
Ju˝ prawie zakoƒczyliÊmy drugi cykl naszych spotkaƒ w ra-
mach programu „Spotkajmy si´”. Po raz kolejny przekonaliÊmy
si´, jak bardzo sà one potrzebne. Mimo ˝e na spotkania wynaj-
mujemy najwi´ksze sale, cz´sto zdarza si´, ˝e brakuje miejsc.
Na przyk∏ad w marcu z trudem pomieÊciliÊmy si´ w katowickim
Domu Lekarza, a kolejka do warszawskiego Kina Wis∏a mia∏a
prawie sto metrów d∏ugoÊci.

Przychodzà Paƒstwo po informacje, pomoc, rad´, sprz´t sto-
mijny albo po prostu na spotkanie.

Zauwa˝yliÊmy, ˝e wiele osób zawiera nowe znajomoÊci. – Kil-
ka lat zna∏am z widzenia panià Hani´, mija∏yÊmy si´ na ulicy,
w sklepie, na bazarku, bo mieszkamy na tym samym osiedlu
w ¸odzi. Gdy jà tutaj zobaczy∏am, uÊmiechn´∏yÊmy si´ do siebie
i razem usiad∏yÊmy. Ju˝ si´ umówi∏yÊmy na wspólne spacery.
Obie jesteÊmy wdowami, to b´dziemy sobie pomagaç – zapew-
nia pani Janina, trzymajàc pod r´k´ nowà znajomà. Obie ser-
decznie si´ Êmiejà. – Nie by∏am na pierwszym spotkaniu w ¸odzi
i bardzo ˝a∏uj´. Teraz jednak ju˝ nie opuszcz´ ˝adnego.
Zarówno piel´gniarka, jak i pan doktor opowiadali o k∏opotach,
jakie si´ czasem zdarzajà ze stomià. Mam przepuklin´. Ba∏am
si´, ˝e b´dzie coraz gorzej. Lekarz powiedzia∏ mi, co mam robiç
– nie kryje zadowolenia pani Hanna. 

„Powik∏ania stomii – jak ich unikaç i co robiç w przypadku, gdy
wystàpià?” to w∏aÊnie temat drugiego cyklu spotkaƒ. Jak wynika
ze statystyk, u wi´kszoÊci osób ze stomià wyst´pujà jakieÊ powi-
k∏ania. Sà to wi´c sprawy, którymi szczególnie si´ Paƒstwo inte-
resujà.

Podczas wyk∏adów omawia si´, jak radziç sobie w przypadku
podra˝nieƒ skóry, wypadania stomii, jej zw´˝enia lub martwicy,
co to jest przepuklina oko∏ostomijna, na ile powa˝ne jest jej
uwi´êni´cie. 
– Zawsze powtarzam pacjentom, by dok∏adnie oglàdali swojà
stomi´. Obserwowali, czy nie zachodzà jakieÊ niepokojàce zmia-
ny. Nie mo˝na ich zaniedbywaç. A pacjenci cz´sto to robià. Zg∏a-
szajà si´ do poradni, gdy jest ju˝ za póêno i konieczna jest inter-
wencja chirurgiczna – podkreÊla Zofia SoÊniak, piel´gniarka sto-
mijna z poradni w Opolu. 

Staramy si´, by
nasze spotkania
by∏y jak najbar-
dziej atrakcyjne.
Dlatego za ka˝dym
razem wyÊwietla-
my filmy na temat
piel´gnacji stomii.
Lekarze i piel´-
gniarki ilustrujà
swoje wyk∏ady
zdj´ciami i rysun-

kami, by ich treÊç by∏a jak najbardziej zrozumia∏a. Podczas ka˝-
dego spotkania jest te˝ czas na Paƒstwa pytania. 

Sà Paƒstwo tak
mi∏ymi goÊçmi, ˝e
witamy Was zawsze
drobnym upomin-
kiem. Mamy na-
dziej´, ˝e te drobia-
zgi b´dà Wam przy-
pominaç nasze
spotkania i nie za-
pomnicie o nast´p-
nych. 



W czasie przerwy zawsze zapraszamy Paƒstwa na pocz´stunek.
To Êwietna okazja, by spotkaç si´ z lekarzem, piel´gniarkà, pra-
cownikami Dzia∏u Pomocy ConvaTec. 

– Pacjenci majà mnóstwo pytaƒ, na które staramy si´ odpowia-
daç. Proszà te˝ o próbki sprz´tu stomijnego. Wielu z nich chce
przetestowaç kilka sztuk nowych worków,  przed podj´ciem decy-
zji o ich zakupie – opowiada Ewa Drewnik z Dzia∏u Pomocy Co-
nvaTec. 

Jak ju˝ Paƒstwo wiedzà, akcja „Spotkajmy si´” jest organizo-
wana wspólnie z Polskim Towarzystwem Opieki nad Chorymi ze
Stomià Pol-Ilko. Na ka˝dym ze spotkaƒ witajà Paƒstwa równie˝
jego przedstawiciele. Macie mo˝liwoÊç, by dowiedzieç si´ od
nich o najbli˝szym zebraniu oddzia∏u regionalnego lub zapisaç
si´ do Pol-Ilko. – Wiele osób podchodzi∏o
do nas i dziwi∏o si´, ˝e dzia∏a taka organiza-
cja jak Pol-Ilko. By∏am bardzo zaskoczona
i jednoczeÊnie rozczarowana, ˝e pacjenci
nie sà informowani o istnieniu stowarzysze-
nia, które zrzesza takie osoby jak my. Na
szcz´Êcie dzi´ki spotkaniom mogliÊmy si´
przedstawiç i zaprosiç do wspó∏pracy. Na
ostatnim spotkaniu zapisa∏o si´ do
stowarzyszenia kilkunastu nowych cz∏onków
– mówi Janina Or∏owska, przewodniczàca
podkarpackiego oddzia∏u Pol-Ilko. 

Cieszymy si´, ˝e w spotkaniach uczestni-
czy bardzo du˝o pacjentów z ma∏ych miej-
scowoÊci. Transport, który zorganizowali-
Êmy, zazwyczaj dzia∏a bez zarzutu. 

Specjalne autobusy dowo˝à pacjentów czasem z bardzo odle-
g∏ych miejsc. – Mieszkam a˝ sto kilometrów za Wroc∏awiem.
Stomi´ mam ju˝ dziewi´ç lat, nie jest dla mnie problemem.  Mam
jednak cukrzyc´ i k∏opoty z nogami. Sam nie móg∏bym przyjechaç

na spotkanie. Jecha∏bym pó∏ dnia. Dzi´ki Wam jestem. W dodat-
ku na loterii wygra∏em czajnik elektryczny. A to si´ ˝ona ucieszy.
Nigdy nic w ˝yciu nie wygra∏em. Tutaj mia∏em po raz pierwszy
szcz´Êcie. Dzi´kuj´, ˝e pami´tacie o takich jak my – pan Henryk
d∏ugo  Êciska∏ nam d∏oƒ. 

Dla takich s∏ów warto robiç to, czego si´ podj´liÊmy. Zapad∏a
ju˝ decyzja, ˝e program „Spotkajmy si´” b´dziemy wspólnie z
Pol-Ilko kontynuowaç równie˝ w przysz∏ym roku. 

Ju˝ teraz przygotowujemy si´ do jesiennego  cyklu spotkaƒ, na
które  serdecznie zapraszamy. Tak jak dotychczas, wszyscy Paƒ-
stwo otrzymajà zaproszenia pocztà. 

Zapewne i tym razem temat spotkaƒ bardzo wszystkich zainteresuje –
„Czy ze stomià mo˝na normalnie ˝yç?”. Paƒstwo ju˝ dawno znajà odpo-
wiedê na to pytanie –
jesteÊcie wspania-
∏ym dowodem na to,
˝e mo˝na. Na spo-
tkaniach znajdziecie
z pewnoÊcià odpo-
wiedzi na wiele in-
nych pytaƒ. Dlatego
tà relacj´ koƒczymy
proÊbà – „Spotkajmy
si´” znowu po waka-
cjach! 


