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1995 1997

Czasowa ileostomia 216 385

Wycięcie odbytnicy — 658

Operacja Hartmana 920 964

Operacja brzuszno-kroczowa
odjęcia odbytnicy 1229 1300

Kolostomia 1628 1844

P O L S K A

Stomia ma już ponad 200-letnią historię. Pierw-
szy zabieg lewostronnej kolostomii przeprowa-

dzono w 1793 roku u noworodka z powodu anus
imperforatus. Po zabiegu pacjent przeżył  45 lat. Na-
tomiast pierwszą stomię po urazie brzucha wyko-
nano w 1757 roku. Obecnie w Stanach Zjednoczo-
nych żyje około milion chorych ze stomią. Dane
dotyczące Polski są niejednorodne — ilość pacjen-
tów ze stomią szacuje się na około 20 tysięcy osób.

Jednym z podstawowych celów opieki nad cho-
rym ze stomią jest zapewnienie mu dobrej jakości
życia. Składa się na nią poprawność wykonania samego zabie-
gu, pielęgnacja stomii za pomocą dostępnych środków, a także
odczucia samego chorego, jego sprawność w życiu zawodo-
wym, intymnym, możliwość uprawiania sportów, korzystania
z dobrodziejstw kultury oraz dobre samopoczucie. Poprawność
wykonania samego zabiegu zależna jest od doświadczenia ope-
ratora i ośrodka. Właściwa technika pozwala zmniejszyć ewen-
tualne powikłania. Trzeba pamiętać o odpowiedniej lokalizacji
stomii i zachowaniu jej odpowiedniego ukrwienia. Stomię na-
leży wyprowadzać przez mięsień prosty, a nie obok tego mię-
śnia; ważne jest też, aby nie wyprowadzać jej przez fałdy skór-
ne czy blizny. Są dowody na twierdzenie, że lepszą odbarcza-
jącą stomią jest ileostomia w porównaniu z kolostomią.

Istotnym zagadnieniem opieki nad chorym ze stomią jest
tzw. entherostomal therapy. Zagadnienie to obejmuje dydaktykę
w zakresie pielęgnacji stomii i przygotowywanie odpowied-
niego personelu. Pierwsza szkoła terapeutek zajmujących się
osobami ze stomią powstała w 1961 roku. Natomiast pierwszą
terapeutką była pacjentka Norma Gill, powołana przez prof. R.
Tumbula. Terminem ostomy management system określa się ca-
łość osprzętu pomocnego przy pielęgnacji stomii. Pierwsze
zbiorniki na kał zaczęto stosować już w 1798 roku. Obecnie
sprzęt ten jest znacznie udoskonalony, łatwy w obsłudze, prak-
tyczny i wiarygodny.

Czy w XXI wieku jest miejsce dla stomii? Najpewniej tak,
gdyż częstość raka jelita grubego wzrasta, a jego lokalizacja
w większości przypadków dotyczy obwodowej części odbytni-
cy. Obecnie, mimo dostępności nowych technik chirurgicznych
(niskie i ultraniskie resekcje), ich efekt czynnościowy, zwłaszcza
u chorych w podeszłym wieku, może być niezadowalający. Dlate-

go stomia akceptowana przez chorego jest lepszym
rozwiązaniem niż (SSS — sphincter saving surgery) ze
złym efektem czynnościowym. Stomie nadal wyko-
nuje się we wszystkich ośrodkach i w różnych sytu-
acjach klinicznych, takich jak zespolenia koloanal-
ne, resekcje niskie i ultraniskie, przy ryzyku powsta-
nia nieszczelności zespolenia. Pamiętać należy, że sto-
mia nie zapobiega nieszczelności, lecz ogranicza na-
stępstwa kliniczne przecieku. Stomię wykonuje się
również w przebiegu chorób zapalnych jelit, urazów
jelit; wyłania się też stomię „urologiczną”.

Wytworzenie stomii jest także metodą pozwalającą obni-
żyć śmiertelność u chorych obciążonych dużym ryzykiem wy-
stąpienia nieszczelności zespolenia. Przykładem może być
dwuetapowe zespolenie jelita grubego, wprowadzone przez
J. Mikulicza Radeckiego w XIX wieku. Postępowanie takie po-
zwoliło na obniżenie śmiertelności z 50% do 12,5%.

Aktualnymi problemami związanymi ze stomią są przede
wszystkim właściwa technika zabiegu, opieka nad chorym
i poprawa zaopatrzenia w niezbędne wyposażenie. Jak istot-
ny to problem, pokazują statystyki — w Polsce rocznie (dane
z 1997 r.) wykonuje się blisko 400 czasowych ileostomii, nie-
mal 700 zabiegów wycięcia odbytnicy, około 1000 operacji Hart-
mana i 1300 operacji brzuszno-kroczowego odjęcia odbytnicy
oraz 1844 kolostomii. Z roku na rok liczba zabiegów systema-
tycznie się zwiększa.

S E S J A  I Nowoczesna chirurgia jelita grubego

Miejsce stomii w XXI wieku
Prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki
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Istotnym zagadnieniem jest edukacja pacjentów ze sto-
mią. Jej celem jest skrócenie hospitalizacji, redukcja powikłań
pooperacyjnych, zmniejszenie częstości hospitalizacji oraz
ograniczenie zużycia leków i sprzętu stomijnego. Osobami
właściwymi do prowadzenia dydaktyki w tym względzie są
nie tylko lekarze chirurdzy i gastrolodzy, ale także przeszko-
lone pielęgniarki i dietetyczki. Edukacji chorych nie należy
rozpoczynać po zabiegu, lecz przed operacją. Powinna ona
polegać na omówieniu problematyki zabiegu, jego techniki
oraz ewentualnych powikłań. Druga część szkolenia powin-
na obejmować okres pooperacyjny. Edukacja w odległym okre-
sie ma doprowadzić do pełnej adaptacji chorych do życia
w społeczeństwie lub zapewnić tzw. jakość umierania chorych
w stanie terminalnym.

Moim zdaniem, w XXI w., a przynajmniej w pierwszej jego
połowie, stomia będzie nadal wykonywana. Wykonywanie
stomii powinno być profesjonalne tak, aby zapewnić dobrą
jakość życia pacjenta. Wykonywanie stomii jest również waż-
nym etapem całej operacji. Dlatego też lekarze w czasie spe-
cjalizacji powinni nauczyć się właściwego wykonywania sto-
mii. Innymi ważnymi, stale aktualnymi problemami związa-
nymi integralnie ze stomią, są:

1) wsparcie psychologiczne pacjenta ze stomią
2) stały proces edukacyjny w zakresie pielęgnacji stomii,

diety i wczesnego rozpoznawania powikłań stomii
3) zapewnienie pacjentowi najlepszego dla niego sprzę-

tu stomijnego w dostatecznej ilości
4) objęcie systemem stałej opieki stomijnej wszystkich

pacjentów z częściową lub definitywną stomią.
Stomia to nadal aktulne wyzwanie w XXI wieku zarówno

dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.
W drugiej części sesji prof. Bielecki przedstawił film wi-

deo prezentujący technikę wyłaniania stomii. Prof. Bielecki
podkreślił, jak istotnym problemem jest wyznaczanie miejsca
stomii przed operacją, co pozwala na uniknięcie wielu przy-
szłych powikłań. Elementem znacznie ułatwiającym chirur-
gię kolorektalną było wprowadzenie staplerów, które umożli-
wiają zachowanie czystości pola operacyjnego. Bardzo przy-
datne są także endostaplery.

Po wyłonieniu stomii niezwykle istotne jest założenie
sprzętu stomijnego już na sali operacyjnej. Przeznaczone do
tego są specjalne płytki pooperacyjne — akordeonowe.

Zabiegi na jelicie grubym, często kończące się wykonaniem
stomii są długotrwałe. Unieruchomienie pacjenta na kilka go-
dzin grozi powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi. Dlatego ko-
rzystne jest, aby podczas zabiegu co około 1–2 h opuszczać nogi
pacjenta na kilka minut w celu poprawy ich ukrwienia.

Ciekawym zabiegiem jest operacja wytworzenia miopla-
stycznego odbytu brzusznego. Polega ona na obszyciu stomii
mięśniówką z proksymalnego odcinka jelita grubego w celu
wytworzenia strefy podwyższonego ciśnienia wokół stomii.
Poza mięśniówką jelita grubego można także wykorzystać mię-
śniówkę jelita cienkiego, po zniszczeniu jego błony śluzowej
strumieniem argonu.

Nową metodą operacyjną jest wytwarzanie zwieracza odby-
tu z mięśnia smukłego uda. W przypadku nietrzymania stolca w
sposób operacyjny mięśniem smukłym otacza się dystalny odci-
nek jelita grubego. Następnie, po nieprzerwanej, kilkunastotygo-
dniowej sztucznej stymulacji elektrycznej, zmienia się charakter
mięśnia. Miesień początkowo zachowuje się typowo dla mięśniów-
ki poprzecznie prążkowanej. Po stymulacji zaczyna on reagować
na bodziec skurczem tężcowym, czyli tak jak mięsień gładki. Dzię-
ki temu stymulacja tegoż mięśnia pozwala na utrzymanie ciągłego
skurczu, a tym samym na utrzymanie stolca. Do defekacji dochodzi
po wyłączeniu stymulatora poprzez przyłożenie magnesu.

Dyskusja
W krótkiej dyskusji po projekcji zwrócono uwagę, że za-

kładanie płytki stomijnej na ranę pooperacyjną jest niekorzyst-
ne. Taka sytuacja może się zdarzyć w przypadku lokalizacji
stomii zbyt blisko rany. Jeżeli płytka musi zachodzić na świeżą
ranę, można ją dodatkowo uszczelnić specjalną pastą.

W dalszej części dyskusji podkreślono rolę przygotowa-
nia chorego do zabiegu i wytworzenia w nim pozytywnego
nastawienia  do stomii. Rozmowa i wyjaśnienie wszystkich
wątpliwości, jak też spotkanie chorego z osobami posiadają-
cymi stomię uspokaja pacjenta i wpływa na zmniejszenie po-
wikłań operacyjnych.

Wczesne powikłania stomii
Dr med. Jerzy Medyński

Powikłania stomii to wszystkie stany choro-
bowe, wynikające z nieprawidłowo wykonane-

go zabiegu wytworzenia stomii bądź jej niewłaści-
wego zabezpieczenia. Głównymi przyczynami
występowania powikłań stomii są: niedoskonała
technika operacyjna i brak odpowiedniego przygo-
towania chorego do zabiegu. Zwykle dotyczą one
stomii ostatecznych (wyróżnia się jeszcze stomie
czasowe). Ze względu na miejsce wytworzenia sto-
mie dzielimy też na: ileostomię i kolostomię, w za-
leżności od techniki wytworzenia na: jednolufową
i dwulufową oraz w zależności od mechanizmu powstania na:
samoistną i planową (leczniczą). Podstawowymi wskazania-

mi do wytworzenia ileostomii są: nieswoiste za-
palenia jelit, zmiany niedokrwienne jelit, urazy,
niedrożności, mnoga polipowatość rodzinna, po-
trzeba odbarczenia obwodowej części przewodu
pokarmowego. Wskazaniami do wytworzenia ko-
lostomii są m.in.: nowotwór jelita grubego i od-
bytnicy, nieswoiste zapalenie jelita grubego, po-
wikłania choroby uchyłkowej odbytnicy, urazy.
O wskazaniach do wytworzenia stomii decydują:
choroba podstawowa i jej lokalizacja, zastosowa-
ny typ i rodzaj operacji, stopień wypełnienia jeli-

ta grubego kałem, obecność i stopień zaawansowania zapa-
lenia otrzewnej oraz doświadczenie chirurga. Na slajdzie

S E S J A  II Powikłania stomii
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przedstawiono prawidłowo wyłonioną kolostomie. Jest ona
lekko wypukła (fot. 1).

Powikłania wczesne stomii są bezpośrednio związane z
zabiegiem lub występują w okresie do kilku dni, ewentualnie
4 tygodni po operacji. Najczęstsze z nich to: krwawienie z bło-
ny śluzowej, wyprysk kontaktowy skóry, zakażenia okołosto-
mijne, wypadanie stomii, wciągnięcie stomii, martwica stomii
lub jej niedokrwienie, zwężenie stomii, owrzodzenia skóry.
Istotnym zagadnieniem są powikłania dermatologiczne —
występują one bowiem niemal u 80% chorych i polegają głów-
nie na kontaktowym i alergicznym podrażnieniu. Powikłania
chirurgiczne wczesne dotyczą natomiast około 60% chorych.
Jednym z najczęstszych jest przepuklina okołostomijna. Nie-
którzy autorzy uważają nawet, że wytworzenie przepukliny
jest elementem historii naturalnej stomii. Ich  zdaniem ci cho-

rzy, którzy nie mają przepukliny, po prostu nie zdążyli jej jesz-
cze wytworzyć.

Jak wspomniano, częstym problemem chorych ze stomią
są powikłania dermatologiczne. Na zdjęciu (fot. 2) przedstawio-
no egzemę krwotoczną związaną z drażnieniem skóry poprzez
treść jelitową wydostającą się ze stomii. Kolejne zdjęcie (fot. 3)
przedstawia przykład uczulenia na materiał, z którego wyko-
nano płytkę stomijną. Zbyt wąski kanał stomii może natomiast
doprowadzić do obrzęku stomii (fot. 4). Jest to wczesne powi-
kłanie wymagające reoperacji. Zdjęcie (fot. 5) przedstawia sto-
mię wciągniętą. W takim przypadku istnieją duże problemy z
zaopatrzeniem stomii i nierzadko konieczne jest wyłonienie
przetoki w innym miejscu. Stosunkowo częstym powikłaniem
jest zwężenie stomii widoczne na zdjęciu (fot. 6). Stan taki wy-
maga korekcji w warunkach sali operacyjnej. Sytuacją zmusza-

Fot. 3 Fot. 6

Fot. 2 Fot. 5

Fot. 4Fot. 1
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Późne powikłania stomii
Prof. dr hab. med. Adam Dziki

jącą chirurga do natychmiastowej interwencji jest martwica
stomii (fot. 7). W takim wypadku konieczne jest wytworze-
nie nowej przetoki. Możliwym powikłaniem jest także zaro-
śniecie stomii (fot. 8), będące efektem zaniedbania ze strony
kontrolującego stomię lekarza.  Zwężenie stomii może być
także następstwem procesu nowotworowego (fot. 9). Kolej-
ne powikłanie — wypadanie stomii — przedstawiono na
zdjęciu (fot. 10).

Pomimo tak licznych doniesień dotyczących powikłań
stwierdzić należy, że zewnętrzna przetoka jelitowa jest przy-
datnym i powszechnie stosowanym w praktyce elementem

Dane z piśmiennictwa wskazują, że powikła-
nia stomii występują u ponad połowy cho-

rych. W miarę upływu czasu od zabiegu prawdo-
podobieństwo powikłań rośnie i po 13 latach osią-
ga ono poziom niemal 60%. Jednym z najczęstszych
jest przepuklina okołostomijna. Występuje ona kil-
kakrotnie razy częściej, jeśli stomia wyprowadza-
na jest przezotrzewnowo. Nie stwierdza się nato-
miast różnic w zależności od tego, czy stomia prze-
chodzi przez mięsień prosty czy skośny. Innym
powikłaniem jest zwężenie stomii. Występuje ono
u około 7% chorych w ciągu 10 lat od momentu
zabiegu. Wypadanie stomii to powikłanie zdarzające się w 11%

przypadków w ciągu 13 lat. Nie stwierdzono róż-
nicy między grupami osób w zależności od tego,
czy przyszywano krezkę do ściany jamy brzusznej
czy nie. Niedrożność jelitowa zdarza się u około
13% chorych w ciągu 13 lat. Zaszywanie bocznej
przestrzeni nie miało wpływu na wystąpienie tego
powikłania. Te same dane dotyczące ileostomi
wskazują, że prawdopodobieństwo powikłań po
20 latach od zabiegu wynosi 68%. Powikłania zda-
rzają się częściej, gdy wskazaniem do zabiegu jest
colitis ulcerosa, niż gdy wskazaniem tym jest choro-
ba Leśniowskiego-Crohna. Wypadanie stomii zda-

rzało się u 12 ze 150 chorych, przy czym zarówno umiejsco-

leczenia chirurgicznego wielu schorzeń jamy brzusznej. Pa-
miętać należy, że u około 25% chorych, u których stwierdzo-
no powikłania, stomia wymaga ponownej korekty chirurgicz-
nej. Kolostomia jest bardziej narażona na powikłania niż ile-
ostomia. Główne przyczyny powikłań chirurgicznych to nie-
doskonałość techniki operacyjnej oraz brak odpowiedniego
przygotowania chorego do zabiegu.

Na zakończenie dr Medyński zwrócił uwagę, że na tere-
nie Dolnego Śląska kasa chorych nie podpisała umów z po-
radniami stomijnymi. Sytuacja taka doprowadzi w krótkim
czasie do zamknięcia wszystkich poradni.

Fot. 8 Fot. 10

Fot. 7 Fot. 9
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Czy można uniknąć miejscowych
powikłań stomii?
Dr med. Marek Szczepkowski

wienie stomii w stosunku do mięśnia prostego, jak i przyszy-
wanie krezki jelita nie miało tu znaczenia. Niedrożność wy-
stąpiła u 27 chorych, przy czym zaszycie bocznej przestrzeni
pozostawało bez wpływu na częstość niedrożności.

Na podstawie danych z Cook County Hospital obejmują-
cych lata 1976–1995 wykazano, że spośród 1616 chorych ze
stomią u 553 osób wystąpiły powikłania. Udowodniono, że

płeć, wiek i masa ciała pacjentów nie wpływają na częstość
powikłań. Wykazano także, że pielęgniarka zajmująca się cho-
rymi ze stomią oznaczała miejsce stomii przed operacją zaled-
wie u 26% z nich. Nie stwierdzono różnic w częstości powi-
kłań po zabiegach ze wskazań nagłych i zabiegach planowych.
Najczęściej powikłania dotyczyły ileostomii i stomii umiejsco-
wionej na wstępnicy.

Dla właściwej rehabilitacji pooperacyjnej pa-
cjentów ze stomią najistotniejsze jest właści-

we usytuowanie stomii, odpowiednia technika jej
wytworzenia, szczelne i bezpieczne zaprotezowa-
nie odbytu brzusznego, a także kompleksowa opie-
ka lekarsko-pielęgniarska. Zasady chirurgiczne za-
kładają przeprowadzanie kanału stomijnego przez
mięsień prosty, w miejscu widocznym dla chorego
(co jest istotne u osób otyłych) i oddalonym od
głównego cięcia o przynajmniej 4 cm. Stomia nie
powinna się znajdować w pobliżu blizn i fałdów
skórnych. U osób bardzo otyłych stomię można wykonać w pęp-
ku po jego wycięciu. Pamiętać należy o tym, aby zaplanować
miejsce stomii przed zabiegiem, a nie w jego trakcie. Wykonu-
jąc stomię, nie należy napinać jelita. Krezkę jelita przyszywa
się do ściany jamy brzusznej. Śluzówkę stomii wywija się
i przyszywa do skóry. Istotne jest zachowanie dobrego ukrwie-
nia jelita.

Powikłania stomii mogą mieć charakter nie tylko miejsco-
wy (chirurgiczne i dermatologiczne), ale także ogólnoustrojo-
wy (psychosocjalne, seksualne, metaboliczne).

W celu uniknięcia powikłań miejscowych należy pamiętać
o wytworzeniu odpowiednio szerokiego kanału stomijnego, aby
zapobiec niedokrwieniu stomii. Stomia musi być odpowiednio
wypukła, by nie dochodziło do jej wciągnięcia. Jest to szczegól-
nie istotne u chorych, którzy po zabiegu przybierają na masie
ciała. U tych pacjentów stomia początkowo płaska, po rozwi-
nięciu tkanki podskórnej stanie się stomią wklęsłą (fot. 1). Skórę
i tkankę podskórną wokół kanału należy odpowiednio wyciąć.
W przeciwnym razie może dojść do zwężenia stomii (fot. 2).

Dzieje się tak najczęściej u osób z tendencją do wy-
twarzania bliznowców.

Kolejnym powikłaniem jest martwica stomii.
Przebieg martwicy nie zawsze jest dramatyczny.
Uważa się, że jeżeli proces martwiczy dotyczy tka-
nek powyżej powięzi, wówczas powikłanie to może
być leczone poprzez miejscową nekrektomię (fot. 3).

Najczęstszym powikłaniem późnym jest prze-
puklina okołostomijna (fot. 4). Do czynników ry-
zyka przepukliny zależnych od pacjenta należy:
otyłość, podeszły wiek, wyniszczenie, sterydotera-

pia, czynniki uruchamiające tłocznię brzuszną (zaparcia, prze-
rost gruczołu krokowego). Natomiast czynniki ryzyka zwią-
zane z samą operacją to: wykonanie stomii na jelicie grubym,
zbyt szeroki kanał stomijny, lokalizacja przetoki w pobliżu rany
pooperacyjnej, jak też lokalizacja poza mięśniem prostym brzu-
cha. Czynnikiem ryzyka powstania tego powikłania jest tak-
że operacja przeprowadzona w trybie ostrego dyżuru. Praw-
dopodobieństwo powstania przepukliny zwiększa się również
w przypadku: zakażenia tkanek wokół kanału stomijnego,
obecności innych powikłań stomii (wypadanie, zwężenie), nie-
drożności pooperacyjnej, radioterapii, zwiększenia masy ciała.
Pamiętać też należy, że w miarę upływu czasu ryzyko wytwo-
rzenia przepukliny rośnie.

Stosunkowo częstym powikłaniem jest też wypadanie stomii
(fot. 5). Do czynników ryzyka tego powikłania zależnych  od chi-
rurga zalicza się: nieprawidłowe umiejscowienie stomii, zbyt sze-
roki kanał oraz zbyt długi, tzw. „wolny” odcinek jelita pozostawio-
ny w jamie brzusznej, a także brak szwów łączących krezkę jelita
z otrzewną. Można zatem stwierdzić, że czynniki ryzyka wypada-

Fot. 1 Fot. 2
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Fot. 3
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Ryc. 1. Wyniki badania klinicznego analizującego powikłania
stomii u 200 pacjentów. U 76 stwierdzono 89 miejscowych po-
wikłań stomii (38%)

nia stomii i przepukliny są podobne. Do czynników ryzyka wypa-
dania stomii zależnych od chorego należy: otyłość, wzmożone ciś-
nienie wewnątrzbrzuszne, wiotkie powłoki brzuszne.

Jak wspomniano, poza powikłaniami chirurgicznymi istotne
są również powikłania dermatologiczne. Dochodzi do nich wsku-
tek podrażniania skóry przez treść jelitową i w efekcie — do po-
wstania stanu zapalnego. Możliwe są także reakcje alergiczne na
plastry i kleje oraz inne składniki sprzętu stomijnego. Niebezpiecz-
ne jest zakażenie powyższych zmian bakteriami bądź grzybami.
Na uniknięcie takich powikłań często pozwala stosowanie właści-
wego, obojętnego biologicznie, szczelnego sprzętu stomijnego.

Ciekawym spostrzeżeniem jest, że uciążliwości związane
z miejscowymi powikłaniami stomii dotyczą głównie kobiet.
Spośród pacjentów, u których stwierdzono miejscowe powi-
kłania stomii, aż 96% kobiet i tylko 37% mężczyzn zgłasza
uciążliwości z nimi związane.

W badaniu klinicznym prowadzonym przez dr. Szczepkow-
skiego analizowano powikłania stomii u 200 chorych. W 18%
przypadków odnotowano przepuklinę okołostomijną, w 13% —
stan zapalny skóry wokół brzusznego odbytu, w 6% — zwęże-
nia stomii i w 4% — jej wypadanie (ryc. 1). Należy dodać, że aż
u 13% chorych stwierdzono nieprawidłowo wykonaną i/lub nie-
właściwie umiejscowioną stomię. Grupa ta jest szczególnie nara-
żona na wystąpienie powikłań, które pojawiły się aż u 81% osób.
Jest to zatem ponad dwukrotnie częściej niż w całej badanej po-
pulacji. Obserwacja ta wskazuje, jak istotne jest właściwe wyko-
nanie samego zabiegu. Należy zatem stwierdzić, że usunięcie
niektórych czynników ryzyka pozwala na wyraźne obniżenie
odsetka występowania miejscowych powikłań. Jednak przy obec-
nym stanie wiedzy nie jest jednak możliwe całkowite wyelimi-
nowanie tych czynników.

Dyskusja
W dyskusji prof. Bielecki zwrócił uwagę, że nie zawsze podczas
zabiegu operacyjnego możliwe jest przestrzeganie wszystkich
zasad sztuki chirurgicznej. Czasem warunki anatomiczne nie
pozwalają na prawidłowe wyłonienie stomii. W takich sytu-
acjach świadomie trzeba decydować się na przeprowadzenie
zabiegu z góry obarczonego dużym ryzykiem powikłań miej-
scowych stomii. Prof. Bielecki podkreślił także, że niezwykle
istotnym elementem zabiegu wyłonienia stomii jest właściwe
jej umiejscowienie. Źle usytuowana stomia to bardzo istotny
czynnik ryzyka powikłań. Dlatego należy bezwzględnie pamię-
tać o wyznaczeniu miejsca stomii przed zabiegiem. Ważnym
zagadnieniem jest też problem prowadzenia chorych ze sto-
mią przez lekarza pierwszego kontaktu. Często lekarze ci nie są
przygotowani do takiego obowiązku. Obecnie nie prowadzi się
wystarczająco często kursów i wykładów na ten temat.

W dalszej części dyskusji zwrócono uwagę, że wiele po-
wikłań dermatologicznych można obecnie łatwo leczyć sto-
sując właściwy sprzęt stomijny. Ponadto używanie dobrego,
dopasowanego sprzętu pozwala wręcz na uniknięcie więk-
szości powikłań skórnych. Podkreślono także, że tworzenie
stomii wypukłej jest bezpieczniejsze niż płaskiej. Stomia płaska
może zostać wciągnięta w przypadku rozwinięcia się u chore-
go bogatej tkanki podskórnej. Ponadto w przypadku stomii
płaskiej skóra jest narażona na działanie treści jelitowej.

Prof. Dziki zwrócił uwagę, że podczas wyprowadzania sto-
mii przez mięsień prosty lepiej jest go nacinać wzdłuż niż w po-
przek. Postępowanie takie zmniejsza ryzyko wystąpienia prze-
pukliny. Ponadto istotne jest, aby chorzy ze stomią nie tyli, gdyż
nadmierna masa ciała również stanowi dodatkowy czynnik
ryzyka wytworzenia przepukliny okołostomijnej.

Fot. 4

Fot. 5
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S E S J A  III Zaopatrzenie pacjenta ze stomią

Organizacja zaopatrzenia stomijnego
w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych
Halina Górska

W Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych
w 2000 roku dokonano zmiany organizacji

zaopatrzenia w sprzęt stomijny. W drodze konkur-
su ofert zawierane są umowy z bezpośrednimi dys-
trybutorami sprzętu stomijnego, co przyczyniło się
do zwiększenia dostępności tych środków dla pa-
cjentów. Ponadto wydano informator dla lekarzy
i pacjentów, zawierający dane na temat zasad i moż-
liwości zaopatrywania się w sprzęt stomijny z wy-
kazem wszystkich świadczeniodawców. Dane do-
stępne są także w Internecie.

Pacjent, aby otrzymać sprzęt stomijny w ramach refun-
dacji, powinien zgłosić się do lekarza w celu otrzymania zle-
cenia-recepty (ryc. 1). Zlecenie takie może wystawić wyłącz-
nie uprawniony do tego lekarz. Jeżeli lekarz nie jest upoważ-
niony do wystawienia zlecenia, chory musi uzyskać skiero-
wanie od lekarza rodzinnego do lekarza specjalisty (chirurga,
onkologa, urologa). Świadczeniodawca wydaje wówczas
sprzęt (w punkcie dystrybucyjnym) zgodnie z otrzymanym
zleceniem do wysokości limitu cenowego MRKCh. Jeżeli zle-
cenie obejmuje ilość sprzętu większą niż limit, to świadcze-
niodawca może odmówić realizacji zlecenia w zakresie prze-
kraczającym limit. Możliwe jest uzyskanie indywidualnej zgo-
dy MRKCh na jego przekroczenie. W tym celu lekarz składa
wniosek z odpowiednią adnotacją, uzasadniając ilość sprzętu
stomijnego w określonym czasie dla danego chorego. Chory
zgłasza się ze zleceniem do kasy chorych po indywidualną
zgodę na zwiększenie limitu na rekomendowaną ilość sprzę-
tu. Po jej uzyskaniu pacjent odbiera sprzęt u świadczeniodaw-
cy. Przy odbiorze sprzętu należy okazać aktualny dowód opła-
cania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Istot-
ne jest, że pacjent, który nabył sprzęt na własny koszt, nie ma

prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Podkre-
ślić należy, że bardzo istotne jest wpisanie na zle-
ceniu numeru PESEL chorego. Pozwala to na łatwe
sprawdzenie praw pacjenta do świadczenia.

Limit cenowy refundowanego sprzętu stomij-
nego dla jednego chorego jest określony uchwałą
Rady Kasy i jest różny dla poszczególnych kas cho-
rych. Obecnie dąży się do tego, by limity były takie
same w całej Polsce. W Mazowieckiej Regionalnej
Kasie Chorych limit jest zwiększony w przypadku
dzieci i młodzieży o 50% w stosunku do dorosłych.

Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych dokłada wszelkich
starań, żeby zwiększyć dostępność do sprzętu stomijnego, jak
też zapewnić łatwość uzyskiwania zlecenia (recepty) na ten sprzęt.
Dwie infolinie oraz dostarczanie produktów do domu pocztą ku-
rierską na życzenie uprawnionego przyczyniają się znacznie do
komfortu życia pacjentów.

Obecny system zaopatrywania w sprzęt stomijny, pole-
gający na konkursie ofert, pozwala na obniżenie cen sprzętu,
gwarantowane ceny producenta, ciągłość współpracy, jak też
na obciążenie świadczeniodawcy kosztami dystrybucji. Obec-
nie na terenie działania MRKCh 68% pacjentów ze stomią za-
opatruje się w produkty firmy ConvaTec (ryc. 2).

W krótkiej dyskusji zwrócono uwagę, że dla pacjentów
hospitalizowanych sprzęt stomijny powinien zapewnić szpi-
tal. To szpital jest zobowiązany zakupić potrzebną ilość sprzę-
tu dla osób po zabiegu wytworzenia stomii do czasu opusz-
czenia przez nich oddziału.

Podkreślono także problem zaopatrzenia w sprzęt stomij-
ny chorych z innymi przetokami niż jelitowe (np. żółciowe).
Obecnie brak jest odpowiednich przepisów rozwiązujących
tę kwestię.

Ryc. 1. Schemat zaopatrzenia w środki pomocnicze
i lecznicze środki techniczne

Zlecenie

Lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej

Lekarz specjalista Œwiadczeniodawcy

Mazowiecka Regionalna
Kasa Chorych

Uprawniony

ZlecenieKonsultacja

Ryc. 2. Udział produktów ConvaTec w zaopatrzeniu w sprzęt
stomijny na terenie MRKCh
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Produkty ConvaTec jako propozycja
kompleksowego i uniwersalnego
zaopatrzenia pacjenta ze stomią
Lek. med. Wojciech Straś

P ierwsze dane o wytworzeniu stomii po-
chodzą z 1750 roku. Jednak dopiero w 1939

roku opisano sprzęt stomijny spełniający swoje za-
danie. Był to gumowy worek mocowany za po-
mocą specjalnego pasa. W roku 1960 wprowadzo-
no sprzęt Karaya, co było pierwszym krokiem do
nowoczesnego zaopatrzenia stomii. Do roku 1972
sprzęt ten był złotym standardem w zaopatrzeniu
stomii, nie był jednak doskonały. Stosunkowo czę-
sto dochodziło do podrażnień i odczynów aler-
gicznych na skórze, ponadto sprzęt był nietrwały,
a pod wpływem wilgoci i ciepła przylepiec z gumy Karaya
rozpływał się. Kolejnym przełomem w zaopatrzeniu stomij-
nym było wprowadzenie materiału Stomahesive®. Tworzy-
wo tego materiału stanowi kombinacja hydrokoloidów i ma-
cierzy polimerowej. Zapewnia to dobre przyleganie sprzętu
zarówno do skóry suchej, jak i wilgotnej. Ponadto materiał
jest hipoalergiczny i nie doprowadza do odczynów uczule-
niowych, nie zdarzają się także odparzenia. Sprzęt jest pew-
ny i bezpieczny, łatwy w użyciu i komfortowy.

Obecnie w Polsce są dostępne systemy stomijne jedno-
i dwuczęściowe. Możliwe jest nabycie sprzętu z gotowym otwo-
rem na stomię lub z otworem do samodzielnego wycięcia.

W ofercie firmy ConvaTec znajdują się obecnie systemy
Combihesive‚ 2 S i Stomadress‚.

Zestaw dwuczęściowy Combihesive‚ 2 S jest produkowa-
ny z materiałów wysokiej jakości, zapewnia pełny wachlarz
płytek dla każdego rodzaju stomii, jak też różne rodzaje wor-
ków. Zastosowanie nowoczesnych zapięć worków gwarantu-
je pacjentowi pełne bezpieczeństwo i komfort. Zatem zestaw
Combihesive‚ 2 S jest obecnie najnowocześniejszym zestawem
dla pacjenta, w pełni zaspokajającym jego potrzeby. Dodać
należy, że od lat 70. nie opracowano doskonalszego materiału
do wytwarzania sprzętu stomijnego niż Stomahesive‚.

W zestawie Combihesive‚ 2 S dostępne są na-
stępujące płytki: płytka Stomahesive‚ — doskona-
le zabezpieczająca skórę wokół stomii, posiadająca
właściwości gojące, płytka Flexible‚ — z fizeliną,
dobrze przylegająca nawet do skóry wilgotnej i po-
fałdowanej, płytka Duoflex‚ — zapewniająca zna-
komite przyleganie w trudnych warunkach, takich
jak upały czy w wypadku nierówności skóry, płyt-
ka akordeonowa — z harmonijkowym pierście-
niem pozwalającym na przypinanie worka bez uci-
skania powłok brzusznych, szczególnie polecana

w okresie okołooperacyjnym, oraz płytka Convex‚ — o wy-
pukłym kształcie, przeznaczona dla chorych ze stomią wklęsłą
lub płaską. Wszystkie płytki są wykonane z materiału Stoma-
hesive‚.

W systemie jednoczęściowym Stomadress‚ występują
worki z gotowym wycięciem przylepca dla danego rozmiaru
stomii oraz worki do docinania.

Worki są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, co umoż-
liwia dobranie sprzętu dla każdego pacjenta, bez względu na
rodzaj stomii.

Jakość sprzętu stomijnego ma wpływ na częstość powi-
kłań stomii. Stosowanie sprzętu ConvaTec zbudowanego
z materiału Stomahesive‚ znacznie zmniejsza częstość powi-
kłań dermatologicznych, które według opinii specjalistów są
bardzo częstym powikłaniem stomii.

Pacjenci korzystający ze sprzętu ConvaTec mogą zaufać
firmie i zawierzyć pozytywnej opinii, jaką wyrażają na temat
tych produktów inni chorzy korzystający z nich od lat.

Poza sprzętem firma ConvaTec zapewnia także chorym
dostęp do informacji, organizuje pomoc, zajmuje się też pro-
wadzeniem szkoleń dla kadry medycznej. Ta szeroko zakro-
jona działalność zapewnia dobrą współpracę firmy z pacjen-
tami oraz ze środowiskiem medycznym.

Sprzêt oparty na najnowszym materiale
� od lat 70. nie opracowano zasadni-
czo nowego materia³u dla sprzêtu sto-
mijnego

Nie ma nowocze�niejszego
materia³u ni¿ StomahesiveÒ?

CombihesiveÒ 2 S � ³atwy wybór!!!

Sprzêt ConvaTec jest pomostem pomiê-
dzy oczekiwaniami pacjenta po zabiegu
wy³onienia stomii a wysok¹ jako�ci¹
¿ycia.

Pacjent stomijny mo¿e liczyæ na wielolet-
nie do�wiadczenie firmy ConvaTec i za-
wierzyæ opinii pacjentów od lat stosuj¹cych
sprzêt ConvaTec

Po operacji wy³onienia stomii pacjent za-
czyna nowe ¿ycie, niestety jest to ¿ycie
pe³ne nowych problemów i trudno�ci.
ConvaTec robi wszystko aby u³atwiæ lu-
dziom ze stomi¹ wej�cie w now¹ rze-
czywisto�æ.

CombihesiveÒ 2 S
 � Wci¹¿ Pewne Wyj�cie dla Pacjenta

Jako�æ ¯ycia
� Wyzwanie i Praktyka
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System opieki zdrowotnej nad pacjentami
ze stomią w Polsce
Dr med. Marek Szczepkowski

Ryc. 6. Poradnie dla chorych ze stomią

S E S J A  IV Jakość życia pacjenta ze stomią

Jakość życia w medycynie — techniki oceny
Dr n. human. Maria Kózka

W  okresie przed reformą systemu opieki
zdrowotnej w Polsce działało 55 Poradni Sto-

mijnych (ryc. 1). Niestety obecnie tych poradni jest
mniej, gdyż nie wszystkie placówki zdołały pod-
pisać kontrakty z odpowiednimi kasami chorych.
Niektóre ośrodki działają mimo braku kontraktów
w ramach samopomocy pacjentów oraz w ramach
działalności samych klinik. Od 1987 roku w na-
szym kraju działa Polskie Towarzystwo Opieki nad
Chorym ze Stomią (Pol-Ilko). Do zadań Towarzy-
stwa należy: popieranie badań naukowych sprzy-
jających postępowi w technice wytwarzania stomii oraz dzie-
dzinie rehabilitacji, współdziałanie ze Służbą Zdrowia w or-
ganizowaniu właściwej opieki nad chorym, współdziałanie
w szkoleniu kadr medycznych oraz szkolenie chorych i pro-
wadzenie działalności rehabilitacyjnej, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień psychospołecznych. Ponadto To-
warzystwo współpracuje z firmami-producentami sprzętu
pomocniczego, propaguje problematykę stomii oraz repre-
zentuje ludzi ze stomią zarówno w kraju, jak i za granicą.

Na arenie międzynarodowej osoby ze stomią zrzesza Mię-
dzynarodowe Towarzystwo Stomijne. Wydało ono Kartę Praw
Osoby ze Stomią, która mówi m.in., że chory ze stomią ma
prawo do specjalistycznej opieki tak przed, jak i po operacji,
zarówno podczas pobytu w szpitalu, jak i po jego opuszcze-

niu. W Karcie zapisano ponadto, że do pacjenta na-
leży decyzja o wyborze sprzętu stomijnego spośród
oferty dostępnej w danym kraju, bez jakiegokol-
wiek przymusu, skrępowania czy ograniczeń. Te
dwa punkty stanowią nowe wyzwanie na począ-
tek XXI wieku dla wszystkich zajmujących się pro-
blematyką stomijną w Polsce.

Obecnie jakość życia jest terminem utożsa-
mianym z dobrym samopoczuciem, satys-

fakcją z życia, szczęściem czy dobrobytem. Ter-
min ten odnosi się do trzech norm: klinicznej
(brak objawów choroby), społecznej (wypełnia-
nie określonej roli społecznej) i indywidualnej
(realizacja osobistych celów). Samych definicji
jakości życia jest wiele. Światowa Organizacja
Zdrowia definiuje jakość życia jako komplekso-
wy sposób oceniania przez jednostkę wydolno-
ści fizycznej, stanu emocjonalnego, samodzielno-
ści w życiu i stopnia niezależności od otoczenia, a także re-
lacji ze środowiskiem oraz osobistych wierzeń i przekonań.
Jakość życia to także ocena sytuacji życiowej, w jakiej znaj-
duje się chory, łącząca fizyczne, psychiczne i społeczne

aspekty dobrego samopoczucia oraz negatywne
efekty choroby i niedomagania.

Badając jakość życia, należy objąć nie tylko stan
fizyczny i psychiczny człowieka, ale także ocenić
stopień jego niezależności, relacje społeczne, prze-
konania, poglądy i środowisko. Celem badania ja-
kości życia jest uzyskanie możliwie pełnej analizy
różnych dziedzin życia chorego, zaangażowanie
pacjenta i jego najbliższych oraz członków zespołu
terapeutycznego w ocenę sytuacji chorego, a także
ocena ograniczeń jego aktywności, które mogą się

poprawić. Analiza taka umożliwia podjęcie trafnych decyzji wy-
nikających z potrzeb pacjenta. Model jakości życia przedstawio-
no na rycinie 1. Zakłada on wzajemne powiązanie różnych czyn-
ników i wyjaśnia zależności zachodzące między nimi.
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Rehabilitacja
psychospo³eczna

Wiek
Œrodowisko
spo³eczne

Problemy wp³ywaj¹ce
na zachowanie

Status
spo³eczno-ekonomiczny

Problemy
wynikaj¹ce z leczenia

Rehabilitacja medyczna Rehabilitacja zawodowa

Ryc. 1. Model jakości życia

Psychologiczne uwarunkowania jakości
życia osób ze stomią
Mgr psych. Jolanta Fryc-Martyńska

Z medycznego punktu widzenia jako wyznaczniki jako-
ści życia traktujemy: stan zdrowia, występujące choroby oraz
naturalny proces starzenia i związane z tym następstwa. Po-
miar jakości życia może być prowadzony metodą opartą na
ocenie osoby badającej bądź na samoocenie osób badanych.
Ocenę prowadzi się za pomocą kwestionariuszy uniwersal-
nych — oceniających aspekt fizyczny, psychiczny i społeczny,
lub kwestionariuszy specyficznych — ukierunkowanych na
określoną chorobę. Kwestionariusze specyficzne mogą doty-
czyć oceny konkretnych sfer funkcjonowania, takich jak na-
stawienie, samoocena, wsparcie społeczne, lub oceny samej
choroby — stopnia jej nasilenia, samopoczucia, skutków le-
czenia. W badaniach chorych ze stomią wykorzystywano Spit-

zer’s Quality of life Index, oceniający stan zdrowia, samodziel-
ność, nastawienie, wsparcie, a także Nottingam Health Profile
oceniający problemy zdrowotne i ich wpływ na funkcjono-
wanie. Przystosowanie psychospołeczne do choroby ocenia-
no z wykorzystaniem Psychosocial Adjustment to Ilnes Scale.
Wyniki tych badań wskazują, że jakość życia większości cho-
rych jest niska. Jako najistotniejsze czynniki tego stanu rzeczy
wymieniano złe nastawienie do choroby — zwłaszcza w pierw-
szym jej okresie; w dalszym etapie był to brak wsparcia. Na-
rzędziem oceniającym wiele czynników jakości życia jedno-
cześnie, takich jak: aspekt fizyczny, społeczny, zawodowy, ro-
dzinny, ograniczenia w funkcjonowaniu, nastawienie do przy-
szłości jest wspomniany Spitzer’s Quality of life Index.

Pojęcie jakości życia odwołuje się do subtel-
nego poczucia zadowolenia, doświadczanego

lub wyrażanego przez człowieka, dotyczącego
wszystkich sfer życia i od każdej z tych sfer uzależ-
nionego. Wiele definicji dobrej jakości życia pod-
kreśla znaczenie subiektywnie dobrego samopo-
czucia, posiadanie celu życia i wiary w jego sens.
Według innych definicji o dobrej jakości życia mo-
żemy mówić, gdy aspiracje człowieka są zharmo-
nizowane z rzeczywistością i aktualnie spełniane.

Jakkolwiek by nie definiować jakości życia, pod
tym pojęciem zawsze kryje się indywidualna  ocena tego
wszystkiego, co w oczach człowieka czyni jego życie warto-
ściowym i godnym.

Kiedy staramy się spojrzeć na życie z perspektywy nauk
humanistycznych, np. psychologii, wtedy zauważamy, że cho-
roba stanowi dysharmonię i kryzys w tym, co nazywamy tre-
ścią życia i wymusza zmianę jego celów.

W latach 90. zespół prof. Czapińskiego przeprowadził na
próbie dorosłych Polaków, zakrojone na szeroką skalę bada-
nia dotyczące szczęścia. Badania te, realizowane w ramach
programu „Cebula”, potwierdziły hipotezę o cebulowej, czyli
wielowarstwowej strukturze szczęścia.

1. Szczęście, rozumiane jako pozytywna, afirmu-
jąca postawa wobec życia, jest pierwotnym, natu-
ralnym, powszechnym, niezależnym od okoliczno-
ści i indywidualnej biografii stanem psychicznym,
zakorzenionym we wrodzonej woli życia.
2. Poczucie nieszczęścia jest zależne od przypadło-
ści i kolei losu.
3. Poczucie nieszczęścia jest stanem przejściowym.
4. Do przywracania naturalnej, pozytywnej posta-
wy wobec życia człowiek dysponuje bogatym ze-
stawem sposobów radzenia sobie.

Szczęście to konstrukcja złożona z trzech warstw, o róż-
nym stopniu wrażliwości na zmienne koleje losu i przeżycia
psychiczne. Warstwę pośrednią tworzą różne aspekty zado-
wolenia z życia jako całości. Natomiast na warstwę ze-
wnętrzną, najbardziej wrażliwą na aktualne przeżycia i sytu-
acje, składają się sądy oraz odczucia dotyczące poszczególnych
dziedzin życia.

Warunkiem szczęścia człowieka jest zachowanie w stanie
nienaruszonym najgłębszej warstwy  — woli życia.

Ciężkie przeżycia psychiczne mają ogromny wpływ na
szczęście człowieka, ale siłę tego wpływu mogą modyfikować:
— wsparcie społeczne,
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— poczucie wpływu na bieg wydarzeń,
— sposoby radzenia sobie ze stresem.

Jedną z najlepiej przebadanych jest relacja między zdro-
wiem fizycznym a poczuciem szczęścia. Subiektywna ocena
własnego stanu zdrowia ma znacznie większy wpływ na wie-
le zachowań człowieka niż tzw. ocena obiektywna, dokony-
wana przez lekarza. To jak oceniamy swoje zdrowie i możli-
wości, mocno wiąże się z witalnością i postawą wobec życia.

Choroba bywa rozpatrywana także jako negatywne wy-
darzenie życiowe. Z programu „Cebula” wynika jednoznacz-
nie, że negatywne wydarzenia życiowe mają znacznie więk-
szy wpływ na dobre samopoczucie niż siła wydarzeń pozy-
tywnych. W przybliżeniu można przyjąć, że ta negatywna siła
jest trzykrotnie większa niż siła wydarzeń pozytywnych.

Podejmując leczenie osób, u których wytwarza się stomię,
chcemy stworzyć takie warunki, by osoby te osiągały dobrą
jakość życia.

Co roku na świecie powstaje wiele opracowań dotyczą-
cych jakości życia po operacjach zakończonych wytworzeniem
stomii. Badania te dotyczą głównie kwestii związanych z tzw.
jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia, ale dokładniej-
szy przegląd wniosków z prac opublikowanych w ciągu ostat-
nich 5 lat w Europie może być dla nas interesujący.
1. Mimo niewątpliwego kryzysu związanego z chorobą i ope-

racją zdecydowana większość osób rozwija nowy styl życia.
2. Zdarza się, że osoby ze stomią źle oceniają swoją jakość

życia, a odczuwają jednocześnie poczucie szczęścia i do-
brostanu psychicznego.

3. Trudności adaptacyjne pojawiające się w związku z lecze-
niem mają charakter przejściowy, co wyraża się w miarach

jakości życia — w okresie 3–6 miesięcy po operacji ocena
jakości życia zdecydowanie się poprawia, największy skok
następuje w ciągu pierwszych 3 miesięcy po operacji.

4. Co piąty badany przeżywa stres w związku z badaniami
kontrolnymi.

5. Szczególny, długotrwały stres w związku z rozpoznaniem
nowotworu następuje u starszych, samotnie żyjących kobiet.

6. Osoby żyjące samotnie wykazują tendencję do gorszej ja-
kości życia niż osoby żyjące w rodzinach.

7. Choć jakość życia jest zawsze subiektywnym doświad-
czeniem osoby chorującej, próbowano porównywać oce-
nę jakości życia z tzw. oceną obiektywną — badaniem
lekarskim; obserwatorzy zawsze oceniają lepiej niż pa-
cjenci.

8. Z porównań jakości życia osób po różnych operacjach wyni-
ka, że leczenie chirurgiczne nie zawsze niesie przejściowe po-
gorszenie jakości życia, a objawy lęku utrzymują się do 3 mie-
sięcy, niezależnie od rozpoznania i typu zabiegu.

9. Nie ma znaczących różnic w ocenie jakości życia w za-
leżności od wieku, przyzwyczajeń, statusu społecznego,
choroby poprzedzającej leczenie oraz od używanego
sprzętu.

10. Jest jedna zmienna, która w sposób szczególny wpływa
na poczucie jakości życia osób ze stomią — zachowanie
intymności przy wymianie sprzętu bezpośrednio po ope-
racji, w czasie pobytu w szpitalu.

11. Choć regulacje prawne (np. w Polsce) „wymuszają” po-
wiadamianie o przebiegu leczenia, nadal istnieje spora gru-
pa osób, których nie poinformowano właściwie o stomii
przed operacją.

Proponuję jednak, abyśmy nie mówili o rozpaczy, lecz po-
przestali na określeniu ociężałości ducha. Ociężałość du-
cha jest zbliżeniem rozpaczy. Jakiś ciężar osiadł na duchu
i ciąży. Leśmian wynalazł piękne słowo „dusiołek”. Du-
siołek siada na piersiach człowieka, co sprawia, że czło-
wiek ani zipnie (J. Tishner, Miłość nas rozumie”).

Każda osoba ze stomią cierpi z tego powodu.
Jednak w obecnych warunkach żyje się nam

coraz bardziej normalnie. Pierwszym istotnym ele-
mentem poprawiającym komfort życia jest zakła-
danie worków stomijnych tuż po zabiegu już na sali operacyj-
nej, a nie dopiero po kilku dniach na sali chorych. Postępowa-
nie takie w znacznym stopniu zwiększa jakość życia i oszczę-
dza niepotrzebnych przykrych przeżyć. Musimy bowiem pa-
miętać, że jeszcze niedawno chory po zabiegu był wyłącznie
bandażowany i na stomię zakładano zwykły opatrunek a nie
odpowiedni sprzęt. Prowadziło to do licznych, często bardzo
krępujących sytuacji i wielu głębokich urazów psychicznych.
Zakładanie worka już na sali operacyjnej pozwala choremu
rozpocząć życie ze stomią bez dodatkowych stresów i cierpień.
Niestety, wciąż się zdarza, że pacjenci nie otrzymują niezbęd-
nego sprzętu w odpowiednim momencie. Pozytywnym aspek-
tem zmian w ostatnim czasie jest fakt poprawienia się dostęp-

Poziom opieki stomijnej w Polsce z punktu
widzenia stowarzyszenia pacjentów
Alina Matysiak

ności dobrego jakościowo sprzętu stomijnego.
Obecnie sprzęt ten pozwala niemal zapomnieć o
problemie. Jest wygodny i niekrępujący ale nie jest
niestety tani. Dlatego ważna jest jego refundacja
przez kasy chorych. Niestety nie we wszystkich re-
gionach Polski zarządy kas chorych w pełni rozu-
mieją ten problem.

Niezbędnym elementem opieki nad chorym ze
stomią jest zakładanie poradni stomijnych zatrud-
niających przeszkolone osoby. Pol-Ilko cały czas
otrzymuje sygnały od pacjentów, że takich porad-

ni jest zbyt mało. Ponadto pacjenci czasem skarżą się na nie-
miłe traktowanie przez personel medyczny.

 Należy również pamiętać o informowaniu pacjentów o fak-
cie istnienia stowarzyszenia chorych ze stomią. Jakość życia
osób będących członkami stowarzyszenia jest znacznie lep-
sza w porównaniu z osobami niezrzeszonymi. Stowarzysze-
nie pełni funkcję oświatową, organizuje szkolenia, integruje
osoby ze stomią, prowadzi także serwis internetowy. Spotka-
nia osób ze stomią poprawiają samopoczucie ludzi, którzy
przestają się wstydzić swojej choroby. Ogromnie istotną rolę
odgrywają też wolontariusze pracujący na rzecz osób ze sto-
mią. W ostatnich 3 latach znacznie zwiększyła się liczba osób
pracujących społecznie.
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Cele opieki medycznej nad chorym ze stomią
różnią się w zależności od etapu leczenia. W okre-

sie przedoperacyjnym głównym celem jest udziela-
nie wsparcia emocjonalnego i kompleksowych in-
formacji. Ponadto jest to czas wykonywania nie-
zbędnych badań, wyrównywania ewentualnych
zaburzeń, oczyszczenia przewodu pokarmowego
z mas kałowych. Bardzo istotnym elementem jest
także wyznaczenie miejsca wyłonienia stomii.
Udzielenie choremu wsparcia emocjonalnego i in-
formacyjnego jest możliwe po zapoznaniu się ze
stanem jego wiedzy i doświadczenia. Niezbędna jest świado-
mość jego obaw i wątpliwości. Pomoc polega na wyjaśnieniu,
dostarczeniu materiałów informacyjnych, wspólnym ustaleniu
planu opieki. Ważne jest też nauczenie chorego wykonywania
ćwiczeń izometrycznych i odkasływania. Wyznaczenie miejsca
wyłonienia stomii jest możliwe po ocenie stanu powłok skór-
nych brzucha oraz możliwości psychofizycznych pacjenta w za-
kresie pielęgnacji stomii. Miejsce wyłonienia stomii oceniane
jest w pozycji stojącej, siedzącej oraz leżącej i zaznaczane nie-
zmywalnym pisakiem. W tym okresie należy także zapoznać
pacjenta ze sprzętem stomijnym.

Opieka śródoperacyjna polega na wyłonieniu stomii, mo-
nitorowaniu parametrów życiowych i zaopatrzeniu w sprzęt
stomijny.

Na opiekę pooperacyjną składa się ocena stanu klinicz-
nego, walka z bólem, adaptacja do stomii i przygotowanie
chorego do samodzielności. Pamiętać należy, że wszystkie te
aspekty mają wielki wpływ na jakość życia chorego. Bardzo
istotna jest adaptacja do stomii. Pierwszym etapem postępo-
wania jest ocena reakcji samego pacjenta na stomię. Chore-
go należy wspierać psychicznie i zachęcać do oswajania się
ze stomią poprzez jej dotykanie i obserwowanie procesu jej
zaopatrywania. Należy także ukazywać i wzmacniać pozy-
tywne aspekty życia ze stomią. Dobrym rozwiązaniem jest
zapewnienie pacjentowi kontaktu z inną osobą ze stomią.
Mogą temu służyć np. grupowe szkolenia chorych. Na przy-
gotowanie pacjenta do samoopieki składa się w pierwszym
etapie ocena możliwości samego chorego, jego zaintereso-
wania, chęci, sprawności umysłowej, stanu zdrowia. Następ-
nie ustalany jest plan samoopieki, uwzględniający możliwo-
ści samego chorego. Należy unikać zasypywania pacjenta
szczegółowymi informacjami, często przekraczającymi moż-
liwość rozumienia; problemy należy wyjaśniać stopniowo.
Ważna jest także ocena i kontrola wyników nauczania. Ele-
mentem przygotowania do samoopieki jest także uzupełnie-
nie wiedzy chorego na temat stomii, możliwych powikłań
i potencjalnych kłopotów. Powinno się również pomóc pa-
cjentowi w doborze odpowiedniego sprzętu, poinformować

go o zasadach refundacji i możliwościach uzy-
skiwania pomocy (poradnie, grupy wsparcia). Pa-
miętać należy, że podczas pobytu w szpitalu cho-
ry musi opanować umiejętność pielęgnacji sto-
mii, kontroli, nauczyć się ćwiczeń wzmacniają-
cych mięśnie brzucha, a także wykonywania iry-
gacji.

Jakie są subiektywne wyniki opieki wpływa-
jące na jakość życia chorego? W następstwie opisa-
nych powyżej działań pacjent wyraża zgodę na
wytworzenie stomii, zna cel i sposób przygotowa-

nia przewodu pokarmowego do zabiegu operacyjnego, rozu-
mie konieczność wyznaczenia miejsca stomii, ma zapewnio-
ny stały kontakt z pielęgniarką, wie, jak zachowywać się w
sytuacji wystąpienia wymiotów, nudności, bólów w okresie
pooperacyjnym; pacjent umie też wykonywać odpowiednie
ćwiczenia. Efektem opieki jest także zainteresowanie chorego
stomią, jej akceptacja, właściwa pielęgnacja, przestrzeganie za-
sad właściwego odżywiania, znajomość reguł postępowania
w przypadku zaparć czy biegunek. Prawidłowo przygotowa-
ny chory wie również, gdzie może uzyskać pomoc, zna zasa-
dy pozyskiwania sprzętu. Do obiektywnych wyników opieki
należy: możliwość uzyskania zgody chorego na zabieg, ope-
racja na dobrze przygotowanym przewodzie pokarmowym
(co istotnie zmniejsza ryzyko powikłań), gotowość pacjenta
do podjęcia samoopieki i jego zadowolenie z opieki, jaką zo-
stał otoczony w szpitalu.

Dyskusja
W dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę przekazywania

zasad opieki nad chorym ze stomią personelowi pielęgniar-
skiemu. Obecnie wypracowane są naukowe metody opieki
pielęgniarskiej, jednak zawodzi proces doskonalenia perso-
nelu już pracującego. W wielu placówkach trudno jest wdro-
żyć zmiany pomimo zatrudniania wykwalifikowanego perso-
nelu. Wynika to z przyzwyczajeń i stereotypów pracy na od-
dziale. W szkoleniu bardzo istotnym aspektem jest praktyka.
Ponadto potrzebna jest organizacja kursów dokształcających.
Istnieje realna konieczność, aby w każdym szpitalu była przy-
najmniej jedna pielęgniarka przygotowana profesjonalnie do
pracy z chorym ze stomią. Niestety, zła sytuacja finansowa w
Ochronie Zdrowia nie sprzyja zatrudnianiu nowych, wykształ-
conych pracowników. Ponadto obecny system płac nie przy-
wiązuje pracowników do miejsca pracy. Wiele wykształconych
osób odchodzi z pracy w szpitalach.

Prof. Bielecki podkreślił, jak ważnym zagadnieniem jest
organizowanie dodatkowych kursów nie tylko dla pielęgnia-
rek, ale także dla środowiska lekarskiego. Życie ze stomią może
być łatwiejsze dla chorego wtedy, kiedy jest on otoczony wy-
kwalifikowanym personelem medycznym.

Model opieki nad chorym ze stomią
Dr n. human. Maria Kózka
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