
W ramach naszego nowego programu „Spo-
tkajmy si´”, zaprosiliÊmy Paƒstwa do ka˝dego
z miast wojewódzkich. Aby Paƒstwa lepiej po-
znaç, porozmawiaç i pomóc. Na ka˝dym ze
spotkaƒ obecni byli lekarze, piel´gniarki oraz
pracownicy Dzia∏u Pomocy ConvaTec, którzy
s∏u˝yli swojà wiedzà i doÊwiadczeniem. Ju˝
wiemy, ˝e nasz pomys∏ bardzo si´ spodoba∏.
Dowodem – du˝a frekwencja, zainteresowanie
i obietnice, ˝e znów si´ spotkamy na wiosn´
– Przyjecha∏am do Kielc a˝ z Sandomierza, ale
nie ˝a∏uj´. Bardzo nam pomagacie. Pan doktor
tak ∏adnie wszystko wyt∏umaczy∏, a siostra poka-
za∏a mi, co êle robi´ i co powoduje podra˝nie-
nia. Dzi´kuj´ za próbki. I za wszystko – serdecz-
nie Êciska∏a nas pani Anna. 

Spotkania organizujemy we wspó∏pracy
z Polskim Towarzystwem Opieki nad Chorymi
ze Stomià Pol-Ilko. Jest to stowarzyszenie, któ-
re reprezentuje interesy wszystkich pacjentów
ze stomià w Polsce. – Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e
w ciàgu ostatnich 13 lat nastàpi∏ ogromny prze-
∏om w opiece nad chorymi ze stomià. Sprz´t,
który mamy dzisiaj do dyspozycji, naprawd´ po-
zwala komfortowo ˝yç, ale opieka nad pacjenta-
mi ze stomià wcià˝ pozostawia wiele do ˝ycze-
nia. Szczególnie w mniejszych oÊrodkach. Dla-
tego takie spotkania sà bardzo potrzebne. Dajà
mo l̋iwoÊç kontaktu ze specjalistami, poznania in-
nych pacjentów, wymiany poglàdów... Dlatego
zaprosiliÊmy do wspó∏pracy firm  ́ConvaTec, któ-

ra ju  ̋od wielu lat troszczy sí  o pacjentów ze sto-
mià – t∏umaczy Alina Matysiak, przewodniczàca
Pol-Ilko. 

Bardzo nam zale˝y na tym, aby na spotkania
mogli przyjechaç tak˝e pacjenci z mniejszych

oÊrodków. Dlatego zadbaliÊmy o do-
datkowy, bezp∏atny transport. Spe-
cjalne autobusy przywo˝à osoby
z okolicznych miejscowoÊci. – Takie
spotkania dobrze s∏u˝à wszystkim
pacjentom, ale tym z ma∏ych mia-
steczek na pewno najbardziej. Majà
oni utrudniony kontakt ze specjali-
stami. To zazwyczaj ludzie schoro-
wani i podró˝ do szpitala czy porad-
ni w odleg∏ym mieÊcie jest dla nich
bardzo droga i m´czàca. W miejscu
zamieszkania nie zawsze, niestety,
otrzymujà fachowà pomoc. Na ta-
kich spotkaniach mogà uzyskaç i in-
formacje, i rozwiàzaç swój problem
– mówi Leokadia Hajdasz, piel´-
gniarka stomijna z Paƒstwowego Szpitala Kli-
nicznego we Wroc∏awiu. 

Bardzo nas cieszy, gdy po wyk∏adach przy-
chodzi czas na pytania, mikrofon w´druje z ràk
do ràk. Pytajà Paƒstwo, co robiç, gdy skóra pod
p∏ytkà jest podra˝niona, jak takà skóŕ  piel´-
gnowaç? Czy mo˝na si´ kàpaç, jak docinaç
p∏ytk´, jak jà w∏aÊciwie przyklejaç? Czy mo˝na
dziurawiç worki, by usz∏y gazy, jak likwidowaç
odparzenia, jak osuszaç stomi´, jakich gazików
u˝ywaç, co zrobiç z przepuklinà?

Cieszymy si´ te˝, ˝e mogà Paƒstwo spo-
tkaç si´ z piel´gniarkami z Dzia∏u Pomocy
ConvaTec, które znacie doskonale, bo s∏u˝à

Wam radà i pomocà na
co dzieƒ przez telefon.
Podczas przerwy na po-
cz´stunek ich stolik za-
wsze by∏ oblegany. Jak
zdradzi∏y, sà szcz´Êliwe,
˝e mog∏y poznaç swoich
„podopiecznych”.
– Znam si´ telefonicz-
nie z panià Gabrielà od
czterech lat. Polubi∏y-
Êmy si´, rozmawiamy
nie tylko „s∏u˝bowo”.
Gdy zorientowa∏am si´,
˝e stoi przede mnà pani
Gabriela, po prostu jà
uÊciska∏am. Takich spo-
tkaƒ mia∏am wi´cej. To

sà wspaniali ludzie – opowiada Basia Szu-
lecka z Dzia∏u Pomocy ConvaTec.

Chcemy pomóc wszystkim. Jednak naj-
wa˝niejsze jest to, ˝e pomagajà Paƒstwo sa-
mym sobie. Jak zauwa˝yliÊmy podczas spo-

tkaƒ, na pytania odpowiadajà nie tylko lekarze
i piel´gniarki, ale równie˝ Wy sami – zabiera-
cie g∏os i doradzacie innym, jak sobie z da-
nym problem poradziç.
– To jest w∏aÊnie najwa˝niejsze, ˝e mo˝emy

si´ razem spotkaç. Nic nie zastàpi bezpo-
Êredniego kontaktu. Dlatego spotkania w ka˝-
dym z miast wojewódzkich odb´dà si´ w tym
roku jeszcze dwukrotnie. Tematem pierwsze-
go cyklu spotkaƒ jest prawid∏owa piel´gnacja
stomii. Nast´pnym razem lekarze i piel´-
gniarki mówiç b´dà o jej powik∏aniach oraz
radziç, jak post´powaç, gdy wystàpià. Jesie-
nià natomiast podejmiemy temat: „Czy ze
stomià mo˝na normalnie ˝yç?”– wyjaÊnia
dr Przemys∏aw Styczeƒ z firmy ConvaTec.

Pierwszy cykl spotkaƒ prawie za nami. Je-
steÊmy ju˝ gotowi do drugiego, który roz-
pocznie si´ w kwietniu. Podobnie jak tym ra-
zem, znowu otrzymajà Paƒstwo zaproszenia
pocztà. A my, wspólnie z Pol-Ilko, jak na do-
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Spotkania z pacjentami...

Podczas ka˝dego spotkania wyk∏ad prowadzà lekarz i piel´gniarka 

Jest te˝ czas na Paƒstwa pytania

Przy rejestracji wszyscy zaproszeni goÊcie otrzymujà upominek



brych gospodarzy przysta∏o, ponownie przy-
gotujemy bezp∏atny transport, pocz´stunek
i drobne upominki dla wszystkich uczestni-
ków oraz zorganizujemy losowanie atrakcyj-
nych nagród. 

Jest nam niezwykle mi∏o, gdy wychodzicie
z naszych spotkaƒ uÊmiechni´ci i zadowoleni,

ogromnie za nie dzi´kujàc. Podzi´kowania na-
le˝à si´ jednak przede wszystkim Paƒstwu.
Dzi´ki rozmowom, poznaniu Paƒstwa potrzeb
i problemów, mo˝emy lepiej pracowaç i bar-
dziej Paƒstwu pomagaç. A o to przecie˝ obu
stronom chodzi. Dzi´kujemy i zapraszamy!
„Spotkajmy si´” znowu! 

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Nr domu: Nr lok.:

" TAK, PROSZ¢ O BEZP¸ATNE PRZESY¸ANIE
MI ZAPROSZE¡ NA SPOTKANIA
DLA PACJENTÓW ZE STOMIÑ W RAMACH
PROGRAMU „SPOTKAJMY SI¢”

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç zaproszenia na spotkania dla pacjentów ze stomià w ramach programu „SPOTKAJMY SI¢”, 
prosimy o czytelne wype∏nienie poni˝szego kuponu i odes∏anie go na adres:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 

Uwaga! Ci z Paƒstwa, którzy sà prenumeratorami „Naszej Troski” lub cz∏onkami programu Z∏ota Karta ConvaTec, b´dà otrzymywaç
takie zaproszenia i nie muszà wype∏niaç poni˝szego kuponu.#

Na zakoƒczenie niespodzianka – loteria z nagrodami

Piel´gniarki z Dzia∏u Pomocy ConvaTec sà do Paƒstwa
dyspozycji równie˝ podczas przerw, radzàc jak piel´gno-
waç i dbaç o swojà stomi´

W czasie przerwy zapraszamy na pocz´stunek. Kanapki, sa∏atki i inne smako∏yki przygotowujà dla Paƒstwa najlepsze
restauracje. Prosz´ spojrzeç na ten stó∏!

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 firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.


