Redakcjo!
Ciesz´ si´, ̋ e mamy pismo, które pomaga nam

˝yç i podtrzymuje na duchu, jak ktoÊ bardzo bliski.
Kolostomi´ mam od wrzeÊnia 2002 roku. By∏ to
dla mnie olbrzymi cios, bardzo to prze˝y∏em. Po
zabiegu z trudem dochodzi∏em do zdrowia. W tym
czasie uczono mnie, jak ˝yç ze stomià. Szcze-
gólnie wdzí czny jestem siostrze Zosi „od stomików”,
która poÊwi´ci∏a mi du˝o czasu. Szkoli∏a tak˝e
mojà córk´, która „przej´∏a pa∏eczk´” w domu

i opiekuje si´ mnà razem z ̋ onà. Wszystko by∏oby
wspaniale, gdyby nie l´k przed przysz∏oÊcià i n´ka-
jàce pytania – co dalej ze mnà? Chcia∏bym bardzo
pojechaç do sanatorium, ale dowiedzia∏em si´,
˝e nie chcà przyjmowaç stomików. A marzy mi si´
pobyt z grupà stomików, którzy mogà sobie wza-
jemnie pomóc, wymieniç doÊwiadczenia. Prosz´
wskazaç mi mo˝liwoÊci skorzystania z sanatorium.

Serdecznie pozdrawiam ca∏à Redakcj´,
Leon A.

OOdd  rreeddaakkccjjii::
PPaanniiee  LLeeoonniiee!!  NNiieesstteettyy,,  KKaassyy  CChhoorryycchh  nniiee  oorrggaa--
nniizzuujjàà  ssppeeccjjaallnnyycchh  ttuurrnnuussóóww  ddllaa  cchhoorryycchh  zzee
ssttoommiiàà..  JJeeddnnaakk  jjaakkoo  cczz∏∏oonneekk  PPrrooggrraammuu  ZZ∏∏oottaa
KKaarrttaa  CCoonnvvaaTTeecc,,  ccoo  ttrrzzyy  mmiieessiiààccee  bbiieerrzzee  PPaann
uuddzziiaa∏∏  ww  lloossoowwaanniiuu  ppoobbyyttuu  ww  ssaannaattoorriiuumm..
MMaammyy  nnaaddzziieejj´́,,  ˝̋ee  ddooppiisszzee  PPaannuu  sszzcczz´́ÊÊcciiee..
PPoozzddrraawwiiaammyy  PPaannaa  sseerrddeecczznniiee..



Rozrywka
Krzy˝ówka wiosenna
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POZIOMO:
2. Przechodzenie ze stanu sta∏ego w stan ciek∏y,  5. Usiane chmurami, 7. Polecenie wykonania czegoÊ,  10. W´drówka, wyjazd,  12. PoÊlubna,  14. Pi´knie Êpiewajàcy ptak
z rodziny drozdów,  16. W nim wyÊwietlane sà filmy,  17. Popularne okreÊlenie na „bazie”,  19. Czar, powab, pi´kno,  20. Popularne w Polsce drzewo z rodzaju brzozowatych,
o zàbkowatych, jajowatych liÊciach,  21. Natchnienie, zapa∏ twórczy,  22. RoÊlina, której korzeƒ wykorzystywany jest jako przyprawa do potraw mi´snych,  23. Obchodzi
imieniny 26 lipca,  25. W Polsce panuje umiarkowany,  27. Ósmego dnia tego miesiàca obchodzimy Dzieƒ Kobiet,  31. ... buduje, niezgoda rujnuje,  34. Uczulenia, 
35. Przechadzka,  36. Nadmorska bàdê przy jeziorze, doskona∏e miejsce do opalania si´,  37. Majowy egzamin dojrza∏oÊci,  38. Jednostka masy stosowana w obrocie
kamieniami szlachetnymi.

PIONOWO:
1. Goràce na niebie,  3. Poprzedza wiosn´,  4. Faza ksi´˝yca, w której jest on najmniej widoczny,  5. Siódmy dzieƒ tygodnia,  6. Jej talia to marzenie wi´kszoÊci kobiet,
8. Nakrycie g∏owy bàdê górna cz´Êç grzyba,  9. Wàska, leÊna droga,  11. Zazwyczaj Êwiata poza sobà nie widzà,  13. Podstawa ga∏´zi wroÊni´ta w drewno pnia, majàca
niezale˝ny od niego uk∏ad s∏ojów,  15. Ogród owocowy,  18. Systematyczne çwiczenia, najcz´Êciej pod kierunkiem trenera,  24. LiÊciasty, iglasty bàdê mieszany,
26. Szybkiego ruchu,  27. Wysoka bylina o kwiatach ró˝nej barwy, uprawiana jako popularna roÊlina ogrodowa; prawoÊlaz,  28. Odmierza czas,  29. Latem chronimy si´
w nim przed s∏oƒcem,  30. Bardzo gwa∏towna burza,  31. Np. ogórkowa albo pomidorowa,  32. Jest nim zarówno chrzàszcz, jak i osa czy pszczo∏a,  33. Du˝a ∏awka.

Z ponumerowanych na niebiesko pól u∏ó˝ has∏o krzy˝ówki:
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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. Wojska Polskiego 15/12a
tel.: (52) 375 21 00

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) 470 65 72

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) 546 10 17

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) 784 21 99

⊕⊕   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. Ogiƒskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
kierownik poradni:
dr Zbigniew Markiewicz
tel.: (75) 643 71 00, 754 21 27

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 hab. med. Marek Szczepkowski
tel.: (22) 834 48 52

⊕⊕   SPZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony,
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
ul. Medyczna 19, 09-400 P∏ock
kierownik poradni: dr Mariusz Obr´bski
tel.: (24) 268 64 76

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 dla Chorych ze Stomià
ul. Kardyna∏a S. Wyszyƒskiego 1,
62-510 Konin
kierownik poradni:
dr Jaros∏aw D∏ugosz
tel.: (62) 245 44 89

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
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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. LUBIN — Bogdan Szko∏a, 59-300 Lubin, ul. Sportowa 32/6, tel.: (76) 749 73 49 
10. LUBLIN — Anna K´ska-Gromadka, 20-130 Lublin, ul. Krzemieniecka 1/25, tel.: (81) 747 29 61 
11. ¸ÓDè — Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi∏sudskiego 10/15, tel.: (42) 211 12 37 
12. OLSZTYN — Janina Tabaczyƒska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19 B/9, tel.: (89) 526 94 08
13. P¸OCK — Lechos∏aw Or∏owski, 09-400 P∏ock, ul. Ga∏czyƒskiego 4/13, tel.: (24) 263 82 98 
14. POZNA¡ — Zdzis∏aw Matuszak, 60-658 Poznaƒ, ul. Bonin 12/8, tel.: (61) 823 34 05
15. RZESZÓW — Janina Or∏owska, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 15 4, tel.: (17) 857 86 97 
16. SZCZECIN — Jan WiÊniewski, 73-110 Stargard Szczeciƒski, oÊ. Zachód B 6 m H3, tel.: (91) 573 23 67
17. TARNOBRZEG — Jerzy Mazurek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dàbrowskiej 7/59, tel.: (15) 822 71 96
18. WARSZAWA —  oddzia∏ zawieszony
19. 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
Anna Bo˝ek, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2/84, tel.: (58) 624 21 39, 
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) 361 16 94
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomià „˚ycie”
Rozalia Bàba, 58-100 Âwidnica, ul. Spacerowa 4/2, tel. kom.: 0 693 069 430

(Stan na 03.04.2003)




