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Szanowni Czytelnicy
Piel´gniarka odgrywa istotnà rol´ nie tylko w procesie przygotowania pacjenta do zabiegu wy∏onienia stomii, ale i w jego póêniejszej rehabilitacji.
W∏aÊciwa opieka piel´gniarska w pierwszym okresie po operacji
jest niezwykle wa˝na, a jej przebieg ma wp∏yw m.in. na to, czy pacjent
zaakceptuje stomi´ i czy nauczy si´ jà w∏aÊciwie piel´gnowaç.
Wreszcie, czy uda mu si´ prze∏amaç bariery zwiàzane z powrotem do
˝ycia, jakie prowadzi∏ przed operacjà.
W∏aÊnie ze wzgl´du na wag´ tego zagadnienia, aktualny numer
„Troski” zosta∏ w ca∏oÊci poÊwi´cony problemowi opieki szpitalnej
nad pacjentem po operacji wy∏onienia stomii.
W bie˝àcym numerze zamieszczamy równie˝ wywiad z dwójkà
wolontariuszy Pol-Ilko – Paw∏em i Ulà, którzy po walce z chorobà
postanowili, dzielàc si´ swoimi doÊwiadczeniami, pomagaç innym
pacjentom ze stomià. Zach´cam Paƒstwa tak˝e do zapoznania si´
z osobistym zapisem cierpienia i zmagania z chorobà, których
Êwiadectwem jest esej „Na poczàtku by∏ chaos – jak ˝yç ze stomià?”.
Na koniec polecam lektur´ obszernego sprawozdania z IV Ogólnopolskiej Konferencji dla Lekarzy i Piel´gniarek „Wokó∏ Stomii”,
którà firma ConvaTec zorganizowa∏a 1 marca b.r. w Zakopanem.
Materia∏y naukowe z tej konferencji stanowiç b´dà treÊç
nast´pnego wydania „Troski”.

˚ycz´ mi∏ej lektury,

lek. med. Przemys∏aw Styczeƒ
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Opieka piel´gniarska
w okresie pooperacyjnym

mgr piel. Urszula Sobczak
Poradnia dla Chorych ze Stomià
III Katedra i Klinika Chirurgii AM w Poznaniu

ierwsze dni po operacji.
Piel´gnacja stomii, a w szczególnoÊci jej w∏aÊciwe zaopatrzenie, zaczyna si´ wówczas, kiedy pacjent le˝y po zabiegu
na stole operacyjnym. Wczesne rozpocz´cie procesu piel´gnacji
wa˝ne jest z dwóch powodów:
– aby pacjent nie dozna∏ urazu psychicznego, widzàc niezaopatrzonà stomi´ i/lub wyp∏ywajàcà z niej treÊç jelitowà;
– aby zabezpieczyç ran´ pooperacyjnà przed zaka˝eniem.
Przez kilka dni po operacji najlepiej jest stosowaç specjalne
zestawy sk∏adajàce si´ z p∏ytki akordeonowej (harmonijkowej)
i przezroczystego worka ileostomijnego (Ryc. 1, 2 i 3). Pozwalajà one na bezbolesnà zmian´ sprz´tu oraz ocen´ wyglàdu stomii,
jej koloru i rodzaju wydzieliny. Umo˝liwiajà równie˝ kontrol´
wyst´powania ewentualnych krwawieƒ z jelita.
Nale˝y ka˝dorazowo uprzedziç pacjenta, ˝e rozmiary p∏ytek

P

Ryc. 3. Przezroczysty worek ileostomijny za∏o˝ony zaraz po operacji
wy∏onienia stomii umo˝liwia obserwacj´ i kontrol´ stanu stomii oraz
treÊci, która si´ z niej wydobywa.

i worków zak∏adanych bezpoÊrednio po zabiegu sà wi´ksze,
a w miar´ up∏ywu czasu, kiedy Êluzówka jelita przestanie byç
obrz´kni´ta, b´dzie mo˝na u˝ywaç p∏ytek i worków o mniejszych
rozmiarach. WielkoÊç stomii ulega zmianie nawet w ciàgu kilku
miesi´cy po zabiegu. Pacjent powinien o tym wiedzieç, aby móg∏
w przysz∏oÊci skorygowaç wielkoÊç otworów wycinanych w p∏ytkach lub w workach jednocz´Êciowych. Stosowanie mniejszych
rozmiarów p∏ytek oraz mniejszych i nieprzezroczystych worków
jest bardziej dyskretne.
Nauka samopiel´gnacji
Przez kilka dni po operacji wszystkie czynnoÊci piel´gnacyjne
powinny byç wykonywane przez piel´gniark´ przy ∏ó˝ku chorego
(Ryc. 4, 5 i 6).
Pozycja le˝àca pacjenta jest uzasadniona bólem i z∏ym samopoczuciem. Z drugiej jednak strony implikuje ona bezsilnoÊç
chorego i uzale˝nia od osób, które si´ nim opiekujà. DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e chory przyjmuje postaw´ le˝àcà wówczas, gdy
jest wobec danej sytuacji bezsilny i musi oddaç si´ ca∏kowicie
w r´ce piel´gniarki czy lekarza. W miar´ up∏ywu czasu, kiedy stan
ogólny pacjenta ulega poprawie, nale˝y nak∏oniç go do nauki
samopiel´gnacji, a co si´ z tym wià˝e, zmiany postawy cia∏a na
siedzàcà lub stojàcà. Przyj´cie postawy stojàcej wyra˝a tak˝e
ch´ç pewnego wysi∏ku i odpowiedzialnoÊç za swój stan zdrowia.
Pacjent musi uwierzyç, ˝e mo˝e pokonaç trudnoÊci, a piel´gniarka
powinna mu w tym pomóc.
Proces edukacji pacjenta po zabiegu wy∏onienia stomii trwa
pewien czas. Jego d∏ugoÊç uzale˝niona jest od zdolnoÊci adaptacyjnych samego pacjenta. Na pewno nie wystarczy do tego jedno
spotkanie. Piel´gniarka w czasie swoich codziennych wizyt u
pacjenta dokonuje wymiany sprz´tu zabezpieczajàcego przetok´
oraz udziela instrukta˝u w zakresie jego stosowania, a tak˝e
zwraca uwag´ na w∏aÊciwà piel´gnacj´ skóry wokó∏ stomii.

Ryc. 1. P∏ytka akordeonowa (harmonijkowa) z ko∏nierzykiem jest
szczególnie polecana w pierwszych dniach po zabiegu wy∏onienia
stomii.

Ryc. 2. P∏ytka akordeonowa (harmonijkowa) umo˝liwia dopi´cie do
niej worka stomijnego bez dotykania bolesnych pow∏ok brzusznych.
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W rehabilitacji bardzo wa˝na jest w∏asna aktywnoÊç chorego,
dlatego piel´gniarka powinna dozowaç opiekuƒczoÊç, aby nie
stworzyç sytuacji, w której pacjent stanie si´ od niej nadmiernie
zale˝ny. Szybszej rehabilitacji pacjenta sprzyja cz´ste przebywanie z nim, naturalnoÊç naszego zachowania w czasie kr´pujàcych go czynnoÊci, okazana mu cierpliwoÊç oraz wykorzys-

tywanie kontaktów z nim na rozmow´ i edukacj´. W czasie
pobytu chorego w szpitalu nale˝y wyjaÊniç mu wszystkie
wàtpliwoÊci, jakie wià˝à si´ z w∏aÊciwym doborem sprz´tu
stomijnego. Edukujàc pacjenta, trzeba dà˝yç do tego, aby przynajmniej kilka razy pod nadzorem piel´gniarki samodzielnie
zmieni∏ worek stomijny. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której
chory wychodzàc do domu ze szpitala ani razu nie podjà∏ takiej
próby. Cz´sto pacjenci odk∏adajà ten moment na czas póêniejszy,
liczàc na pomoc rodziny. Rola piel´gniarki polega na sk∏onieniu
chorego do „samoobs∏ugi”. Chwalmy pacjenta za wszelkie próby,
aby zach´ciç go do dalszego wysi∏ku. Czas, jaki sp´dza on na
oddziale, jest z regu∏y wystarczajàcy, aby przekazaç mu ca∏à
niezb´dnà wiedz´ na temat piel´gnacji stomii i nauczyç sprawnej
wymiany sprz´tu stomijnego.
Kontakt z wolontariuszem Pol-Ilko
Operacja i pobyt w szpitalu to czas bardzo stresujàcy dla
pacjenta. Piel´gniarka dzi´ki swojej wiedzy odgrywa kluczowà
rol´ nie tylko w procesie edukacji pacjenta, ale i w umocnieniu
jego wiary w mo˝liwoÊç normalnego ˝ycia po zabiegu.
Istniejà osoby, które same posiadajà stomi´ i sà najlepszym
przyk∏adem tego, ˝e ˝ycie z nià mo˝e byç normalne i twórcze.
Sà to wolontariusze Pol-Ilko. JeÊli tylko jest to mo˝liwe, powinni
oni towarzyszyç nowo operowanemu pacjentowi w „oswajaniu si´”
ze stomià. Wolontariusze majà tà przewag´ nad piel´gniarkami
stomijnymi, ˝e sami posiadajà stomi´ i mogà s∏u˝yç swoim
doÊwiadczeniem. Piel´gniarka powinna poinformowaç pacjenta
o mo˝liwoÊci rozmowy z wolontariuszem. Je˝eli chory b´dzie tym
zainteresowany – powinna takie spotkanie zorganizowaç.

Ryc. 4. Przy zmianie sprz´tu stomijnego wa˝ne jest, aby ka˝dorazowo
przed za∏o˝eniem p∏ytki skór´ wokó∏ stomii dok∏adnie oczyÊciç i osuszyç.

Pomoc psychologa
Wielu pacjentów po zabiegu wy∏onienia stomii potrzebuje
profesjonalnego wsparcia psychologicznego nie tylko w okresie
pooperacyjnym. Chory powinien mieç mo˝liwoÊç skorzystania
z pomocy psychologa równie˝ po powrocie do domu, kiedy b´dzie
adaptowa∏ si´ do nowej sytuacji oraz gdy pojawiç si´ mogà
kolejne problemy.
Z myÊlà o pacjentach ze stomià i ich bliskich w ramach Programu Z∏ota Karta ConvaTec uruchomiono specjalnà, bezp∏atnà
telefonicznà lini´ informacyjnà. Ka˝da nowo operowana osoba,
która przyst´puje do tego programu, ma mo˝liwoÊç uzyskania
bezp∏atnej konsultacji psychologicznej.

Ryc. 5. Otwór wyci´ty w p∏ytce musi idealnie pasowaç swoim
rozmiarem i kszta∏tem do wielkoÊci stomii pacjenta.

Przygotowanie rodziny
Najbli˝sza rodzina chorego powinna byç w∏àczona w proces
jego edukacji i rehabilitacji, je˝eli ˝yczy sobie tego sam zainteresowany. JeÊli wyrazi takà proÊb´, nale˝y zorganizowaç wizyt´
rodziny w szpitalu, podczas której piel´gniarka udost´pni materia∏y informacyjne na temat piel´gnacji stomii, a tak˝e we wspó∏pracy z pacjentem zaprezentuje, jak wymieniaç worki stomijne.
Im wi´cej przeka˝emy choremu i jego rodzinie wiadomoÊci dotyczàcych piel´gnacji przetoki i ˝ycia ze stomià, tym szybszy b´dzie
jego powrót do aktywnego ˝ycia. Pami´tajmy, ˝e pacjent uÊwiadomiony jest pacjentem wspó∏pracujàcym.
Istniejà sytuacje wyjàtkowe, w których wykonywania zabiegów
piel´gnacyjnych nale˝y nauczyç jednego z cz∏onków rodziny
chorego, poniewa˝ on sam z ró˝nych powodów nie jest w stanie
zadbaç o siebie.

Ryc. 6. Przez kilka pierwszych dni po operacji wy∏onienia stomii
worek stomijny najlepiej jest zak∏adaç wówczas, gdy pacjent le˝y.
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Ryc. 7. W wyposa˝eniu „wyprawki”, którà pacjent otrzymuje na
oddziale od opiekujàcej si´ nim piel´gniarki, znajdujà si´ próbki
sprz´tu stomijnego oraz materia∏y informacyjne, u∏atwiajàce
pacjentowi m.in. zapoznanie si´ z zasadami piel´gnacji stomii.

Ryc. 8. W prawid∏owej rehabilitacji pacjenta pomaga te˝ Program
Z∏ota Karta ConvaTec. Jest on przeznaczony dla nowo operowanych
pacjentów ze stomià.

Ma to miejsce w nast´pujàcych przypadkach:
a) zaburzenia psychiczne;
b) staroÊç i zaawansowane zmiany mia˝d˝ycowe;
c) unieruchomienie;
d) negatywny stosunek chorego do leczenia;
e) niezdolnoÊç nauczenia si´ samodzielnego piel´gnowania stomii.
Poza wy˝ej wymienionymi, szczególnymi przypadkami chory
przed wypisaniem do domu powinien byç niezale˝ny i umieç
zadbaç o siebie bez specjalnej pomocy ze strony otoczenia.

Wyprawka firmy ConvaTec (Ryc. 8) zawiera ponadto bezp∏atny
egzemplarz „Naszej Troski” (magazyn dla pacjentów ze stomià)
oraz informacje dotyczàce programu Z∏ota Karta ConvaTec.
Program Z∏ota Karta ConvaTec to mi´dzynarodowy program
pomocy dla pacjentów ze stomià. Uczestnikiem programu mo˝e zostaç ka˝dy nowo operowany pacjent, którego dane zostanà przekazane do Dzia∏u Pomocy firmy ConvaTec (specjalny kupon oraz
koperta zwrotna znajdujà si´ w wyprawce). Uczestnicy programu
majà mo˝liwoÊç nieodp∏atnego korzystania z szeregu przywilejów,
m.in. z wyjazdów do sanatoriów, bezp∏atnej linii psychologicznej
oraz uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych.
Nale˝y zawsze pami´taç, ˝e w ka˝dym przypadku chory powinien
mieç prawo do wyboru takiego sprz´tu, jaki jest dla niego najbardziej odpowiedni. Mówi o tym mi´dzy innymi punkt 4. i 5. Karty
Praw Osoby ze Stomià, opublikowanej przez International Ostomy
Association w 1993 r. (patrz poni˝ej).

Przed wypisaniem do domu
Za poÊrednictwem piel´gniarki nowo operowani pacjenci przebywajàcy na oddziale majà mo˝liwoÊç otrzymania bezp∏atnych „wyprawek” przygotowanych przez ró˝ne firmy produkujàce sprz´t stomijny (Ryc. 7). Znajdujà si´ w nich próbki sprz´tu oraz materia∏y
edukacyjne.

Karta Praw Osoby ze Stomià

4. Osoba ze stomià ma prawo otrzymaç pe∏nà, bezstronnà
i obiektywnà informacj´ dotyczàcà sprz´tu stomijnego oraz
zasad i sposobów zaopatrzenia w ten sprz´t.
5. Osoba ze stomià ma prawo dokonywaç wolnego wyboru
sprz´tu spoÊród dost´pnego w danym kraju, bez jakiegokolwiek przymusu, skr´powania i ograniczeƒ.
6. Osoba ze stomià ma prawo do informacji o krajowym towarzystwie stomijnym oraz do uzyskania wsparcia ze strony
takiego towarzystwa.
7. Osoba ze stomià ma prawo do uzyskania wszelkich informacji wa˝nych z punktu widzenia jej ˝ycia oraz pracy, ma
prawo oczekiwaç takich informacji dla rodziny i przyjació∏,
aby wzrasta∏a powszechna ÊwiadomoÊç co do warunków,
jakie sà niezb´dne do przystosowania do stomii oraz do
osiàgni´cia przez osoby ze stomià zadowalajàcej jakoÊci
˝ycia po operacji.

èród∏o: Biuletyn Komitetu Organizacyjnego International Ostomy
Association (czerwiec 1993 r.)

1. Ka˝dy pacjent przed operacjà powinien uzyskaç informacje, które pozwolà mu podjàç w pe∏ni Êwiadomà decyzj´
o operacji i dadzà wiedz´ o korzyÊciach wynikajàcych
z leczenia oraz zasadniczych aspektach ˝ycia ze stomià.
2. Stomia powinna byç wytworzona w optymalnym dla pacjenta miejscu, zgodnie z zasadami medycznymi i z uwzgl´dnieniem wszystkiego, co b´dzie sprzyja∏o komfortowi chorego. Takie jest podstawowe prawo pacjenta.
3. Pacjent ma prawo do uzyskania wsparcia specjalistów medycznych i specjalistycznej opieki piel´gniarskiej zarówno
w czasie pobytu w szpitalu, jak i po powrocie do domu.

International Ostomy Association (Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Stomijne) jest organizacjà powo∏anà dla poprawy jakoÊci
˝ycia osób ze stomià, która za cel stawia sobie szerzenie pe∏nej i bezp∏atnej informacji dla wszystkich ludzi ze stomià, ich rodzin,
lekarzy, piel´gniarek i lokalnych towarzystw stomijnych. Informacja dotyczy spraw medycznych, zaopatrzenia w sprz´t oraz zasad
tworzenia nowych organizacji i towarzystw stomijnych. IOA zosta∏o powo∏ane do tego, by reprezentowaç interesy wszystkich ludzi
ze stomià. IOA oÊwiadcza, ˝e wszystkie osoby posiadajàce stomi´ majà prawo do satysfakcjonujàcej jakoÊci ˝ycia po operacji,
a Karta Praw Osoby ze Stomià powinna byç honorowana we wszystkich krajach Êwiata.
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Piel´gniarka powinna równie˝ zapoznaç chorego z przepisami
dotyczàcymi refundacji i lokalnych mo˝liwoÊci zaopatrzenia w
sprz´t stomijny. Jeszcze przed wyjÊciem ze szpitala pacjent powinien otrzymaç wniosek na przynajmniej miesi´czne zaopatrzenie.
Pami´tajmy, ˝e nie mo˝na dopuÊciç do sytuacji, w której chory

po powrocie do domu nie ma czym zaopatrzyç swojej stomii. Nale˝y
go poinformowaç, gdzie, w jaki sposób, jakiej jakoÊci i w jakiej iloÊci
bezp∏atny sprz´t mo˝e uzyskaç. Pacjent powinien równie˝ uzyskaç
od piel´gniarki informacje, gdzie mo˝e zg∏osiç si´ po porad´ w razie
trudnoÊci z piel´gnacjà stomii w warunkach domowych.

Etapy opieki szpitalnej
nad pacjentami ze stomià
pieka pooperacyjna Êwiadczona pacjentowi ze stomià
sk∏ada si´ z dwóch okresów:
– wczesnego, który trwa od momentu prawid∏owego zaopatrzenia stomii na stole operacyjnym do chwili pe∏nej pionizacji
pacjenta;
– póênego, od chwili pe∏nej pionizacji (czyli zwykle od trzeciej
doby) do czasu wypisania pacjenta ze szpitala do domu.
Podczas okresu wczesnego nasz pacjent jest biernym obserwatorem, a piel´gniarka wykonuje wszystkie czynnoÊci higieniczne przy stomii. Oczyszcza skór´ wokó∏ przetoki, nawil˝a Êluzówk´, zabezpiecza stomi´ specjalistycznym sprz´tem. Starajmy
si´, by czynnoÊci te wykonywaç profesjonalnie, wr´cz po mistrzowsku, oraz by w czasie ich przeprowadzania informowaç chorego o tym, co robimy. W tym okresie do pracy potrzebny nam
b´dzie gabinet opatrunkowy (w celu zapewnienia choremu intymnoÊci), ciep∏a woda i mi´kka gaza, miarka, dzi´ki której dokonamy
pomiaru wielkoÊci wytworzonej stomii (co umo˝liwi nam dobór
sprz´tu o w∏aÊciwym rozmiarze), oraz sprz´t stomijny wskazany
dla chorych znajdujàcych si´ w okresie pooperacyjnym – p∏ytka
(najlepiej akordeonowa) wraz z przezroczystym workiem, umo˝liwiajàcym piel´gniarce bacznà obserwacj´ wyglàdu stomii bez
koniecznoÊci odpinania go od p∏ytki.
Okres wczesny koƒczy si´ w chwili, gdy nasz chory jest na tyle
sprawny, by dalsze zabiegi móg∏ wykonywaç sam.
Podczas okresu póênego pracujemy z naszym pacjentem w warunkach sali opatrunkowej. Dobrze, by w gabinecie tym by∏o lustro,
w którym chory zobaczy swój brzuch oraz wytworzonà przetok´
i b´dzie móg∏ obserwowaç, jak piel´gniarka wykonuje czynnoÊci
piel´gnacyjne przy stomii.
Zadaniem piel´gniarki w tym okresie jest nauczenie pacjenta
samodzielnego i prawid∏owego zabezpieczenia stomii. Najpierw,
gdy chory stoi przed lustrem, czynnoÊci higieniczne wykonuje
sama piel´gniarka, ale ju˝ wówczas nale˝y pacjenta zach´caç do
pomocy, np. poprosiç, ˝eby wytar∏ do sucha skór´ wokó∏ stomii.
Podczas kolejnych spotkaƒ stopniowo nale˝y eliminowaç czynnoÊci wykonywane przez piel´gniark´ na rzecz czynnoÊci wykonywanych przez chorego. Ewentualne b∏´dy w samodzielnym zaopatrywaniu stomii nale˝y korygowaç bardzo taktownie, sà one jednoczeÊnie sygna∏em dla piel´gniarki, ˝e w miar´ mo˝liwoÊci nale˝y
jak najcz´Êciej zmieniaç sprz´t stomijny, aby pacjent nauczy∏ si´
prawid∏owego zaopatrywania przetoki.
Za zgodà chorego i w przypadkach uzasadnionych (np. niedow∏ad r´ki, niedowidzenie), mo˝emy do zabiegów piel´gnacyjnych
przy stomii w∏àczyç rodzin´.

baka∏arz Danuta Kruk
Klinika Chirurgii Górnego Odcinka
Przewodu Pokarmowego
Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Okres ten to równie˝ najlepszy moment, by zaproponowaç
pacjentowi zaopatrzenie przetoki w ró˝ne typy sprz´tu, np. dwucz´Êciowy lub jednocz´Êciowy. Ma to pozwoliç choremu na zapoznanie
si´ z dost´pnym bezp∏atnie sprz´tem oraz umo˝liwiç mu wybór
sprz´tu najbardziej odpowiadajàcego jego potrzebom.
Okres póêny zakoƒczy si´ wówczas, gdy pacjent b´dzie umia∏
samodzielnie zaopatrzyç stomi´. Profesjonalnie przygotowany do
wyjÊcia ze szpitala chory to nie tylko osoba umiejàca obs∏u˝yç
swojà stomi´, ale osoba wyposa˝ona w „wyprawk´” (w której
znajdujà si´: sprz´t stomijny, poradnik dla chorego oraz informacja o sposobie refundacji sprz´tu stomijnego) i w prawid∏owo
wystawiony, umo˝liwiajàcy zaopatrzenie si´ w sprz´t wniosek.
WielkoÊç stomii mo˝e ulec zmniejszeniu i czasami trzeba po
dokonaniu pomiaru przetoki, wystawiç choremu recept´ na sprz´t
o innym rozmiarze.
Pacjent opuszczajàcy szpital powinien znaç adres najbli˝szej
Poradni Stomijnej, w której b´dzie móg∏ zasi´gaç porad i otrzymywaç recepty lub sprz´t.
W przypadku, gdy w pobli˝u miejsca zamieszkania nie ma takiej
poradni, chory powinien uzyskaç zapewnienie od piel´gniarki,
˝e zawsze w razie problemów w zakresie piel´gnowania stomii b´dzie móg∏ liczyç na jej pomoc.
Dla pacjenta opuszczajàcego szpital i rozpoczynajàcego w domu
samodzielne ˝ycie ze stomià pomocne mogà byç wskazówki piel´gniarskie – wydrukowane i do∏àczone do wypisywanych wówczas
materia∏ów (karty informacyjnej i wyprawki stomijnej). Dobrze
jest pami´taç, ˝e te wskazówki to rady dla chorego, które byç mo˝e
u∏atwià naszemu podopiecznemu powrót do warunków domowych
i ochronià go przed pope∏nianiem b∏´dów, np. dietetycznych.
Zalecenia nale˝y dobieraç odpowiednio do stanu chorego.
Na co powinny zwracaç uwag´ te rady? MyÊl´, ˝e po pierwsze
nale˝y uczuliç pacjenta, by zawsze mia∏ przy sobie sprz´t stomijny
i materia∏y do mycia skóry, np. chusteczki lub wilgotnà i suchà
gaz´. To wyposa˝enie zgromadzone w kosmetyczce umo˝liwi zmian´ sprz´tu w razie nieprzewidzianych sytuacji, choçby w publicznej
toalecie.
Po drugie, wa˝ne jest, by nasz podopieczny informowa∏ lekarzy
ordynujàcych mu leki w postaci tabletek i kapsu∏ek, ˝e ma stomi´.
Pacjent ze stomià za˝ywajàcy leki doustne powinien te˝ oglàdaç
zawartoÊç worka stomijnego, by wiedzieç, czy leki, które za˝y∏,
rozpuÊci∏y si´ i wch∏on´∏y. JeÊli tak si´ nie sta∏o, nasz chory powinien zg∏osiç si´ do lekarza i poinformowaç o niestrawionych tabletkach znalezionych w worku stomijnym.
Po trzecie, wskazówki powinny zawieraç rady dietetyczne.

O
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Pacjent ze stomià swojà diet´ po operacji powinien rozszerzaç
stopniowo, to znaczy ka˝dego dnia mo˝e wzbogaciç jà o jeden
nowy produkt. Rozszerzenie diety chory musi po∏àczyç z obserwacjà reakcji swojego organizmu.
Posi∏ki, które spo˝ywa nasz pacjent, powinny byç Êwie˝e (z wyjàtkiem pieczywa), przygotowywane w krótkim czasie przed spo˝yciem i z produktów pozbawionych sztucznych barwników i konserwantów.
Chory powinien spo˝ywaç wartoÊciowe posi∏ki kilka razy w ciàgu
dnia, powoli (tak, by pokarm by∏ dok∏adnie prze˝uty) i w mi∏ej
atmosferze. W pierwszym okresie po operacji wytworzenia stomii
rekonwalescent powinien odchodziç od sto∏u z uczuciem „niedosytu”, unikaç „objadania si´”.
Pokarmy i p∏yny nale˝y prze˝uwaç z zamkni´tymi ustami, a pijàc
staraç si´ nie oddychaç ustami, gdy˝ po∏ykanie powietrza podczas
jedzenia i picia (aerofagia) mo˝e byç przyczynà powstawania wzd´ç.
Wskazane dla naszych pacjentów pokarmy to:
- gruboziarniste, czerstwe pieczywo;
- kasze (jaglana, j´czmienna, gryczana);
- chude ryby i mi´so (najlepiej bia∏e);
- chudy nabia∏;
- p∏atki kukurydziane i ry˝owe;
- owoce i warzywa;
- p∏yny w iloÊciach oko∏o 2 litrów na dob´;
- wywary jarzynowe i chude buliony.
Z czasem pacjent sam ustali list´ pokarmów, które nie wp∏ywajà negatywnie na jego samopoczucie. Chorych trzeba uczuliç,
˝e po˝ywienie musi byç dobrze rozdrobnione, a wi´c starsi
pacjenci powinni spo˝ywaç posi∏ki w protezach dentystycznych.
Nale˝y te˝ uprzedziç pacjenta, ˝e w zale˝noÊci od rodzaju
spo˝ytych pokarmów wydalany stolec zmieni barw´ i nie jest to
powód do niepokoju. Nasi podopieczni powinni unikaç potraw
t∏ustych i bardzo s∏odkich, napojów gazowanych, warzyw, takich
jak: groch, fasola, cebula czy kapusta. Powinni te˝ ograniczyç
ostre przyprawy (musztard´, ocet) na rzecz przypraw zio∏owych
(np.: majeranku czy bazylii), unikaç owoców pestkowych (np.:
czereÊni) czy te˝ potraw z du˝à zawartoÊcià màki ziemniaczanej.
OczywiÊcie, ograniczenia te nale˝y stosowaç z umiarem i rozsàdnie. Sporadyczne spo˝ywanie niewskazanych pokarmów nie
jest szkodliwe (nale˝y chorego uprzedziç o mo˝liwoÊci wystàpienia wzd´ç). Dla dobrego samopoczucia i komfortu psychicznego pacjent mo˝e pozwoliç sobie od czasu do czasu na ulubiony
kawa∏ek czekolady czy stek. Wa˝ne jest jednak, by zachowa∏
umiar w jedzeniu ci´˝ko strawnych potraw.
We wskazówkach, jakich udzielamy pacjentowi, trzeba te˝ przypomnieç o koniecznoÊci za˝ywania ruchu (zalecane çwiczenia
trzeba skonsultowaç z lekarzem i rehabilitantem). Spacery oraz
w∏àczenie si´ do lekkich prac domowych sà z ca∏à pewnoÊcià
wskazane. Z czasem sprawnoÊç naszego chorego b´dzie coraz
wi´ksza i nie ma przeciwwskazaƒ, by po konsultacji z lekarzem
powróci∏ on do uprawiania ulubionego sportu (np.: p∏ywania, gry
w tenisa czy te˝ jazdy na rowerze).
Ruch i aktywnoÊç sà koniecznym elementem powrotu do zdrowia, u∏atwiajàc proces trawienia, a tak˝e pomagajàc w utrzymaniu
sta∏ej wagi cia∏a. Uwa˝am, ˝e we wskazówkach piel´gniarskich
nale˝y zawrzeç informacj´ o zaburzeniach jelitowych, które mogà
wystàpiç u chorego, np. po b∏´dzie dietetycznym czy te˝ w silnym
stresie. Najcz´stsze zaburzenia jelitowe to biegunka, zaparcia
i wzd´cia. Co nale˝y zaleciç choremu w przypadku wystàpienia

biegunki? Pacjent powinien zastosowaç diet´ kleikowà (na
wodzie) i spo˝ywaç suchary. JednoczeÊnie nale˝y zwi´kszyç iloÊç
przyjmowanych p∏ynów. Wskazane napoje to gorzka herbata,
napar mi´ty, a tak˝e wywar z jagód. W trzecim dniu chory mo˝e
rozszerzyç diet´ o chudy bulion, ry˝ z jab∏kiem i rozcieƒczone
soki. W czwartym dniu do jad∏ospisu mo˝na w∏àczyç gotowane
chude mi´so i chudy nabia∏. W nast´pnej dobie pacjent mo˝e
spo˝ywaç inne pokarmy lekko strawne, dobrze rozdrobnione.
Przy opanowywaniu biegunki warto choremu zaproponowaç
diet´ pektynowà lub marchwiank´. Stosowanie tych diet powinno
zlikwidowaç biegunk´, o ile by∏a ona spowodowana b∏´dem ˝ywieniowym. Gdy dieta nie pomog∏a, nale˝y poleciç choremu, by zg∏osi∏
si´ do lekarza, a nie wyd∏u˝a∏ samodzielne leczenie si´.
Co pacjent powinien wiedzieç o zaparciach? Wa˝ne jest, by
chory wiedzia∏, ˝e przyczynà zaparç mogà byç: zbyt ma∏a iloÊç
przyjmowanych p∏ynów, skàpe posi∏ki, spo˝ywanie w du˝ych
iloÊciach pokarmów zawierajàcych banany, gotowany ry˝, czekolad´ czy mak, przyjmowanie niektórych leków, np. morfiny i jej
pochodnych oraz czynniki emocjonalne, np. stres.
Trzeba uczuliç chorego, ˝e porady lekarskiej wymagajà zaparcia
trwajàce d∏u˝ej ni˝ kilka dni (oko∏o 5), zw∏aszcza je˝eli dodatkowo towarzyszà im bóle skurczowe.
Je˝eli piel´gniarka dowiedzia∏a si´ w wywiadzie, ˝e pacjent mia∏
sk∏onnoÊci do zaparç przed operacjà, mo˝e profilaktycznie doradziç mu przyjmowanie pokarmów pobudzajàcych prac´ jelit (regularne spo˝ywanie du˝ej iloÊci warzyw i owoców, potraw przyprawionych zio∏ami, spo˝ywanie suszonych Êliwek, wypijanie p∏ynów
w iloÊci minimum 2 litry). Mo˝na te˝ zaleciç wypijanie na czczo
szklanki wody o temperaturze pokojowej, czy te˝ wypijanie na
czczo ∏y˝ki oliwy. Prawid∏owo dobrana dieta, aktywnoÊç ruchowa
oraz stosowanie wy˝ej wymienionych sposobów powinny byç Êrodkami wystarczajàcymi w likwidowaniu zaparç. W przypadku wyst´powania przewlek∏ych zaparç konieczna jest porada lekarska.
Irygacje, g∏´bokie nat∏uszczanie stomii oraz doustne stosowanie
leków przeczyszczajàcych w przypadku przewlek∏ych zaparç
mo˝e zaleciç pacjentowi po zbadaniu i wyeliminowaniu technicznych przyczyn zaburzeƒ w procesie wydalania tylko lekarz.
Wzd´cia, je˝eli wyst´pujà u pacjentów ze stomià sporadycznie,
np. po spo˝yciu potraw lub p∏ynów gazotwórczych, mo˝e chory
z∏agodziç we w∏asnym zakresie, przyjmujàc doustnie po posi∏ku
w´giel leczniczy. Dobrze jest te˝ uprzedziç pacjenta, ˝e przyczynà
wzd´ç mogà byç zaparcia, zbyt pospieszne wykonywanie irygacji
czy aerofagia.
Chory musi jednak wiedzieç, ˝e notoryczne wzd´cia to sygna∏,
by zg∏osiç si´ do lekarza. Wskazówki piel´gniarskie udzielane
pacjentowi opuszczajàcemu szpital nale˝y oczywiÊcie wzbogaciç
o informacje, które piel´gniarka opiekujàca si´ chorym w szpitalu
(a wi´c znajàca jego problemy) uwa˝a za wa˝ne dla swojego
podopiecznego.
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obecnie, w okresie instytucjonalizacji opieki, zmniejszajàcych si´
nak∏adów na s∏u˝b´ zdrowia i standaryzowanych wytycznych, post´powanie nie wynikajàce z podstaw naukowych i ogólnie przyj´tych zasad mo˝e utrudniç dost´p pacjenta do odpowiednich zabiegów i sprz´tu. Analiza zasad, optymalnego wyboru lokalizacji
stomii przed zabiegiem operacyjnym, zapobiegania wyst´powaniu
problemów skórnych wokó∏ stomii i ich leczenia oraz wyboru
sprz´tu stomijnego ujawni∏a bogactwo danych empirycznych przy
bardzo skàpych danych obiektywnych, potwierdzajàcych zasadnoÊç ogólnie przyj´tych koncepcji. Opieka nad pacjentem z kolo-,
ileo- i urostomià to sztuka, ale opiera si´ równie˝ na podstawach
naukowych. Praktyka oparta na podstawach naukowych jest konieczna dla stworzenia solidnego fundamentu, na którym mo˝e
rozkwitaç sztuka zindywidualizowanej opieki nad pacjentem.
Badania dotyczàce opieki przed- i pooperacyjnej, a tak˝e rehabilitacji pacjentów ze stomià mogà przyczyniç si´ do poprawy edukacji i ciàg∏oÊci opieki, optymalizacji kosztów post´powania oraz
do zoptymalizowania opieki nad pacjentem.

Edukacja pacjentów ze stomià
Teaching the adult ostomy patient
Helen O'Shea
Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing 2001; 28: 47-54.

Edukacja w zakresie piel´gnacji stomii jest oparta na zasadach
obowiàzujàcych przy nauczaniu osób doros∏ych. Obejmuje ocen´
ch´ci do nauki, zdolnoÊci i wewn´trznej potrzeby uczenia si´.
Stosuje si´ ró˝ne strategie, majàce na celu rozwijanie poznawczych,
afektywnych i psychomotorycznych aspektów nauczania, a tak˝e
zmierzajàce do przezwyci´˝enia potencjalnych barier kulturowych. Dodatkowo, mo˝liwe sà pewne modyfikacje uwzgl´dniajàce
potrzeby osób w podesz∏ym wieku oraz osób niepe∏nosprawnych,
z zaburzeniami funkcji poznawczych i/lub niskim poziomem wykszta∏cenia. Szkolenie w zakresie piel´gnacji stomii powinno zawieraç tak˝e ocen´ jego skutecznoÊci. W artykule dokonano przeglàdu ogólnych wytycznych w zakresie planowania, wdra˝ania
i oceny skutecznoÊci edukacji doros∏ych pacjentów ze stomià.

Post´powanie zindywidualizowane: nowy
model praktyki klinicznej dla piel´gniarek
stomijnych

Postrzeganie piel´gniarek stomijnych i ich
kompetencji przez pacjentów ze stomià
Nurse perceptions of ostomy patients & their ostomy care competence
Moore S., Grant E., Katz B.
Home Care Provid 1998, 3 (4): 214-220.

Case management: a new practice model for ET nurses
Blaylock B., Murray M.
Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing 1996, 23 (2): 66-72.

Piel´gniarka w zakresie opieki nad pacjentem ze stomià zmienia si´ z osoby zapewniajàcej opiek´ na oddziale szpitalnym w wykwalifikowanà piel´gniark´ wyspecjalizowanà w zakresie kompleksowej opieki stomijnej. Rutynowa praktyka wymaga, aby lekarze
oraz inne piel´gniarki kierowali do piel´gniarki stomijnej swoich
pacjentów z nowo wytworzonà stomià oraz wszystkich pacjentów
z powik∏aniami stomijnymi. OdpowiedzialnoÊç za prawid∏owe
prowadzenie takich pacjentów spada zwykle na piel´gniarki wyspecjalizowane w tej dziedzinie.

Analiza praktyki klinicznej w zakresie piel´gnacji stomii dostarczy∏a nowych pomys∏ów dla poprawy opieki nad pacjentem
i zwi´kszenia pozycji zawodowej piel´gniarek stomijnych. Obecnie, w okresie szybkich przemian w systemie opieki zdrowotnej,
konieczne jest zbadanie mo˝liwoÊci rozszerzenia zakresu odpowiedzialnoÊci piel´gniarek stomijnych. Dopasowanie sprz´tu
stomijnego i edukacja pacjentów dotyczàca pielegnacji stomii nie
wyczerpujà mo˝liwoÊci wp∏ywu piel´gniarki stomijnej na ostateczny wynik leczenia. Opieka nad pacjentem po operacji przewodu pokarmowego wed∏ug zasad „modelu zindywidualizowanej
opieki” stwarza nowe mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego dla piel´gniarek stomijnych. W tym systemie piel´gniarka-mened˝er koncentruje si´ na pacjencie od chwili przyj´cia do szpitala a˝ do
jego wypisu. Jest ona odpowiedzialna za koordynacj´ prac wielodyscyplinarnego zespo∏u opiekujàcego si´ pacjentem i za ocen´
wyników leczenia. Piel´gniarki stomijne muszà umieç oceniç wynik swojej pracy, aby udowodniç istnienie ciàg∏ego zapotrzebowania na tà specjalnoÊç. Artyku∏ opisuje dzia∏ania piel´gniarek stomijnych w szpitalu na Ârodkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych, majàce na celu wypracowanie systemu opieki zindywidualizowanej u pacjentów po operacjach przewodu pokarmowego.
Opisano te˝ proces opracowywania tzw. „szlaku krytycznego”
oraz „mapy opieki”.

Opieka nad pacjentem ze stomià:
podstawowe zasady szkolenia i edukacji
Ostomy care: foundation for teaching and practice
Turnbull G. B., Erwin-Toth P.
Ostomy and Wound Management 1999; 45 (1A Suppl): 23S-30S.

Obecne zasady post´powania z pacjentami ze stomià zosta∏y
wypracowane na podstawie doÊwiadczeƒ chirurgów, piel´gniarek
stomijnych, piel´gniarek oddzia∏owych, pacjentów i producentów
sprz´tu stomijnego. Post´p w zakresie techniki chirurgicznej w latach 50. doprowadzi∏ do zmniejszenia chorobowoÊci i ÊmiertelnoÊci obserwowanych poprzednio u pacjentów z wy∏onionà stomià
jelitowà. Wraz z post´pem, pojawi∏a si´ koniecznoÊç wyjÊcia
naprzeciw potrzebom w zakresie rehabilitacji tych chorych,
poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i zaopatrzenia
w odpowiedni sprz´t. Datujàcy si´ od 1958 roku rozwój opieki
stomijnej pozwoli∏ skoncentrowaç zainteresowania, energi´
i Êrodki na tej wa˝nej dziedzinie piel´gniarstwa. Dzisiejsza, oparta na tradycji praktyka nadal w znacznym stopniu zaspokaja
somatyczne i psychologiczne potrzeby osób ze stomià. Jednak
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prowadzenia dokumentacji koniecznej do refundacji kosztów. Po
raz pierwszy piel´gniarki dysponujà jednolità nomenklaturà do
opisu wykonywanych procedur. Stosowane w klasyfikacji nazewnictwo jest spójne i mo˝e byç stosowane przez piel´gniarki
wszystkich specjalnoÊci i we wszystkich Êrodowiskach pracy
(szpital, poradnia, opieka domowa).

Klasyfikacja procedur piel´gniarskich (NIC)
Nursing interventions classification (NIC)
Bulechek G. M., McCloskey J. C.
Medinfo 1995; 8 Pt 2: 1368.

Klasyfikacja Procedur Piel´gniarskich (Nursing Interventions
Classification – NIC) stanowi pierwszà spójnà klasyfikacj´ procedur wykonywanych przez piel´gniarki. Zawiera ona jednolite nazewnictwo zabiegów piel´gnacyjnych, inicjowanych zarówno
przez piel´gniarki, jak i przez lekarzy. Alfabetyczny spis 336 procedur zosta∏ opublikowany po raz pierwszy w maju 1992 r. (Iowa
Intervention Project, McCloskey J. C. i Bulechek G. M. (wyd.);
Nursing Interventions Classification – NIC; St. Louis; Mosby
Year Book). Ka˝da pozycja w klasyfikacji NIC sk∏ada si´ z nazwy
procedury, definicji i zestawienia dzia∏aƒ koniecznych do jej
przeprowadzenia oraz krótkiej listy pozycji piÊmiennictwa. Procedury uj´te w spisie NIC obejmujà: dzia∏ania fizjologiczne (np.
utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej, odsysanie wydzieliny
z dróg oddechowych, zapobieganie i leczenie odle˝yn), dzia∏ania
psychospo∏eczne (np. redukcja l´ku, przygotowanie do planowanych zabiegów, pomoc w pracach domowych), leczenie choroby
podstawowej (zwalczanie hiperglikemii, piel´gnacja stomii, leczenie przeciwwstrzàsowe), zapobieganie chorobom (ochrona
przed upadkiem i urazem, zapobieganie infekcjom, szczepienia
ochronne) i promocj´ zdrowia (zach´canie do aktywnoÊci fizycznej, prawid∏owego ˝ywienia, pomoc w rzuceniu palenia tytoniu),
a tak˝e dzia∏ania ukierunkowane na osob´ chorego i jego rodzin´
(sprzyjanie integracji rodziny, wsparcie rodziny). Ostatnio pojawi∏a si´ kategoria procedur poÊrednich (np. sprawdzanie kompletnoÊci sprz´tu na wózkach do leczenia stanów nag∏ych i gospodarka zasobami). Metody badawcze stosowane przy opracowaniu tej
klasyfikacji obejmujà: analiz´ treÊci, konsultacje eksperckie,
ukierunkowany przeglàd grupy, analiz´ podobieƒstw i hierarchicznà analiz´ klastrowà. Badania te, prowadzone przez licznà
grup´ naukowców z Uniwersytetu Iowa przy wspó∏pracy Narodowego Instytutu Piel´gniarstwa, trwajà nadal. Od czasu pierwszej
publikacji w 1992 roku, opracowano ok. 50 nowych procedur,
opracowano i zatwierdzono struktur´ taksonomicznà, opracowano
i wdro˝ono system sprz´˝enia zwrotnego i kontroli, a procedury
z listy NIC powiàzano z systemem rozpoznaƒ piel´gniarskich.
W 5 placówkach klinicznych przebadano mo˝liwoÊç wdro˝enia
klasyfikacji NIC i jej integracji z pozosta∏ymi systemami informacji w piel´gniarstwie. Od roku 1995 dost´pny jest numeryczny
system kodowania dla procedur piel´gniarskich. Drugie wydanie
ksià˝kowe klasyfikacji NIC ukaza∏o si´ w ramach wydawnictwa
Mosby Year Book na poczàtku 1996 roku. NIC u∏atwia stosowanie oprogramowania Nursing Minimum Data Set. Zastosowanie
NIC do planowania i dokumentowania opieki piel´gniarskiej u∏atwia stworzenie du˝ych baz danych, które umo˝liwiajà ocen´
efektywnoÊci i kosztów opieki piel´gniarskiej. Jednolita nomenklatura poprawia przekaz informacji mi´dzy piel´gniarkami i innymi pracownikami s∏u˝by zdrowia oraz zapewnia ciàg∏oÊç opieki nad pacjentem. NIC daje piel´gniarkom instrument niezb´dny
do prowadzenia skomputeryzowanej dokumentacji medycznej.
Domeny i klasy zawierajà opis podstawowych czynnoÊci piel´gnacyjnych. NIC mo˝e byç pomocny w prezentowaniu problemów
piel´gniarstwa szerszej publicznoÊci i przy wprowadzaniu nowych
osób do zawodu. Kodowany system procedur mo˝na stosowaç do

Wp∏yw wytworzenia stomii mi´dzy 6. i 12.
rokiem ˝ycia na rozwój psychospo∏eczny
w dzieciƒstwie, okresie m∏odzieƒczym
i wczesnym wieku doros∏ym
The effect of ostomy surgery between the ages of 6 and 12 years on
psychosocial development during childhood, adolescense, and young
adulthood
Erwin-Toth P.
Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing 1999; 26 (2): 77-85.

Cel pracy: ocena wp∏ywu wytworzenia stomii u dzieci w wieku
6-12 lat na ich rozwój psychospo∏eczny w dzieciƒstwie, okresie
m∏odzieƒczym i wczesnym wieku doros∏ym. Plan badania: badanie etnograficzne. Materia∏ i metoda: 6 kobiet i 4 m´˝czyzn (Êrednia wieku 30,7 roku), którzy odpowiedzieli na notatk´ opublikowanà w czasopiÊmie Stowarzyszenia Pacjentów ze Stomià. W badaniu wykorzystano metod´ wywiadu etnograficznego Spradleya.
Przez 4 tygodnie przeprowadzono wywiad ze wszystkimi osobami
obj´tymi badaniem, a drugà, bardziej szczegó∏owà rozmow´, z dwiema osobami uznanymi za najlepsze êród∏o informacji. Wywiady
zosta∏y nagrane, a nast´pnie dokonano transkrypcji ich wypowiedzi. Uzyskane teksty porównano dla wykrycia wszelkich cech
wspólnych w wypowiedziach rozmówców.
Aparatura: zastosowano program komputerowy Etnograph jako
pomoc przy analizie transkrypcji wywiadów. G∏ówne parametry
oceny: subiektywne doÊwiadczenia rozmówców z okresu dzieciƒstwa, okresu m∏odzieƒczego i wczesnego wieku doros∏ego.
Wyniki: dziewi´ç spoÊród 10 badanych osób przystosowa∏o si´ do
nowej sytuacji w pierwszym roku po przeprowadzonym zabiegu.
Najwa˝niejszymi czynnikami sprzyjajàcymi dobremu przystosowaniu by∏y wsparcie ze strony rodziny oraz poczucie „normalnoÊci” i mo˝liwoÊç samodzielnego dbania o stomi´. Wszyscy rozmówcy podali, ˝e stomia mia∏a negatywny wp∏yw na jakoÊç ich
˝ycia we wczesnym okresie m∏odzieƒczym i ˝e bardzo zale˝a∏o im
na nawiàzaniu kontaktu z rówieÊnikami majàcymi podobny problem. Wiek, w którym przeprowadzono zabieg wytworzenia sztucznego odbytu, nie wp∏ywa∏ na rodzaj problemów napotykanych w okresie m∏odzieƒczym.
Wnioski: wytworzenie sztucznego odbytu w wieku 6-12 lat mo˝e mieç negatywny wp∏yw na rozwój psychospo∏eczny w odleg∏ej
perspektywie. Rolà piel´gniarki Êrodowiskowej jest rozwijanie
poczucia normalnoÊci i szkolenie w zakresie techniki samodzielnego dbania o stomi´ jak najszybciej po zabiegu oraz kontaktowanie dzieci i ich rodziców z grupami samopomocy.
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Wzór prawid∏owo wype∏nionego kuponu:

Ka˝dy nowo operowany pacjent ze stomià otrzymuje od firmy ConvaTec specjalnà „wyprawk´“,
która zawiera materia∏y edukacyjne oraz bezp∏atne próbki sprz´tu stomijnego. Do wyprawki tej
do∏àczony jest równie˝ KUPON. Niezw∏oczne odes∏anie czytelnie wype∏nionego kuponu przez
piel´gniark´ opiekujàcà si´ pacjentem na oddziale jest podstawà tego, aby móg∏ on
przystàpiç do Programu Z∏ota Karta ConvaTec. Program ten zosta∏ stworzony z myÊlà o nowo
operowanych pacjentach, którzy powinni zostaç otoczeni szczególnà opiekà.
Uprzejmie prosimy o czytelne i kompletne wype∏nianie kuponów oraz odsy∏anie ich do biura firmy
ConvaTec w za∏àczonych kopertach zwrotnych.

Wi´cej informacji:

0-800 120-093
10
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Teraz jestem
przywiàzany do tego, co mam...
Pawe∏ – wolontariusz POL-ILKO
Jaka jest Twoja historia?
Poza tym Marysia pokaza∏a mi, jak zmieniaç worki, wyt∏umaczy∏a
Par´ razy w ˝yciu by∏em w szpitalu, pierwszy raz na zapalenie
˝e sà jeszcze inne. Szuka∏em wi´c mojego najlepszego worka.
otrzewnej, drugi raz, gdy mia∏em kamienie w p´cherzyku
To trwa∏o, ˝ona biega∏a i kupowa∏a po kilka sztuk, a mój brzuch
˝ó∏ciowym. Wtedy jednak po operacji zaszyli mnie i spokojnie
by∏ coraz bardziej odparzony. Ale szuka∏em dalej.
wróci∏em do domu. Gdy jednak wy∏onili mi stomi´, musia∏em si´
To by∏ najgorszy moment?
nauczyç na nowo ˝yç.
Tak. Wróci∏em do domu, nikomu nie chcia∏em robiç k∏opotu,
Dlaczego zapad∏a decyzja o stomii ?
a tu wszystko si´ odkleja, stolec leje si´ na brzuch, brudna
W pewnym momencie nie by∏o ju˝ przejÊcia przez jelito. Guz
poÊciel, nieprzyjemny zapach. To by∏y straszne chwile. Chocia˝
zamyka∏ i jelito, i odbyt. Ba∏em si´ stomii, mia∏ jà mój kolega.
mam warunki, mieszkanie, swojà sypialni´, ∏azienk´, to jednak
Dlatego tak bardzo prosi∏em chirurga, ˝eby wycià∏, co trzeba,
by∏o mi bardzo trudno. Marysia by∏a ogromnym wsparciem.
zszy∏ i ˝eby tylko nie by∏o stomii. W koƒcu to on si´ zaczà∏
Zawsze mia∏a dla mnie czas, pozwala∏a, bym dzwoni∏ do niej z
martwiç, co zrobi, gdy b´dzie konieczne wytworzenie odbytu
ka˝dym g∏upstwem.
brzusznego. Wtedy to ja go pociesza∏em – operuj, zgodz´ si´ na
Jak wreszcie „zapanowa∏eÊ” nad stomià?
wszystko. Cierpia∏em tak bardzo, ˝e poma∏u zaczyna∏o mi byç
Marysia mia∏a takà dobrà zasad´ – nigdy nic nie robi∏a za mnie.
wszystko jedno. I sta∏o si´. Obudzi∏em si´ po operacji, a do
T∏umaczy∏a i pokazywa∏a – zawsze spokojnie, powoli. I sam
brzucha mia∏em przypi´ty worek.
zaczà∏em myÊleç, ˝e np. musi byç lustro, ˝eby zobaczyç, co „tam”
Minà∏ rok od tamtego dnia, gdy obudzi∏eÊ si´ z workiem
mam. A˝ znalaz∏em swoje metody. Wypróbowa∏em, sprawdzi∏em,
na brzuchu. Jak jest teraz?
wiem, co i jak dzia∏a.
Ju˝ si´ przyzwyczai∏em. Wi´cej, jestem przywiàzany do swojej
Znalaz∏eÊ te˝ w koƒcu „swój worek”...
stomii i nie dam jej sobie odebraç. Dó∏ mam zachowany, odbyt nie
Tak, znalaz∏em go na spotkaniu w Pol-Ilko z firmà ConvaTec,
zosta∏ wyci´ty. Mam ogromne zaufanie do mojego lekarza i pyta∏em
gdzie prezentowano nowy sprz´t. I nauczy∏em si´, jak to wszystko
go ostatnio, czy jest mo˝liwoÊç odtworzenia
ma byç u mnie. U mnie, a nie jak
ciàg∏oÊci. Powiedzia∏ mi: „mo˝liwoÊç jest,
w ksià˝ce. Zrozumia∏em, ˝e nie
Organizacja Narodów Zjednoczonych
pewnoÊci nie ma”. Postanowi∏em nie ryzytrzeba obchodziç si´ ze stomià
og∏osi∏a rok 2001 Âwiatowym Rokiem
kowaç kolejnej operacji. Po tamtej ledwo si´
jak z jajkiem. Wszystko zacz´∏o
Wolontariatu. W ten szczególny sposób
wybudzi∏em. Poza tym cz∏owiek staje si´ coraz
si´ uk∏adaç. Wiem, ˝e o stomi´
ONZ wyra˝a uznanie milionom ludzi na
starszy. Zmiana woreczka przy stomii jest du˝o
trzeba dbaç tak, jak si´ dba o...
ca∏ym Êwiecie, którzy bezinteresownie
∏atwiejsza ni˝ zdejmowanie pampersa.
samochód. Chyba wtedy postapomagajà innym. W Polsce oko∏o 3 mln.
Czy okres po operacji by∏ najtrudniejszy ?
nowi∏em, ˝e trzeba ludziom
osób ochotniczo niesie pomoc swoim
Najtrudniejsze zacz´∏o si´, kiedy mia∏o byç
pomagaç, takim jak ja – po
sàsiadom, ofiarom biedy, wojen, kl´sk ˝ylepiej. Marzy∏em, by jak najszybciej wróciç do
operacji. Dopóki cz∏owiek nie
wio∏owych i chorób. Gra Wielka Orkiestra
domu. Tam chcia∏em wszystko opanowaç sam,
zobaczy drugiego cz∏owieka
Âwiàtecznej Pomocy, czynne sà hospicja.
nie lubi´ robiç innym ludziom k∏opotu. Na
– nie uwierzy. Zosta∏em wolonSzczególnymi ochotnikami sà wolontaoddziale woreczki zmienia∏a mi piel´gniarka.
tariuszem.
riusze POL-ILKO. „Wolontariusze udzielajà
Umiesz rozmawiaç, ∏atwo
MyÊla∏em, ˝e je˝eli jej tak dobrze idzie, to jest
takiego wsparcia osobom nowo operonawiàzujesz kontakty, to
to proste. Dosta∏em te˝ do domu woreczki. Gdy
wanym, którego nie mogà udzieliç profesjoodpowiednie cechy dla
piel´gniarka je przykleja∏a, trzyma∏y si´. Mnie
naliÊci, chyba ˝e sami majà stomi´” – to
ciàgle si´ odkleja∏y, nie mog∏em sobie z tym
wolontariusza...
zdanie wybitnego angielskiego chirurga,
wszystkim poradziç. Skóra by∏a coraz bardziej
Wiele lat pracowa∏em w katoprof. Milesa Irvinga, oddaje istot´ wolonodparzona. Taki by∏ mój pierwszy dzieƒ w
lickim telefonie zaufania. Te doÊtariatu wÊród osób ze stomià.
domu, w dodatku piàtek po po∏udniu. Co robiç?
wiadczenia bardzo mi pomagajà
– myÊla∏em goràczkowo. Wtedy si´gnà∏em po
w tym, co teraz robi´.
Jak mo˝na, Twoim zdaniem, rozpowszechniç wolonksià˝eczk´, którà dosta∏em w szpitalu. Zauwa˝y∏em imi´,
nazwisko, telefon i adres osoby, która mieszka kilka domów dalej.
tariat stomijny?
Zadzwoni∏em. Mia∏em obawy, czy ona, jako prezes od tych spraw,
Potrzeba informacji o wolontariuszach. KtoÊ ze szpitala – lekarz,
mo˝e do mnie przyjÊç jedynie dlatego, ˝e mam problemy? A ona
piel´gniarka – powinien powiedzieç choremu: „jest taki goÊç,
tylko zapyta∏a, kiedy wyszed∏em ze szpitala. Gdy us∏ysza∏a:
on ma to samo co Pan, daje sobie rad´, mo˝e przyjÊç do Pana i za
dzisiaj, powiedzia∏a – b´d´ za pó∏ godziny. I by∏a. Maria jest
darmo z Panem pogadaç, mo˝na mu zaufaç”. To powinno
wspania∏à wolontariuszkà.
wystarczyç.
Dzi´kuj´ bardzo za spotkanie.
Najwa˝niejsze, ˝e rozmawia∏a z mojà ˝onà. T∏umaczy∏a, ˝e musi
Rozmawia∏a Jolanta Fryc-Martyƒska
mnie przyjàç takim, jakim teraz jestem, musi mnie zaakceptowaç.
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DwadzieÊcia jeden lat
codziennego przyklejania...
Ula – wolontariuszka POL-ILKO
Jakie by∏y poczàtki Twojego ˝ycia ze stomià ?
By∏am operowana dwadzieÊcia jeden lat temu. Trafi∏am do dobrej
kliniki, ale nikt poza psychologiem ze mnà nie rozmawia∏. Przed
operacjà nie wiedzia∏am w∏aÊciwie nic o stomii. Wszyscy byli
niezwykle sympatyczni, mili, uÊmiechali si´ i... nie rozmawiali
na ten temat. S∏ysza∏am jedynie standardowe formu∏ki: „wszystko
dobrze”, „wszystko w porzàdku”. Tamte czasy by∏y trudne, w szpitalu mia∏am zak∏adany dobry sprz´t, ale do domu przynios∏am
krakowski pas i polskie woreczki samoprzylepne, odklejajàce si´
bez przerwy, które w dodatku trzeba by∏o oszcz´dzaç. Teraz jest
inaczej. Co jakiÊ czas pojawiajà si´ nowoÊci, niektóre pasujà,
inne nie. Ale mo˝na wybieraç. Trzeba tylko wiedzieç z czego.
JesteÊ wolontariuszkà stomijnà i koordynatorem wolontariuszy POL-ILKO w oddziale regionalnym Towarzystwa. Dlaczego zainteresowa∏aÊ si´ wolontariatem
i na czym polega Twoje zadanie jako koordynatora?
Na pierwsze spotkania z pacjentami na oddziale zaprosi∏a mnie
psycholog. Ta sama, z którà mia∏am kontakt, gdy le˝a∏am w szpitalu.
Potem w oddzia∏ach regionalnych POL-ILKO zaczà∏ si´ coraz
intensywniej organizowaç wolontariat. A poniewa˝ mam troch´

piel´gnowania stomii... Niektóre osoby dzwonià, bo chcà, ˝eby
ktoÊ przychodzi∏ zmieniaç im woreczki, nawet za pieniàdze. Takiego telefonu te˝ nie mo˝na lekcewa˝yç...
Dlaczego?
Bo to znaczy, ˝e ktoÊ nie mo˝e sobie poradziç. Trzeba mu pomóc,
podajàc np. adres, gdzie takà opiek´ mo˝e uzyskaç. Wolontariusz
to osoba, która znajduje bezinteresownie czas dla drugiego. Ludzie
po wyjÊciu do domu cz´sto prze˝ywajà du˝e za∏amanie, szczególnie jeÊli nie majà doÊç informacji o tym, jak sobie radziç w
razie trudnoÊci i gdy nie sà samowystarczalni w piel´gnacji
stomii. To prawda, ˝e pracownicy S∏u˝by Zdrowia sà strasznie
zagonieni i obcià˝eni. Piel´gniarki spieszà si´, szybko zrobià
opatrunek, wymienià woreczek i biegnà dalej. Chory mo˝e nawet
widzi karteczk´ z telefonem wolontariuszy, ale ze wstydu nie
chce, ˝eby jakieÊ inne osoby wiedzia∏y o jego stomii. MyÊli,
˝e kiedy przeczyta broszurki i pójdzie do domu, to b´dzie lepiej.
Czy pami´tasz swoje pierwsze spotkanie z chorym?
OczywiÊcie, by∏a to pani po operacji. Czeka∏a na mnie.
Rozmawia∏yÊmy d∏ugo, odwiedza∏am jà kilka razy. Wtedy takie
spotkanie wyglàda∏o inaczej, poniewa˝ dziÊ nie rozmawiamy ju˝

Wolontariusz nie jest doradcà, nie zast´puje S∏u˝by Zdrowia. Pomaga przez swój osobisty przyk∏ad, jest uosobieniem
nadziei. Wolontariuszami sà osoby ze stomià, co najmniej rok po operacji albo cz∏onkowie ich rodzin. Przeszli oni
trening umiej´tnoÊci, zwiàzanych z udzielaniem nieprofesjonalnego wsparcia, zorganizowany przez POL-ILKO. Nadzór
nad wolontariuszami pe∏nià regionalni koordynatorzy, czyli osoby ze stomià o bardzo du˝ym doÊwiadczeniu i du˝ej
kulturze osobistej. Wolontariusze POL-ILKO to osoby, którym mo˝na zaufaç: sà odpowiednio przygotowani do
pomagania, co potwierdza imienny certyfikat wydany przez POL-ILKO. Mo˝na wi´c bez obaw korzystaç z ich pomocy.
Wystarczy zg∏osiç si´ do najbli˝szego miejscem zamieszkania koordynatora lub do poradni stomijnej, która dysponuje
danymi wolontariuszy. Dzi´ki nim tysiàce osób mogà liczyç na codzienne wsparcie.
wolnego czasu, zgodzi∏am si´ koordynowaç prac´ wolontariuszy.
Koordynator czuwa, ˝eby wszystko dobrze przebiega∏o i dba
o kontakty ze S∏u˝bà Zdrowia.
Czy wspó∏praca ze S∏u˝bà Zdrowia jest taka wa˝na?
Ta wspó∏praca jest po prostu konieczna. Wolontariusz jest dla
cz∏owieka, który ma mieç stomi´ albo w∏aÊnie le˝y w szpitalu po
operacji. Ten czas przed operacjà albo zaraz po jest najwa˝niejszy
dla naszej psychiki. W „STOMIKU” i w innych naszych broszurkach znajdujà si´ informacje o koordynatorach wolontariuszy.
Podajemy telefony tych osób oraz telefon krajowego koordynatora,
Jurka, który zawsze mo˝e odpowiednio pokierowaç dalej.
Koordynatorzy to ludzie wiedzàcy kogo mo˝na wys∏aç do osoby
potrzebujàcej, kto b´dzie dla niej najodpowiedniejszy. Ja osobiÊcie przedstawi∏am si´ wielu piel´gniarkom oddzia∏owym
z chirurgii w naszym mieÊcie. Wi´kszoÊç tych oddzia∏owych jest
bardzo ˝yczliwa, cieszà si´, ˝e jesteÊmy. Podczas takich wizyt
zostawiam wizytówki i kartki z telefonami do wolontariuszy,
proszàc, by zosta∏y wywieszone na oddziale. Niestety, odzew jest
ma∏y. Dzwonià zazwyczaj rodziny pacjentów albo oni sami zaraz
po wyjÊciu do domu. Proszà najcz´Êciej o rady odnoÊnie sprz´tu,

o rozmiarze woreczka, tylko o ˝yciu ze stomià. B´d´ zawsze
bardzo mi∏o wspominaç tamto spotkanie.
Jak sàdzisz, co jeszcze ogranicza mo˝liwoÊci wolontariuszy?
Gdy patrz´ na Amazonki, to troch´ zazdroszcz´, ˝e one sà tak
widoczne. Z drugiej strony ja sama, mimo ˝e tyle lat mam stomi´
i zaakceptowa∏am ˝ycie takim, jakie jest, chyba nie potrafi∏abym
twarzà do kamery powiedzieç: mam stomi´. Sprawy wypró˝niania
sà wcià˝ wstydliwe. Poza tym jesteÊmy starsi od Amazonek
– Êrednia naszego wieku to oko∏o szeÊçdziesiàt lat. Nie umiemy
si´ odpowiednio „zareklamowaç”, nie pchamy si´ na afisze, nieproszeni cicho czekamy, a˝ nas zawo∏ajà. Jednak z opracowania
ankiet przeprowadzonych wÊród koordynatorów wolontariuszy
widaç, jak wielka to jest pomoc. W ciàgu roku wolontariusze odbywajà oko∏o 250 spotkaƒ z nowo operowanymi osobami i ich
rodzinami. To wielka radoÊç. MyÊl´, ˝e z czasem b´dzie tych
spotkaƒ wi´cej i ˝e coraz cz´Êciej b´dziemy proszeni na oddzia∏y
do tych osób, które bojà si´ najbardziej i najbardziej potrzebujà
bezinteresownej pomocy drugiego cz∏owieka.
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Jolanta Fryc-Martyƒska
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Na poczàtku by∏ chaos
- jak ˝yç ze stomià?
Ewa – pacjentka
L – lekarz chirurg – dobry kontakt jest ogromnie wa˝ny.
Nie wyobra˝am sobie, aby leczyç si´ u osoby, której si´ boj´.
Trzeba Mu ufaç, wierzyç w umiej´tnoÊci, szczeroÊç...
– lekarz innej specjalnoÊci – wzbudza na nowo l´k.
Przera˝a go leczenie „takich ludzi”. Znam to z autopsji. Co
b´dzie, gdy wyjad´ z Poznania i coÊ si´ przydarzy? Ju˝ na
samà myÊl si´ boj´.
N – nadzieja – konieczna jak powietrze, ale prawdziwa, realna,
a nie biblijna. Mi∏o by∏o us∏yszeç konkretne pocieszenie,
kiedy ktoÊ doda∏ otuchy, nadziei...
– narkoza – nie odczuwa∏am l´ku przed nià, ba∏am si´,
co b´dzie po niej, tzn. bólu.
– noce – bezsennoÊç pomi´dzy pierwszà a drugà operacjà
spowodowana by∏a strachem, l´kami, które nagromadzi∏y si´
w podÊwiadomoÊci. Teraz to wiem. Min´∏o troch´ czasu,
dziÊ ˝yj´ ju˝ bez stomii. Wtedy wydawa∏o mi si´, ˝e mój
wrodzony optymizm ze wszystkim sobie radzi. Tak by∏o
w dzieƒ, ale noce sà d∏ugie...
O – operacja – samo s∏owo jest straszne. Gdy us∏ysza∏am,
˝e czekajà mnie dwie, trzy, myÊla∏am o tym, jak o tragicznej
katastrofie. Jak to? W trudnych sytuacjach okazuje si´,
˝e cz∏owiek wytrzyma bardzo du˝o. Podporà by∏a motywacja
i fachowa pomoc. Znów by∏am szcz´Êciarà – jestem urodzonà optymistkà i znajdowa∏am si´ pod fachowà opiekà.
Mam proste marzenie: nie chc´ wi´cej operacji. To traumatyczne prze˝ycie.
P – personel – mam szcz´Êcie do ludzi. Nie mog´ narzekaç na
brak taktu i zrozumienia w klinice, gdzie przeprowadzono
zabieg. Znacznie gorzej bywa∏o w przychodni rejonowej,
u ginekologa... Nigdy nie lubi∏am litoÊci, histerycznego
wspó∏czucia. To musi si´ zmieniç.
– psycholog – mi∏o us∏yszeç, ˝e l´k i strach sà normalne.
Jeszcze milsza, budujàca by∏a opowieÊç o zjeêdzie stomików,
szcz´Êliwych, korzystajàcych z ˝ycia ludzi.
– poradnia stomijna – doskona∏a opieka pod ka˝dym
wzgl´dem. Szkoda, ˝e nie ma opieki przedstomijnej (tak jak
sà szko∏y rodzenia). Nie wiem, czy jest to dobre porównanie.
– praca – szcz´Êliwie mog´ wróciç do pracy, chc´ tego. Nic
si´ nie zmieni∏o, nic przez ostatni rok si´ nie wydarzy∏o.
R – renta – dlaczego wszyscy o nià pytajà? Reaguj´ alergicznie.
– rehabilitacja – konieczna, niezb´dna. I znowu strach otoczenia. „Czy kobieta po takich przejÊciach mo˝e çwiczyç?” –
zapyta∏ mnie rehabilitant. Mo˝e, chce i nie znosi
zdziwionych, zal´knionych min. To wcià˝ boli, denerwuje...
S – samotnoÊç – w trudnych chwilach cz∏owiek jest sam.
JeÊli ja nie pogodz´ si´ ze Êwiatem, losem, stomià – nikt
i nic mi nie pomo˝e. Nawet najlepsza rodzina, przyjaciele.
Pewne stany, emocje sà tylko moje. Nie wszyscy to szanujà.
– sprz´t stomijny – wielka niespodzianka. To naprawd´
dzia∏a i mo˝e byç niewidoczne. Ba∏am si´ odparzeƒ,
uczuleƒ, nieprzyjemnych zapachów. Nic z tych rzeczy. Niech

dy wspominam czas ze stomià, nie potrafi´ porzàdkowaç,
klasyfikowaç. Te ciàgle ˝ywe blizny zosta∏y. IloÊç myÊli,
emocji, wra˝eƒ, skojarzeƒ jest tak ogromna, ˝e znowu
czuj´ chaos. Ale... Na poczàtku by∏ nieznany, obcy chaos. Teraz
czuj´ chaos oswojony, jednak wcià˝ nie poddajàcy si´ uporzàdkowaniu. Tego chyba nie da si´ logicznie, naukowo ogarnàç.
To Êwiat emocji, który nawet we wspomnieniach jest skomplikowany, niespójny i zale˝ny od chwili. Stàd moja wyliczanka.
Mój osobisty alfabet.

G

A – akceptacja sytuacji – konieczna. Im szybciej, tym lepiej.
Znam osob´, która p∏aka∏a za ka˝dym razem, gdy oglàda∏a
w lustrze siebie ze stomià (czasowà na szcz´Êcie).
B – ból psychiczny – prze˝ywa∏am go przed operacjà. Zbyt
ma∏o wiedzia∏am o tym, jak pi´knie, tj. NORMALNIE,
b´dzie mo˝na ˝yç ze stomià. To by∏o niewyobra˝alnie trudne
do ogarni´cia. Kompletny chaos. ˚ycie z workiem na brzuchu?
Jak?
– ból fizyczny – po operacji cia∏o wokó∏ stomii jest wra˝liwe,
czu∏e. To na szcz´Êcie szybko mija. Nie lubi´ bólu, boj´ si´
bólu, choç wiem, ˝e nic nie rodzi si´ bez bólu!
C – chirurgia – jest pi´kna. Zazdroszcz´ tych umiej´tnoÊci,
w∏adzy, wiedzy; Ale... Boj´ si´ tak˝e...
– czas – leczy rany. To stare, wcià˝ aktualne przys∏owie. Czy
wszystkie rany? Na pewno nie. Do dzisiaj czas dziel´ na ten
przed pierwszà operacjà, przed drugà, przed trzecià...
D – dieta – ju˝ po likwidacji stomii zdarzy∏o mi si´ le˝eç w innej
klinice. Zawsze musia∏am t∏umaczyç: jem normalnie. Ciàgle
proponowano mi p∏ynnà papk´. Kompromisem by∏a dieta
wàtrobowa. To Êmieszy∏o, ale i bola∏o.
G – godnoÊç – trudno jà zachowaç, gdy jest si´ obola∏ym,
przera˝onym, wystraszonym, uzale˝nionym od pomocy.
Dobry personel mo˝e bardzo pomóc. Pewnie w trudnych
chwilach choroby jest si´ przewra˝liwionym, ale czasem
czyjÊ wzrok dobija do koƒca...
H – humor – nawet czarny ratuje przed samoumartwianiem.
Pami´tam komentarz chirurga: „Najpierw chce si´ tylko ˝yç,
a potem pada pytanie, czy ta blizna musi byç taka du˝a?”
– higiena – bardzo ci´˝ko przejÊç ze zwyk∏ej, zdrowej
„samoobs∏ugi” do pomocy kaczki czy nerki. Pewnie trudno
pomagaç, ale uzale˝nienie od kogoÊ, od pampersów jest
stresujàce, kr´pujàce.
I – ileostomia – co to jest? Brzmi naukowo, poprawnie,
dziwnie. Cz´Êç zamienna? Na poczàtku potrzebna jest
pomoc...
– integracja – „jak stomiak ze stomiakiem”. Nie korzysta∏am, choç dobrze by∏o mieç ÊwiadomoÊç istnienia takiej
mo˝liwoÊci.
K – kontrole – „przeglàdy techniczne”. Zawsze towarzyszy
temu szybki oddech, wspomnienia, strach. Pewnie tak
zostanie...
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NOWOÂå !
Nowe gaziki do zmywania
skóry wokó∏ stomii
"

zapewniajà skutecznà i wygodnà piel´gnacj´ stomii

"

u∏atwiajà przyklejanie sprz´tu stomijnego

"

zapewniajà higien´ w ka˝dej sytuacji

Jak prawid∏owo stosowaç ConvaCare ® - gaziki do zmywania skóry.

1. Po zdj´ciu p∏ytki stomijnej lub jednorazowego worka nale˝y oczyÊciç stomi´ i skór´ wokó∏ niej
gazikiem do zmywania skóry ConvaCare ®, który ∏agodnie zmywa,
piel´gnuje i odÊwie˝a skór´. Jego zastosowanie pomaga utrzymaç higien´ w ka˝dych
warunkach, zmniejsza ryzyko podra˝nieƒ
skóry na skutek dzia∏ania treÊci wydobywajàcej si´ ze stomii oraz znacznie u∏atwia
przyklejanie p∏ytki stomijnej.

2. Po wysuszeniu skóry nale˝y
przykleiç p∏ytk´ stomijnà lub
worek z przylepcem.

3. Gaziki do zmywania skóry
ConvaCare® mo˝na stosowaç
równie˝ podczas wymiany
worka do oczyszczenia zewn´trznej powierzchni p∏ytki stomijnej. Jest to
wygodny i szybki sposób na zachowanie higieny w ka˝dych warunkach,
przy jednoczesnym braku ryzyka podra˝nieƒ.

Gaziki ConvaCare® sà dost´pne w ramach limitów na sprz´t stomijny ustalonych przez MZiOS

Bezp∏atna linia informacyjna - tel.: 0-800 120-093
ConvaTec, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 874 38 10, fax: (22) 874 38 35

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel.: (22) 874 38 10
fax: (22) 874 38 35
dzial.pomocy@bms.com

bezp∏atna infolinia:
0-800 120-093

–

–

–

–

U – uÊmiech – czyni cuda, uÊmiechni´ty personel leczy!
Szkoda, ˝e nie wszyscy o tym pami´tajà.
W– wstyd – wstydzi∏am si´ badaƒ, rektoskopii, kolonoskopii
per rectum. Rola personelu jest tutaj bardzo du˝a. Nigdy si´
nie wstydzi∏am stomii, faktu jej posiadania. Niezwykle
mi∏ym zaskoczeniem by∏o to, ˝e faktycznie jest niewidoczna
i niewyczuwalna zapachowo. ˚y∏am normalnie, by∏am kobietà,
˝onà, matkà... Nie wiem i chyba ju˝ nigdy si´ nie dowiem.
Z – zapach – nieprzyjemny. Zostanie na zawsze w pami´ci.
Jedyny powa˝ny minus stomii. Jej opró˝nianie wià˝e si´
z bardzo przykrym, charakterystycznym zapachem. Ponoç
nic i nikt nie jest doskona∏y. STOMIA TE˚.
– zdrowie – czy mo˝na byç zdrowym ze stomià? TAK. Szkoda,
˝e powszechne mniemanie jest inne. Do Amazonek ju˝ si´
przyzwyczailiÊmy, do Stomików nie. Spotka∏am si´ z tym
wielokrotnie. Stomia nie mo˝e byç synonimem wielkiej tragedii.
˚ – ˝ycie – jest pi´kne. Brzmi to banalnie, ale tak to czuj´.
Chcia∏am ˝yç i ˝y∏am, choç ze stomià i bliznami. Bilans
zysków i strat pokaza∏, ˝e ˝yj´ lepiej. Tak, lepiej ni˝ przez
ostatnich par´ lat. Czu∏am si´ Êwietnie (bez biegunek,
anemii). Jad∏am wszystko (po diecie zalecanej przy
wrzodziejàcym zapaleniu jelita grubego). To by∏ cud.

˝yje XXI wiek. Nie wyobra˝am sobie dawniejszego sprz´tu,
który nie ukrywa∏ zapachów.
strach – ma wielkie oczy, jest zaraêliwy, niezdrowy. Ba∏am
si´ stomii (trudno by∏o mi sobie TO wyobraziç). Jeszcze
wi´kszy strach wzbudza∏a we mnie likwidacja stomii. Tak!
˚y∏am z nià przez pi´ç miesi´cy. Dobrze... A jak b´dzie
potem? „Potem” si´ sta∏o, jestem po likwidacji stomii. I co?
Dalej (w chwilach s∏aboÊci) pojawia si´ pytanie: a jak
b´dzie za rok, za dwa. Wiem, na Zachodzie tacy ludzie ˝yjà
20 lat i nic z∏ego si´ nie dzieje. Ale l´k pozostaje...
szcz´Êcie – szcz´Êciem mia∏o byç unikni´cie operacji.
Szcz´Êciem by∏o wracanie do si∏, likwidacja stomii.
Szcz´Êciem jest zwyk∏e ˝ycie, choç podobno apetyt roÊnie
w miar´ jedzenia.
szpital – dla jednych to miejsce pracy, dla innych przykra
koniecznoÊç. Na pewno mo˝e byç miejscem przyjaznym,
choç nierzadko o tym si´ zapomina. Zawsze b´d´ pami´ta∏a
pacjentk´ (lekarz-pediatra), która po operacji, kolonoskopiach, rektoskopiach, powiedzia∏a: „Ja chc´ leczyç, a nie
byç leczonà. Teraz dopiero rozumiem l´ki matek moich
pacjentów.”
Êmierç – w swoim optymizmie nie myÊla∏am o takim rozwoju sytuacji (pomimo pobytu na intensywnej terapii).
Do dziÊ pami´tam kobiet´, która umiera∏a na ∏ó˝ku obok
mnie. Tak byç nie powinno, to by∏o trudne dla mnie, a co
dopiero dla rodziny umierajàcego.

Ten cud chirurgii dzia∏a i to jest pi´kne. Mam d∏ug, którego
nie jestem w stanie sp∏aciç.

Esteem™ – dost´pne rodzaje worków, ich rozmiary i ceny
Rozmiar

Numer
katalogowy

IloÊç szt. w opak.

Cena
za 1 szt.

Cena
za 1 opak.

Esteem™ – worki zamkni´te/kolostomijne
20-70 mm

404721

30

7,70

231,00

30 mm

404723

30

7,70

231,00

40 mm

404724

30

7,70

231,00

50 mm

404725

30

7,70

231,00

Esteem™ – worki zamkni´te/kolostomijne z wk∏adami dezodorujàcymi
20-70 mm

404677

30

8,70

261,00

30 mm

404679

30

8,70

261,00

40 mm

404680

30

8,70

261,00

50 mm

404681

30

8,70

261,00

Esteem™ – worki otwarte/ileostomijne
20-70 mm

405850

10

9,20

92,00

30 mm

405852

10

9,20

92,00

40 mm

405853

10

9,20

92,00

50 mm

405854

10

9,20

92,00

60 mm

405855

10

9,20

92,00
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Wydarzenia
u którego nie wyst´pujà powik∏ania, powinien
byç traktowany jak osoba zdrowa. W referacie
znalaz∏y si´ równie˝ uwagi nt. mo˝liwoÊci zapobiegania nowotworom, które stanowià jednà
z najcz´stszych przyczyn wy∏onienia stomii.
Profilaktyka taka powinna objàç przede wszystkim zwi´kszenie spo˝ycia pokarmów bogatych
w witaminy antyoksydacyjne (E, C), b-karoten
oraz flawonoidy.
Nast´pny odczyt dotyczy∏ tematu, który cz´sto choç nies∏usznie jest pomijany – problemowi ˝ycia seksualnego pacjentów ze stomià.
Referat zosta∏ zaprezentowany przez dra Wies∏awa Czernikiewicza z Zak∏adu Seksuologii
i Patologii Wi´zi Mi´dzyludzkich CMKP
w Warszawie. Zaburzenia seksualne wyst´pujàce u osób po zabiegu wy∏onienia przetoki
majà przede wszystkim pod∏o˝e psychologiczne. Jako najwa˝niejsze przyczyny dysfunkcji
wymienia si´ g∏ównie: depresj´ pooperacyjnà,
obni˝onà samoocen´, l´k przed brakiem akceptacji ze strony partnera oraz l´k przed niesprawnoÊcià seksualnà. Szanse na powrót do normalnego ˝ycia seksualnego majà przede wszystkim
ci pacjenci, u których zaburzenia wyst´powa∏y
krótkotrwale, którzy posiadajà motywacj´ do leczenia oraz mogà liczyç na wsparcie partnera.
Du˝e zaciekawienie wzbudzi∏o wystàpienie
kolejnych prelegentów – dr Ewy DmochGajzlerskiej z Kliniki Ginekologii i Po∏o˝nictwa CMKP w Warszawie oraz dra Jacka Szmei
z III Katedry i Kliniki Chirurgii AM w Poznaniu – poÊwi´cone zagadnieniu cià˝y u pacjentek ze stomià. Referenci podkreÊlili, ˝e stomia
nie stanowi przeszkody do zajÊcia w cià˝´. Jej
przebieg nie ró˝ni si´ od przebiegu cià˝y
u zdrowych kobiet. Równie˝ poród mo˝e odbyç
si´ drogami natury, a cesarskie ci´cie zaleca
si´ jedynie w szczególnych przypadkach. Wa˝ne jest jednak, aby opiek´ nad ci´˝arnà sprawowa∏ nie tylko lekarz ginekolog, ale i chirurg.
Temat „Operacja – stomia – depresja?”
podj´∏y dr n. hum. Maria Kózka z Instytutu
Piel´gniarstwa WOZ CM UJ w Krakowie oraz
mgr psych. Jolanta Fryc-Martyƒska z III Katedry i Kliniki Chirurgii AM w Poznaniu. Stwierdzono, ˝e dla wi´kszoÊci pacjentów choroba,
a w konsekwencji wy∏onienie stomii, stanowi
szczególne obcià˝enie. Zmienia bowiem u cz∏owieka obraz w∏asnego cia∏a. Ma to swoje konsekwencje w samoocenie i samoakceptacji i dotyczy nie tylko aspektu fizycznego – wyglàdu
czy sprawnoÊci. Ludzie po tego rodzaju operacjach gorzej postrzegajà swojà atrakcyjnoÊç
spo∏ecznà, w∏asne mo˝liwoÊci intelektualne
i funkcjonowanie w wielu sferach ˝ycia, co mo˝e doprowadziç do depresji. Z tego wzgl´du
wa˝ne jest, aby depresja jak najszybciej zosta∏a zdiagnozowana przez lekarza.
Na koƒcu oddano g∏os panu Jerzemu Truchanowiczowi – pacjentowi ze stomià, który
od lat daje przyk∏ad wszystkim doÊwiadczonym przez los, ˝e nie nale˝y poddawaç si´
przeciwnoÊciom, zwàtpieniu, z∏ym myÊlom.
Po ci´˝kiej chorobie, z ileostomià, wkrótce po

IV Ogólnopolska
Konferencja dla
Lekarzy i Piel´gniarek
„Wokó∏ Stomii”
Pierwszego marca 2002 r. ponad 100 lekarzy
i piel´gniarek wzi´∏o udzia∏ w IV Ogólnopolskiej Konferencji dla Lekarzy i Piel´gniarek
„Wokó∏ Stomii” zorganizowanej przez firm´
ConvaTec. Spotkanie odby∏o si´ w pi´knie po∏o˝onym hotelu Kasprowy w Zakopanem. Konferencj´ poprowadzi∏ prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki z Kliniki Chirurgii Ogólnej CMKP
w Warszawie, a wyk∏ady wyg∏osili specjaliÊci
z renomowanych, krajowych oÊrodków medycznych. Wystàpienia, poÊwi´cone opiece nad
osobami ze stomià, odnosi∏y si´ m. in. do zasad
˝ywienia, ˝ycia seksualnego, mo˝liwoÊci zajÊcia w cià˝´ oraz depresji pooperacyjnej.
Pierwszy prelegent, dr Przemys∏aw Styczeƒ,
wyg∏osi∏ referat na temat najnowszego produktu firmy ConvaTec – nowoczesnego, jednocz´Êciowego sprz´tu stomijnego Esteem. Esteem
to system do zaopatrzenia kolo- i ileostomii,
który powsta∏ dzi´ki wspó∏pracy i sugestiom
pacjentów, lekarzy i piel´gniarek stomijnych.
Przylepiec worków wykonany jest z hydrokoloidowego materia∏u Stomahesive. Zapobiega on
podra˝nieniom skóry, pozwala zachowaç jej naturalne pH oraz posiada w∏aÊciwoÊci gojàce.
Pewnie i szczelnie przylega zarówno do suchej,
jak i wilgotnej skóry. Inne atuty tego sprz´tu to
poch∏aniajàcy przykre zapachy i umo˝liwiajàcy
swobodnà regulacj´ przep∏ywu gazów, nowoczesny filtr, wk∏ady dezodorujàce oraz wytrzyma∏e, dopasowane do cia∏a, pokryte przyjaznà
dla skóry os∏onkà fizelinowà worki. Powy˝sze
zalety przyczynià si´ zapewne do tego, ˝e Esteem
stanie si´ wkrótce najch´tniej i najcz´Êciej wybieranym przez pacjentów jednocz´Êciowym
systemem do zaopatrzenia stomii.
Nast´pne wystàpienie zosta∏o poÊwi´cone
zasadom ˝ywienia pacjentów ze stomià. Prof.
dr hab. med. Bruno Szczygie∏ z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej
i ˚ywienia AM w Warszawie przekonywa∏, ˝e
pacjenci ze stomià nie muszà przechodziç na
specjalnà diet´, powinni jednak przestrzegaç
pewnych zasad. Po pierwsze – spo˝ywaç jak
najwi´cej produktów zawierajàcych b∏onnik
(zawarty m.in. w soi, warzywach, owocach,
p∏atkach owsianych, ciemnym pieczywie).
Po drugie – ograniczaç spo˝ycie t∏uszczów,
szczególnie mas∏a, smalcu, s∏oniny, a tak˝e t∏ustych mi´s, w´dlin oraz serów. Po trzecie – unikaç
cukru i soli.
Temat w∏aÊciwego ˝ywienia pacjentów ze
stomià kontynuowa∏a dr Ma∏gorzata Koz∏owska
-Wojciechowska, kierownik Zak∏adu Upowszechniania Wiedzy o ˚ywnoÊci i ˚ywieniu
Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie.
PodkreÊli∏a ona, ˝e ka˝dy pacjent ze stomià,
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Wydarzenia
ostatniej operacji pan Jerzy wyruszy∏ w góry,
aby zdobywaç najwy˝sze szczyty. Najpierw
wszed∏ na Mont Blanc w Alpach, potem na najwy˝szy szczyt obu Ameryk – Aconcaqu´.
Konferencj´ naukowà „Wokó∏ stomii” po∏àczono z trzydniowymi obchodami dziesi´ciolecia istnienia firmy ConvaTec w Polsce.
Jubileusz Êwi´towano hucznie, bo rzeczywiÊcie firma ConvaTec ma powody do dumy. Podczas dziesi´ciu lat swojej dzia∏alnoÊci w Polsce
zdoby∏a pozycj´ lidera na rynku. Dotychczas
zaopatrzono w sprz´t stomijny tej firmy ponad
30 tysi´cy osób! Obecnie ConvaTec posiada
w swojej ofercie ponad 160 produktów. Mo˝e
pochwaliç si´ równie˝ wieloma cennymi, nowatorskimi pomys∏ami. Ponad pi´ç lat temu zosta∏a oddana do dyspozycji osób ze stomià i ich
rodzin jedna z pierwszych bezp∏atnych infolinii (0-800 120-093). Podj´to inicjatyw´ bezp∏atnego wysy∏ania sprz´tu stomijnego do domów
pacjentów. Ponadto, firma mo˝e poszczyciç si´
wydawaniem dwóch kwartalników – magazynu
dla pacjentów ze stomià „Nasza Troska” oraz
magazynu dla piel´gniarek i lekarzy „Troska”.
W ubieg∏ym roku zosta∏ wdro˝ony program dla
nowo operowanych pacjentów ze stomià „Z∏ota
Karta ConvaTec” oraz program edukacyjny dla
piel´gniarek „Akademia Piel´gniarek Stomijnych”. Rokrocznie ConvaTec organizuje dla Êrodowiska stomijnego liczne spotkania, szkolenia, konferencje i sympozja.
Podczas obchodów uda∏o si´ doskonale po∏àczyç edukacj´ z rekreacjà i dobrà zabawà.
Pierwsi goÊcie znaleêli si´ na miejscu w czwartek (28 lutego) póênym popo∏udniem. W drzwiach
hotelu wszystkich uczestników spotkania witali pracownicy firmy ConvaTec.
Obchody 10-lecia zosta∏y rozpocz´te uroczystà galà. Przemawia∏y podczas niej osoby niezwykle zas∏u˝one dla firmy ConvaTec w Polsce
– Andrew Adams (Director Nordic & CEE
Region), Tomasz Zarzycki (Regional Director
Central & Eastern Europe and Israel) oraz Katarzyna Hammar (Dyrektor ConvaTec Polska).
Nie zabrak∏o oczywiÊcie lampki szampana oraz
jubileuszowego tortu, a po gali wszyscy goÊcie
mieli okazj´ wys∏uchaç koncertu zespo∏u „Tercet czyli kwartet”.
Nie by∏y to jednak jeszcze wszystkie atrakcje przygotowane na czwartkowy wieczór. Oko∏o 22.00 rozpocz´∏a si´ prowadzona przez niestrudzonego DJ Batima (Marcin J´drych z Listy
„Hop-B´c” RMF FM) dyskoteka.
Nast´pnego dnia, po konferencji naukowej,
zaplanowano kulig z pochodniami, jednak ze
wzgl´du na ma∏à iloÊç Êniegu sanki zosta∏y zastàpione bryczkami. Po kuligu goÊcie mieli
mo˝liwoÊç (podobnie jak ca∏e Zakopane) obejrzeç jedyny w swoim rodzaju, specjalnie przygotowany pokaz sztucznych ogni, któremu towarzyszy∏a nastrojowa muzyka. Nast´pnie wszyscy
zostali zaproszeni na kolacj´ do gospody „Przycupa”, gdzie bawiono si´ do bia∏ego rana – najpierw przy muzyce góralskiej, a nast´pnie przy
„mechanicznej”, miksowanej przez DJ Batima.

Trzydniowy, zakopiaƒski jubileusz nale˝y
zaliczyç do udanych. Impreza by∏a zapi´ta na
ostatni guzik, nie zabrak∏o atrakcji, dopisa∏y
humory i pogoda. Wydaje si´, ˝e pe∏ne emocji
i dobrej zabawy chwile na d∏ugo pozostanà
w naszej pami´ci. Teraz pozosta∏o nam tylko
odliczaç czas do kolejnego 10-lecia...
Materia∏y naukowe z IV Ogólnopolskiej Konferencji dla Lekarzy i Piel´gniarek „Wokó∏ Stomii”
stanowiç b´dà zawartoÊç nast´pnego numeru
„Troski”

XIV Mi´dzynarodowa
Konferencja
Piel´gniarek
Stomijnych we Florencji
Siódmego lipca 2002 r. rozpocznie si´ we
Florencji konferencja World Council of Enterostomal Therapists (WCET) – szeÊciodniowe,
mi´dzynarodowe spotkanie dla piel´gniarek
stomijnych. Jest to najwa˝niejsza i najwi´ksza
tego typu, cykliczna impreza w Europie skierowana do piel´gniarek zajmujàcych si´ opiekà
nad pacjentami ze stomià. Z satysfakcjà informujemy, ˝e nasz kraj b´dzie reprezentowaç
kilkunastoosobowa grupa piel´gniarek. Szczegó∏owà relacj´ z konferencji zdamy w jednym
z kolejnych numerów „Troski”.

Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Pacjenta ze Stomià
Co trzy lata, 5 paêdziernika obchodzony jest
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pacjenta ze Stomià
(World Ostomy Day). Nie zapomniano o tym dniu
równie˝ w Polsce. Jego organizatorem jest
Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze
Stomià Pol-Ilko, a g∏ównym sponsorem firma
ConvaTec. Na miejsce obchodów wybrano Bia∏ystok. UroczystoÊci odb´dà si´ ju˝ we wrzeÊniu, bowiem w∏adze Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Stomików zasugerowa∏y, by w ró˝nych
krajach Êwi´towano ten dzieƒ w ró˝nym czasie.
Dzi´ki temu stowarzyszenia stomijne b´dà si´
mog∏y wzajemnie goÊciç. Równie˝ w Polsce
zjawi si´ wiele delegacji z zagranicy. W tym roku
postanowiono po∏àczyç krajowe obchody tego
dnia z 15-leciem istnienia POL-ILKO w Polsce.
G∏ówne uroczystoÊci odb´dà si´ 12 wrzeÊnia
w Bia∏ymstoku, w Auli Akademii Medycznej,
co by∏o mo˝liwe dzi´ki uprzejmoÊci rektora
AM, prof. Zbigniewa Puchalskiego, który
zgodzi∏ si´ zostaç honorowym przewodniczàcym Komitetu Organizacyjnego Obchodów.
Przewiduje si´, ˝e do Bia∏egostoku przyb´dzie
oko∏o 250 osób – stomików z rejonu podlaskiego
i regionalnych przedstawicieli Êrodowiska
stomijnego oraz goÊci z zagranicy
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Sprz´t stomijny firmy ConvaTec gwarantuje
absolutnà szczelnoÊç p∏ytki, worka i zapi´cia.
Materia∏ p∏ytki (Stomahesive®) umo˝liwia prawid∏owe
oddychanie skóry i posiada w∏aÊciwoÊci gojàce.
Wieloletnie doÊwiadczenie i najwi´kszy wybór sprz´tu
– w trosce o jakoÊç ˝ycia ka˝dego pacjenta.

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

