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Przewód pokarmowy to uk³ad narz¹dów, których rol¹ jest 
przyjmowanie, rozdrabnianie pokarmów i wch³anianie substancji 
strawionych oraz wydalanie resztek pokarmowych. 

Pokarm spo¿ywany przez cz³owieka przechodzi z jamy ustnej 
kolejno przez gard³o, prze³yk, ¿o³¹dek, jelito cienkie i grube i jest wydalany 
na zewn¹trz przez odbyt. Najwa¿niejsze procesy trawienia i wch³aniania 
zachodz¹ w jelicie cienkim. 

Stomia jest to celowo wykonane po³¹czenie œwiat³a narz¹du 
jamistego z powierzchni¹ cia³a w czasie operacji chirurgicznej.

Stomiê jelitow¹ mo¿na wykonaæ w ka¿dym odcinku przewodu 
pokarmowego. Wykonuje siê j¹ w przypadku niemo¿noœci dostarczenia 
pokarmu drog¹ naturaln¹ /rzadko/ lub w przypadku niemo¿noœci 
prawid³owego wydalenia na zewn¹trz stolca /czêœciej/. G³ównymi 
przyczynami tych zaburzeñ s¹ nowotwory i choroby zapalne przewodu 
pokarmowego /choroba Leœniowskiego-Crohna, wrzodziej¹ce zapalenie 
jelita grubego, choroba uchy³kowa jelita/. Wyró¿niamy nastêpuj¹ce 
rodzaje stomii: kolostomia, ileostomia, urostomia. 

Stomia mo¿e byæ wykonana na sta³e bez mo¿liwoœci jej likwidacji /np. przy 
zniszczonym zwieraczu odbytu/ lub czasowo do czasu ust¹pienia choroby.

Kolostomia wytworzona jest na skutek usuniêcia jelita grubego. 
Jest ona umiejscowiona najczêœciej po lewej stronie brzucha, tu¿ poni¿ej 
pêpka.

Ileostomia wytwarzana jest na jelicie cienkim i wyprowadzana na 
pow³oki brzuszne, umiejscowiona najczêœciej po prawej stronie brzucha. 
Treœæ wydostaj¹ca siê na zewn¹trz ma p³ynn¹ konsystencjê i aby zawartoœæ 
jelit nie dosta³a siê na skórê, stomia wychodzi 2 - 3 cm ponad skórê 
brzucha. Rzadki stolec mo¿e zatem sp³ywaæ prosto do worka stomijnego 
bez podra¿niania skóry.

Urostomia wy³aniana jest z powodu koniecznoœci usuniêcia 
pêcherza moczowego. Urostomia najczêœciej umiejscowiona jest po 
prawej stronie, tu¿ poni¿ej pêpka.

Stomia “dwulufowa” (pêtlowa) - to rodzaj stomii w której jeden 
otwór (lufa bli¿sza) jest koñcowym odcinkiem jelita, natomiast otwór drugi 
(lufa dalsza) jest naturaln¹ drog¹ odbytu.

I. CO TO JEST STOMIA?
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III.  PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM

II.  WSKAZANIA DO WYKONANIA STOMII

Lekarz kieruj¹cy do szpitala po wykonaniu badañ informuje 
chorego o rodzaju choroby, mo¿liwoœciach leczenia i mo¿liwoœci 
wykonania stomii jelitowej. Operacja jest najczêœciej jedyn¹ skuteczn¹ 
metod¹ postêpowania.

Podjêcie przez chorego decyzji o leczeniu operacyjnym jest 
jednym z najtrudniejszych momentów w jego ¿yciu, st¹d w procesie tym 
otrzymuje on pomoc ze strony zespo³u terapeutycznego. W sk³ad takiego 
zespo³u wchodz¹ z regu³y chirurg, pielêgniarka stomijna, nierzadko 
psycholog, dietetyk, rehabilitant oraz wolontariusz, który czêsto sam 
doœwiadczony jest obecnoœci¹ stomii czasowej czy te¿ definitywnej. Sk³ad 
zespo³u zale¿ny zarówno od mo¿liwoœci oœrodka lecz¹cego jak i od woli 
chorego, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ogromn¹ rolê w procesie decyzyjnym 
chorego odgrywa jego najbli¿sza rodzina, znajomi i przyjaciele. Zespó³ 
terapeutyczny pracuj¹cy na oddziale doskonale zdaje sobie sprawê z tego, 
¿e choremu towarzysz¹ rozterki i lêk przed znieczuleniem, samym 
zabiegiem oraz now¹ sytuacj¹, która ma pojawiæ siê po operacji. 

Stomiê jelitow¹ wykonuje siê:
1. Jako jedyny zabieg:
!  przy braku mo¿liwoœci dostarczenia po¿ywienia drog¹ naturaln¹ do jelit  

/np. guz ¿o³¹dka/
! przy braku mo¿liwoœci oddawania stolca drog¹ naturaln¹ /np. guz 

odbytnicy, którego w czasie zabiegu nie mo¿na bezpiecznie usun¹æ/.
2. Jako koñcow¹ czêœæ zabiegu po usuniêciu jelita grubego lub cienkiego:
!  przy braku mo¿liwoœci bezpiecznego zespolenia jelita
!  po usuniêciu aparatu zwieraczowego odbytu.
Wykonuje siê wówczas tzw. „stomiê dojrza³¹”. Po zakoñczeniu zabiegu 
stomiê zabezpiecza siê „na stole operacyjnym” przezroczystym workiem 
stomijnym, co umo¿liwia jej obserwacjê w okresie pooperacyjnym. 
Technika ta pozwala na wygojenie rany stomii w okresie od  7  do 10 dni. 
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Wyznaczanie miejsca przysz³ej ileostomii u chorego

 IV. OPIEKA POOPERACYJNA

W przebiegu pooperacyjnym u chorego mog¹ pojawiæ siê 
nastêpuj¹ce dolegliwoœci i problemy:   

Ból - po operacji wcale nie musi boleæ, gdy¿ leki przeciwbólowe podawane 
s¹ regularnie co kilka godzin lub w ci¹g³ym wlewie. Kiedy dolegliwoœci 
bólowe mimo to nasilaj¹ siê, nale¿y zg³osiæ ten fakt pielêgniarce lub 
lekarzowi.

Dlatego te¿ po wykonaniu wszystkich procedur zwi¹zanych z 
przyjêciem do szpitala i zakwalifikowaniu chorego do leczenia 
operacyjnego chirurg operuj¹cy chorego jeszcze raz dok³adnie wyjaœnia 
sposób leczenia choroby i zakres dzia³añ chirurgicznych zwi¹zanych z 
wy³onieniem stomii.
Po uzyskaniu zgody chorego na wykonanie zabiegu, w tym równie¿ stomii, 
rozpoczyna siê kolejny etap przygotowañ, polegaj¹cy na:

1.  oczyszczeniu przewodu pokarmowego
2.  ogoleniu pola operacyjnego
3.  k¹pieli ca³ego cia³a
4. wyznaczeniu, wspólnie z chorym, miejsca stomii na brzuchu w 

najbardziej dogodnym miejscu
5. poinformowaniu chorego przez pielêgniarkê w jaki sposób powinien 

siê zachowywaæ we wczesnym okresie pooperacyjnym. 
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Oddech - rozleg³a rana pooperacyjna i pozycja le¿¹ca w ³ó¿ku wcale nie 
sprzyjaj¹ wykonywaniu g³êbokich oddechów, a tym samym mog¹ 
przyczyniæ siê do rozwoju zapalenia p³uc. Do momentu pionizacji zalecane 
jest wykonywanie gimnastyki oddechowej zgodnie z instrukcjami 
pielêgniarki i rehabilitanta.

Dieta - do czasu powrotu pracy jelit po operacji obowi¹zuje tak zwana 
dieta œcis³a (zakaz spo¿ywania p³ynów i pokarmów). Mo¿liwe jest 
natomiast zwil¿anie oraz p³ukanie jamy ustnej wod¹ mineraln¹. W tym 
czasie od¿ywianie prowadzone jest drog¹ do¿yln¹. Po powrocie 
prawid³owej funkcji przewodu pokarmowego stopniowo zostaj¹ w³¹czane 
do diety p³yny do picia, kleiki, zupy i pokarmy sta³e.

Rana pooperacyjna - pielêgnowaniem rany, obserwacj¹ procesu gojenia i 
wykonywaniem opatrunków zajmuje siê wykwalifikowana pielêgniarka i 
chirurg.

Ruch - w pierwszych dniach po operacji jest on znacznie ograniczony i 
utrudniony. W zwi¹zku z tym na pocz¹tku nale¿y wykonywaæ æwiczenia 
ruchowe w ³ó¿ku: zginanie i prostowanie koñczyn dolnych, okrê¿ne ruchy 
stopami, æwiczenia r¹k, odwracanie na boki, nastêpnie próby siadania w 
³ó¿ku, siadanie z opuszczonymi nogami, a¿ wreszcie próby chodzenia. 
Æwiczenia fizyczne s¹ niezwykle wa¿ne, gdy¿ zabezpieczaj¹ przed groŸnymi 
powik³aniami pooperacyjnymi, takimi jak zakrzepica ¿y³ g³êbokich i 
zatorowoœæ p³ucna. Dlatego wszyscy chorzy w przebiegu poooperacyjnym 
otrzymuj¹ podskórne zastrzyki œrodków przeciw krzepliwych (heparyna).

Toaleta cia³a i jamy ustnej - zapewnia komfort i poczucie czystoœci w 
trudnym okresie „przymusowego” le¿enia w ³ó¿ku i wzmo¿onej potliwoœci 
skóry.
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Stomia - bezpoœrednio po zabiegu mo¿e byæ du¿a i obrzêkniêta. W czasie 
gojenia jej rozmiar zmniejszy siê. Ostateczny rozmiar stomia osi¹gnie po 
oko³o 2 miesi¹cach od operacji. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ 
systematycznego sprawdzania jej kszta³tu i rozmiaru.
Bêdzie ona zabezpieczana woreczkiem stomijnym, zmienianym w 
zale¿noœci od potrzeby, pocz¹tkowo przez pielêgniarkê stomijn¹ we 
wspó³pracy z chorym, a nastêpnie samodzielnie przez chorego. 
Najwa¿niejsze jest wyciêcie w przylepcu otworu idealnie dopasowanego 
do rozmiaru i kszta³tu stomii, co ochroniæ ma skórê przed podra¿nieniami. 
Nie stosowanie tej podstawowej zasady skutkuje czêsto przeciekaniem, 
wymywaniem i odklejaniem siê woreczka.

Wygl¹d stomii bezpoœrednio 
po zabiegu operacyjnym

Stomia zabezpieczona 
przezroczystym 

woreczkiem stomijnym

Krótki okres pobytu szpitalnego to czas wytê¿onej nauki przygotowuj¹cy 
Ciê do samodzielnej pielêgnacji stomii. 

Pielêgnacja stomii
We wczesnym okresie pooperacyjnym wszystkie czynnoœci zwi¹zane z 
pielêgnacj¹ Twojej stomii wykonywaæ bêdzie pielêgniarka. W miarê jak 
stan Twojego zdrowia bêdzie ulega³ poprawie we wszystkie czynnoœci 
zostaniesz stopniowo wprowadzony. 

 V. PIELÊGNACJA STOMII
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Zasady prawid³owej zmiany woreczka:
1. Przygotuj wszystkie niezbêdne akcesoria (woreczek stomijny, miarkê, 
no¿yczki, chusteczki nas¹czone zmywaczem lub gaziki i miseczkê z ciep³¹ 
wod¹, woreczek na odpadki, inne akcesoria  w miarê potrzeb).

2. Zdejmij zu¿yty woreczek delikatnie odklejaj¹c go od skóry.

3. Umyj dok³adnie skórê wokó³ stomii i stomiê, usuwaj¹c zabrudzenia i 
resztki kleju. Dotykanie stomii nie stanowi niebezpieczeñstwa i nie jest 
bolesne. Mo¿esz do tego celu u¿yæ miêkkiej gazy i ciep³ej wody lub tak 
jak pokazano na zdjêciach specjalnych gazików.

Pielêgnowanie skóry wokó³ stomii 
za pomoc¹ gazików 

nas¹czonych zmywaczem

4. W celu ochrony skóry przed dzia³aniem wydzieliny jelitowej zastosuj 
preparat ochronny /wskazane przede 
wszystkim u osób z ileostomi¹/.

Zastosowanie p³ynu ochronnego 
na skórê wokó³ stomii

5. Dok³adnie okreœl rozmiar stomii 
za pomoc¹ szablonu.

Pomiar wielkoœci stomii

1.

3. 4.

POFAM-POZNAÑ Sp. z o.o.; ul. Lindego 6, 60-573 Poznañ, tel. 061 841 16 12, www.pofam.poznan.pl

- 9 -

2.



6. Przygotowanie woreczka
a. System jednoczêœciowy: kiedy ju¿ znasz rozmiar stomii, zastosuj 
odpowiedni woreczek z fabrycznie wyciêtym otworem lub za pomoc¹ 
niewielkich no¿yczek wytnij otwór zgodnie z wielkoœci¹ stomii. 
b. System dwuczêœciowy: kiedy ju¿ znasz rozmiar stomii zastosuj 
odpowiedni¹ p³ytkê z fabrycznie wyciêtym otworem lub za pomoc¹ 
niewielkich no¿yczek wytnij otwór zgodnie z wielkoœci¹ stomii i do³¹cz 
woreczek.

Wycinanie otworu 
w woreczku

7. Mo¿esz równie¿ zastosowaæ kr¹¿ek lub pastê stomijn¹ w celu 
wyeliminowania nieszczelnoœci wokó³ stomii i ochrony skóry.
8. Naklej nowy woreczek lub p³ytkê w systemie dwuczêœciowym i sprawdŸ 
czy dobrze przylega. 
9. Zamknij zapinkê /przy worku ileostomijnym/, która umo¿liwiaæ bêdzie 
póŸniej opró¿nianie zawartoœci woreczka bez koniecznoœci ka¿dorazowej 
jego wymiany.

Naklejanie nowego 
woreczka stomijnego 

po uprzednim za³o¿eniu 
kr¹¿ka uszczelniajacego

Sprawdzanie 
czy woreczek dobrze 

przylega do skóry

Zamykanie zapinki 
na rzepy w woreczku 

ileostomijnym 
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VI. PRAWID£OWY DOBÓR SPRZÊTU STOMIJNEGO

Razem z pielêgniark¹ stomijn¹ dokonasz wyboru sprzêtu stomijnego. 
Sprzêt stomijny powinien dawaæ Ci poczucie bezpieczeñstwa, nie 
powodowaæ uszkodzeñ skóry i nie przeszkadzaæ w codziennym ¿yciu.

W³aœciwy wybór sprzêtu stomijnego powinien uwzglêdniaæ:
!  rodzaj stomii,     
!  jej wielkoœæ,
!  umiejscowienie,
!  wra¿liwoœæ skóry,
!  tryb ¿ycia jaki preferujesz (np.: sposób ubierania, aktywnoœæ fizyczn¹).

Ze wzglêdu na rodzaj wy³onionej stomii stosuje siê:
!  woreczki otwarte (ileostomijne) - posiadaj¹ w dolnej czêœci  otwór 
zamykany klamr¹ lub na rzepy, stosowane s¹ czêsto w przypadku 
ileostomii, gdzie wydzielina ma rzadsz¹ konsystencjê. Worki nie musz¹ 
byæ wymieniane po ka¿dym wypró¿nieniu, je¿eli worek dobrze 
utrzymuje siê na skórze, mo¿e byæ przyklejony przez 2-3 dni.  
!  woreczki zamkniête (kolostomijne)- stosowane s¹ najczêœciej przez 
osoby z kolostomi¹, które zmienia siê 1 do 2 razy dziennie. 
! woreczki urostomijne (urostomijne) - dla osób z urostomi¹, powinny 
byæ tak skonstruowane, aby unikn¹æ cofania siê moczu.

Woreczki produkowane s¹ w dwóch systemach:
! system 1-czêœciowy - woreczek zaopatrzony w czêœæ przylepn¹ tzw. 
pole klejowe
!  system 2-czêœciowy - sk³ada siê z p³ytki (przyklejanej do skóry) i 
mocowanego do niej woreczka.

POFAM-POZNAÑ Sp. z o.o.; ul. Lindego 6, 60-573 Poznañ, tel. 061 841 16 12, www.pofam.poznan.pl
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System 1-czêœciowy

Sprzêt 

1-czêœciowy 

FOR LIFE



System 2-czêœciowy

Sprzêt 2-czêœciowy BBRAUNSprzêt 2-czêœciowy 

FOR LIFE

ŒRODKI DO PIELÊGNACJI STOMII

Odpowiednio dopasowany sprzêt nie zawsze wystarczy, aby zachowaæ 
zdrowie skóry. Czêsto konieczne jest zastosowanie œrodków, które 
pomog¹ skórze powróciæ do dobrej kondycji i zapobiegn¹ wyst¹pieniu 
powik³añ w przysz³oœci.
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Sprzêt 1-czêœciowy 

firmy BBRAUN

Sprzêt 2-czêœciowy BBRAUN

P³ytka Convex

- miêkka i elastyczna

zapobiega wyciekom

przy podra¿nionej

lub wklês³ej stomii



! Gaziki z p³ynem ochraniaj¹cym skórê Biotrol 
Service Protector (BBRAUN) - tworz¹ na 
powierzchni skóry wodoodporn¹, przezroczyst¹ i 
elastyczn¹ warstwê ochronn¹, pow³oka chroni 
przed podra¿nieniem i kontaktem przylepca ze 
skór¹ oraz przed³u¿a czas noszenia worka.
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Rodzaje œrodków do pielêgnacji i ich zastosowanie:
! Gaziki do oczyszczania skóry wokó³ stomii Biotrol Service Solvant 
(BBRAUN) -  idealnie usuwaj¹ wszelkie zanieczyszczenia i pozosta³oœci po 
opatrunku oraz przylepcu, chroni¹ skórê przed podra¿nieniami, 
odt³uszczaj¹ skórê umo¿liwiaj¹c za³o¿enie przylepca.

! Œrodek do absorpcji wydzielin p³ynnych 
(BBRAUN - Ileo Gel; FOR LIFE - Gel X) - w 
po³¹czeniu z treœci¹ p³ynn¹ tworzy ¿el, zapobiega 
odczuciu „ciê¿kiego woreczka” i podciekaniu 
treœci pod przylepiec. Wyd³u¿a czas noszenia 
worka i wydajnoœæ filtra, idealne dla pacjentów 
aktywnych.

! Tabletki przeciwzapachowe Biotrol C 60 
(BBRAUN) - stosowane w celu ochrony przed 
przykrym zapachem. Wk³adamy je do worka 
bezpoœrednio przed przyklejeniem go do skóry.
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!  Maœæ goj¹ca na bazie polividonu jodu BRAUNOVIDON (BBRAUN)
Wykazuje w³aœciwoœci higroskopijne i prowadzi do osuszenia rany 
wspomagaj¹c gojenie, posiada w³aœciwoœci antybakteryjne – wspomaga 
gojenie, tworzy antyseptyczn¹ pow³okê na powierzchni rany. Nie przykleja 
siê do rany. Wskazanie: przy leczeniu otwartych ran i z opatrunkami (lekkie 
otarcia, owrzodzenia skóry, odle¿yny, rany zaka¿one lub zagro¿one 
infekcj¹, oparzenia).



Pierœcieñ uszczelniaj¹cy EAKIN 
!  tworzy barierê wytrzyma³¹ na przecieki
!  poch³ania wilgoæ tworz¹c ¿el
!  nie zawiera alkoholu
!  zapobiega uszkodzeniu naskórka
!  wyd³u¿a okres noszenia worka
!  jest elastyczny, plastyczny
!  nie wysycha przy modelowaniu
!  uniwersalny rozmiar.

Zak³adanie pierœcienia uszczelniaj¹cego wokó³ stomii
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! Delikatna emulsja do mycia skóry o w³aœciwoœciach ochronnych 
SOFTADERM (BBRAUN) - zachowuje pH 5,5, bardzo wydajny, o 
przyjemnym œwie¿ym zapachu, nie zawiera myd³a, do pielêgnacji skóry 
wokó³ stomii oraz przy nietrzymaniu moczu

! Pasta stomijna (BBRAUN, FOR LIFE)  - 
s³u¿y do wype³niania nierównoœci na 
skórze wokó³ stomii takich jak fa³dy, 
blizny pooperacyjne, zag³êbienia. Razem 
z przylepcem worka stomijnego tworzy 
szczeln¹ ochronê przed dra¿ni¹cym 
dzia³aniem treœci jelitowej. Wyd³u¿a te¿ 
czas u¿ytkowania worka stomijnego.

!  Krem przeciwodparzeniowy Safety (FOR LIFE) - stosowany na skórê 
such¹ i podra¿nion¹. Goi i chroni skórê, zapewnia jej prawid³owe warunki 
fizjologiczne. Po umyciu i osuszeniu skóry wokó³ stomii nale¿y na³o¿yæ 
cienk¹ warstwê kremu, a¿ do jego wch³oniêcia. Nadmiar kremu przed 
za³o¿eniem woreczka usun¹æ.



VII. LECZENIE UZUPE£NIAJ¥CE

U czêœci chorych po leczeniu chirurgicznym (najczêœciej z powodu 
nowotworów z³oœliwych) w celu poprawy wyników leczenia stosuje siê 
radioterapiê lub/i chemioterapiê. Wy³oniona stomia nie jest przeszkod¹ do  
podjêcia takiego leczenia. Leczenie to mo¿e byæ stosowane u osób ze 
stomi¹, nale¿y jednak pamiêtaæ o pewnych niedogodnoœciach jakie mog¹ 
wyst¹piæ w czasie leczenia:
1. wystêpowanie biegunek (szczegó³owe informacje w zakresie 
postêpowania w przypadku biegunki znajduj¹ siê w rozdziale „Dieta”).

2. zmiana w³aœciwoœci skóry - mo¿e powodowaæ gorsz¹ przyczepnoœæ 
sprzêtu stomijnego do skóry oraz wzmo¿on¹ czêstotliwoœæ wyst¹pienia 
zmian skórnych wokó³ stomii (w tym okresie zaleca siê stosowanie sprzêtu 
dwuczêœciowego, który eliminuje iloœæ podra¿nieñ skóry oraz dzia³a goj¹co 
na zmiany ju¿ istniej¹ce). 
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Po powrocie ze szpitala do domu czêsto przychodzi czas na refleksje, 
przemyœlenia, podsumowanie minionego okresu czasu zachorowania czy 
urazu, który przyczyni³ siê do wy³onienia stomii jelitowej. Poniewa¿ stomia 
mo¿e byæ wy³oniona u ludzi w ka¿dym wieku, od wczeœniactwa do póŸnej 
staroœci, st¹d okres adaptacyjny do ¿ycia ze stomi¹ bywa ró¿nie d³ugi. 
Wynika on najczêœciej z aktualnie pojawiaj¹cych siê problemów i 
zadawanych pytañ:
1.  Czy w dalszym ci¹gu bêdê móg³ kontynuowaæ naukê w szkole? 
2.  Czy bêdê móg³ uprawiaæ swój ulubiony sport? 
3.  Czy posiadanie stomii nie wp³ynie na moje dotychczasowe kontakty 
towarzyskie?
4.  Czy nie zaburzy mojego wspó³¿ycia seksualnego? 
5.  Co z moj¹ prac¹?

VIII. ¯YCIE ZE STOMI¥
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Doœwiadczenia innych osób ze stomi¹ 
potwierdzaj¹, ¿e wcale nie nale¿y 
rezygnowaæ z dotychczasowych 
planów i marzeñ. Osoby ze stomi¹ to 
znani aktorzy, muzycy, rzeŸbiarze jak 
równie¿ nauczyciele, prawnicy, 
kierowcy, ekspedientki czy inni 
a k t y w n i e  w y k o n u j ¹ c y  s w ó j  
dotychczasowy zawód. W procesie 
adaptacji do nowych zadañ zwi¹zanych 
z samopielêgnowaniem stomii  i 
przystosowania siê do powrotu do 
d o t y c h c z a s o w e j  a k t y w n o œ c i  
uczestniczy ca³y zespó³ terapeutyczny: 
pielêgniarka stomijna, chirurg, 
nierzadko psycholog, dietetyk, 
rehabilitant, wolontariusz ale przede 
wszystkim cz³onkowie najbli¿szego 
otoczenia  rodzina i przyjaciele.  



ZALECENIA DOTYCZ¥CE DIETY

Spo¿ywanie pokarmów jest jednoczeœnie przyjemnoœci¹ i 
koniecznoœci¹ ¿yciow¹.
Rodzaj wy³onionej stomii mo¿e decydowaæ o niektórych zaleceniach 
dietetycznych. U wiêkszoœci pacjentów z kolostomi¹ nie wymaga siê 
stosowania specjalnej diety.
Nieco inaczej przedstawia siê sytuacja pacjentów z ileostomi¹. Wydalanie 
wody i niektórych sk³adników mineralnych mo¿e byæ u nich wzmo¿one. 
Sk³adniki te nale¿y spo¿ywaæ w zwiêkszonych iloœciach, w celu unikniêcia 
niedoborów, szczególnie w okresie upa³ów i przy zwiêkszonym wysi³ku 
fizycznym. Pacjenci z ileostomi¹ powinni piæ du¿o wody, spo¿ywaæ 
stosunkowo du¿o soli (6g/dobê), spo¿ywaæ nieco mniej surowych warzyw 
i owoców oraz piæ mniej soków.
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1. Zaraz po wyjœciu ze szpitala u³ó¿ sobie jad³ospis na podobieñstwo diety 
szpitalnej (jest ona lekkostrawna). W tym okresie bezwzglêdnie unikaj 
s³odyczy, pokarmów t³ustych i ciê¿kostrawnych. Wszystkie nowe sk³adniki 
wprowadzaj stopniowo, w odstêpach dwu- lub trzydniowych.
2. Jedz wolno i dok³adnie prze¿uwaj pokarm. Obecnoœæ nie strawionych 
resztek pokarmu w kale, szczególnie u pacjentów z ileostomi¹ 
spowodowane jest niestarannym prze¿uwaniem pokarmu (ka¿dy kês 
powinien byæ gryziony przynajmniej 30 razy).

 Wa¿niejsze zalecenia ¿ywieniowe



3. Szczególnie du¿o powinno byæ w Twoim po¿ywieniu pokarmów 
zawieraj¹cych bia³ko. Bia³ko jest dobrym Ÿród³em energii i powinno 
pokrywaæ jej 10-15% dziennego zapotrzebowania  ok. 300 kcal w diecie. 
4. Jednym z zaleceñ ¿ywieniowych jest picie du¿ej iloœci p³ynów. Woda 
reguluje przemianê materii, trawienie, wydalanie, ciep³otê cia³a i 
odpowiada za równowagê pracy ca³ego organizmu. Strata wody na dobê 
wynosi 2-2,5 l. Zapotrzebowanie organizmu na wodê zwiêksza siê podczas 
upa³ów, w czasie gor¹czki i biegunek. Powinno siê unikaæ napojów 
s³odzonych (nadwaga, oty³oœæ) i gazowanych (zgaga, wzdêcia). Powoduj¹ 
one zwiêkszenie fermentacji jelitowej i biegunki.
5. W³¹cz do diety kefiry, zsiad³e mleko, a tak¿e jogurty. S¹ one znakomitym 
Ÿród³em bia³ka i maj¹ du¿y wp³yw na zaburzenia równowagi flory 
bakteryjnej. Dobrze jest spo¿ywaæ jogurty zawieraj¹ce bakterie 
probiotyczne.
6. Do przygotowywania potraw mo¿na u¿ywaæ wszystkich przypraw z 
wyj¹tkiem tych najbardziej „ostrych” pieprzu cayenne, chili, tabasco czy 
curry. Ograniczyæ jedynie sól kuchenn¹ (mo¿na j¹ zast¹piæ przyprawami 
zio³owymi).
7. Produkty takie jak groch, fasola, kapusta bêd¹ powodowa³y wzdêcia 
brzucha i zwiêkszon¹ iloœæ gazów, dlatego nie zaleca siê ich spo¿ywania, ale 
w niewielkich iloœciach nie s¹ przeciwwskazane.
8. Jedz zdrowo, stosuj urozmaicon¹ dietê, unikaj pokarmów zawieraj¹cych 
konserwanty i sztuczne barwniki.
9. Ogranicz spo¿ycie t³uszczy zwierzêcych na korzyœæ t³uszczy roœlinnych.
10. Przestrzegaj higieny w przechowywaniu i przygotowaniu potraw.
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U osób ze stomi¹ na skutek skrócenia drogi pokarmowej i 
niekontrolowanego fizjologicznie wydobywania siê treœci jelitowej na 
zewn¹trz ³atwiej dochodzi do ró¿nego rodzaju zaburzeñ. 

A.  Tendencje do luŸnych stolców 
S¹ one w wiêkszoœci spowodowane b³êdem dietetycznym, rzadko 
zatruciem pokarmowym. Istot¹ biegunki jest wydalanie zwiêkszonej iloœci 
wody. 

Postêpowanie: 
!  1 - 2 dni g³odówka lub ograniczenie spo¿ywania pokarmów (zalecany 
kleik na wodzie z ry¿u lub owsianki),  spo¿ywanie du¿ej iloœci p³ynów 
(zalecane s¹: napary z rumianku, czarnych jagód, miêty, gorzka herbata)
!  w dobie 2 - 3 suchary, ry¿ z tartym jab³kiem, rozcieñczone soki jarzynowe 
i owocowe (sok z czarnej porzeczki)
!  chude, dobrze rozdrobnione gotowane miêso (drób, cielêcina, ryba), 
bia³e, czerstwe pieczywo
Przy braku poprawy nale¿y zg³osiæ siê do Poradni Stomijnej.

B.  Zaparcia - zbyt rzadkie i objêtoœciowo ma³e wypró¿nienia
Przyczyn¹ mo¿e byæ zbyt ma³a iloœæ spo¿ywanych p³ynów i dieta 
ubogoresztkowa.

Postêpowanie:
!  Dieta bogatoresztkowa (kasze, p³atki owsiane, ciemne pieczywo, 
warzywa, owoce)
!  Ograniczenie pokarmów wzdymaj¹cych (kapusta, groch, fasola, kalafior), 
t³ustych miês, czekolady, kakao, kawy, mocnej herbaty.
!  Spo¿ywanie wiêkszej objêtoœci p³ynów 1,5 -  2,0 litra na dobê
Przy braku poprawy nale¿y zg³osiæ siê do Poradni Stomijnej.

C.  G³oœne oddawanie gazów
a. Zmiana diety (rezygnacja z ostrych przypraw, jaj, cebuli, kapusty, grochu, 
kalafiora)
b. Do worka stomijnego mo¿na w³o¿yæ: specjalistyczne preparaty, wêgiel 
medyczny, tabletkê polopiryny „S”.
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Najwa¿niejszym wskaŸnikiem prawid³owego funkcjonowania 
organizmu po operacji wy³onienia stomii jest utrzymanie wagi cia³a. Pacjent, 
który ma wy³onion¹ stomiê, nie powinien zbyt du¿o przybieraæ na wadze, 
poniewa¿ mo¿e to znacznie utrudniæ jej codzienn¹ pielêgnacjê. Stomia w 
wyniku tycia przewa¿nie zaczyna robiæ siê „wklês³a” i wtedy pojawiaj¹ siê 
problemy ze szczelnoœci¹ stosowanego sprzêtu, poniewa¿ wydzielina ze 
stomii zaczyna podciekaæ pod p³ytkê. U pacjentów z ileo- lub kolostomi¹ 
oty³oœæ stanowi powa¿ny czynnik zagro¿enia dysfunkcj¹ stomii. Nadmiar 
tkanki t³uszczowej w okolicy ujœcia stomii mo¿e bowiem powodowaæ jej 
przemieszczenie, zwê¿enie lub zamkniêcie.
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IRYGACJA 

Jest zabiegiem mo¿liwym do wykonana u osób z kolostomi¹. 
Irygacja jest zabiegiem oczyszczaj¹cym jelito grube z mas ka³owych, przy 
u¿yciu wlewu wodnego. Zabieg ten znacznie u³atwia ¿ycie. O podjêciu 
takiej decyzji poinformuj swojego lekarza lub pielêgniarkê stomijn¹. 
Pierwszy zabieg powinien byæ przeprowadzony w oparciu o instrukta¿ 
pielêgniarki i pod jej kontrol¹. 



Technika wykonania irygacji
• wybierz sobie sta³¹ porê zajmowania ³azienki (ok. 40-50 min.)
• przygotuj zestaw do irygacji: irygator, rêkaw, koñcówka w kszta³cie 

sto¿ka, wazelina, worek stomijny, mini cap lub zatyczka.
• po³¹cz zbiornik na wodê z przewodem, regulatorem przep³ywu wody 

oraz ze sto¿kiem
0• nape³nij zbiornik wod¹ o temperaturze ok. 37 C  (ok. 0,5 do 1 litra)

• wypuœæ powietrze z gumowego wê¿a (powietrze w jelicie podczas 
irygacji mo¿e powodowaæ uczucie dyskomfortu)

• zawieœ irygator na wysokoœci swoich ramion (niezale¿nie od pozycji  
siedz¹ca, stoj¹ca)

• zamieñ worek stomijny na rêkaw, którego koñcówkê umieœæ w muszli 
sedesowej

• wprowadŸ do stomii posmarowan¹ (np. wazelin¹) koñcówkê irygatora
• powoli zwalniaj zacisk regulatora przep³ywu wody
• po wlaniu odpowiedniej iloœci wody w ci¹gu 5 - 10 min. do jelita zamknij 

regulator, ale sto¿ek przytrzymaj jeszcze w ujœciu stomii ok. 30 sekund!!!
• wyp³yw treœci jelitowej zajmie ok. 30-40 min.
• po ca³kowitym wypró¿nieniu zabezpiecz stomiê workiem stomijnym, 

mini capem lub zatyczk¹
Zalety irygacji:
• wytworzenie sta³ego odruchu wypró¿niania
• zapobiega niekontrolowanemu oddawaniu stolca
• ogranicza iloœæ wydalanych gazów
• uwalnia od noszenia standardowego worka stomijnego
• pozwala na urozmaicenie diety
Wady irygacji:
• wymaga systematycznoœci
• istnieje mo¿liwoœæ mechanicznego uszkodzenia jelita.
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Zestaw do irygacji
(IRYFLEX - BBRAUN)



IX. GDZIE SZUKAÆ POMOCY

POL-ILKO

Pocz¹tek ruchu stomijnego w Polsce datuje siê od powstania w 
1979 roku Klubu Pacjentów z Ileostomi¹, powo³anego przy Klinice 
Chirurgii Gastroenterologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu przez 
prof. Romana Górala. By³a to pierwsza organizacja dla osób ze stomi¹ w 
Europie Wschodniej. Po oœmiu latach dzia³alnoœci wzorem innych krajów 
w roku 1987 powsta³o Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze 
Stomi¹ POL-ILKO. POL-ILKO jest cz³onkiem miêdzynarodowej 
organizacji IOA /International Ostomy Association/. 
W czerwcu 1993 opracowano Kartê Praw Osoby ze Stomi¹ zawieraj¹c¹ 
zbiór informacji dla ka¿dego pacjenta poddawanego operacji, która 
prowadzi do wy³onienia stomii.  
POL-ILKO ma 22 oddzia³y regionalne najczêœciej skupione przy 
poradniach stomijnych. Oddzia³y te organizuj¹ spotkania ludzi ze stomi¹ 
s³u¿¹c im rad¹ i pomoc¹. Cz³onkowie oddzia³ów /wolontariusze/ bior¹ 
czynny udzia³ zarówno przy przygotowywaniu chorych do zabiegu 
wy³aniania stomii, a tak¿e pomagaj¹ jak najszybciej powróciæ do pe³nej 
aktywnoœci ¿yciowej. Wolontariusze s¹ to wybrane osoby ze stomi¹ lub 
rodziny tych osób szkolone w POL-ILKO we wspó³pracy z fachowym 
personelem s³u¿by zdrowia. Ka¿dy wolontariusz posiada certyfikat wydany 
przez POL-ILKO i jest nadzorowany przez regionalnych koordynatorów. 
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MIÊDZYNARODOWA KARTA PRAW OSOBY ZE STOMI¥

1. „Ka¿dy pacjent przed operacj¹ powinien uzyskaæ porady, które pozwol¹ mu 
podj¹æ w pe³ni œwiadomie decyzjê o operacji, dadz¹ wiedzê o korzyœciach 
wynikaj¹cych z leczenia oraz zasadniczych aspektach ¿ycia ze stomi¹” . 
Informacja winna dotyczyæ rodzaju stomii, czasu na jaki okres jest wykonywana 
oraz mo¿liwoœci jej likwidacji. 

2. „Stomia powinna byæ wytworzona w optymalnym dla pacjenta miejscu, 
zgodnie z zasadami medycznymi i z uwzglêdnieniem wszystkiego, co bêdzie 
sprzyja³o komfortowi pacjenta. Takie jest podstawowe prawo pacjenta”. 
Miejsce to musi byæ okreœlone wspólnie z pacjentem i przez niego 
zaakceptowane. 

3. „Pacjent ma prawo do uzyskania wsparcia specjalistów medycznych i 
specjalistycznej opieki pielêgniarskiej tak przed, jak i po operacji, zarówno w 
czasie pobytu w szpitalu oraz po powrocie do domu”. Jest to realizowane przez 
zespó³ terapeutyczny (lekarz, pielêgniarka, psycholog) na terenie oddzia³u 
szpitalnego i ambulatoryjnie przez Poradniê Stomijn¹.  

4. „Osoba ze stomi¹ ma prawo otrzymaæ pe³n¹, bezstronn¹ i obiektywn¹ 
informacjê dotycz¹c¹ sprzêtu stomijnego oraz zasad i sposobów zaopatrzenia 
w ten sprzêt”. Informacjê tê mo¿na uzyskaæ w ka¿dej Poradni stomijnej, od firm 
produkuj¹cych sprzêt stomijny.

5. „Osoba ze stomi¹ ma prawo dokonywaæ wolnego wyboru sprzêtu spoœród 
dostêpnego w danym kraju bez jakiegokolwiek przymusu, skrêpowania i 
ograniczeñ”. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami sprzêt stomijny jest 
przydzielony osobie ze stomi¹ w ramach okreœlonego limitu zgodnie z 
Rozporz¹dzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie zasad 
zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze oraz wykazu 
przedmiotów ortopedycznych i œrodków pomocniczych osobom ze stomi¹. 
Aktualnie obowi¹zuj¹cy limit na sprzêt stomiiny: dla osób z  kolostomi¹ - 300 z³ 
miesiêcznie,  dla osób z  ileostomi¹ - 400 z³ miesiêcznie, dla osób z urostomi¹ - 
480 z³ miesiêcznie. Zlecenie (receptê, wniosek) na sprzêt stomijny (na jeden 
lub trzy miesi¹ce) wystawia lekarz specjalista lub lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej. Musi byæ ono potwierdzone przez NFZ. Na podstawie 
potwierdzonego zlecenia dla osoby ze stomi¹ mo¿na odebraæ sprzêt stomijny 
w wybranych przez siebie specjalistycznych sklepach zaopatrzenia 
medycznego. Niektóre firmy prowadz¹ wysy³kow¹ sprzeda¿ swoich 
produktów. (Wiêcej informacji na temat - refundacji w rozdziale na stronie 26).

- 23 -

POFAM-POZNAÑ Sp. z o.o.; ul. Lindego 6, 60-573 Poznañ, tel. 061 841 16 12, www.pofam.poznan.pl



6. „Osoba ze stomi¹ ma prawo do informacji o krajowym towarzystwie 
stomijnym oraz ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony takiego 
towarzystwa”. Obecnie w Polsce istniej¹ 22 oddzia³y POLILKO dzia³aj¹ce na 
terenie ca³ej Polski oraz 3 Kluby Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze 
Stomi¹.  

7. „Osoba ze stomi¹ ma prawo do uzyskania wszelkich informacji wa¿nych z 
punktu widzenia jej ¿ycia oraz pracy, ma prawo oczekiwaæ takich informacji dla 
rodziny i przyjació³, tak aby wzrasta³a powszechna œwiadomoœæ co do 
warunków, jakie s¹ niezbêdne dla przystosowania do stomii oraz do 
osi¹gniêcia przez osoby ze stomi¹ zadowalaj¹cej jakoœci ¿ycia po operacji”. 
Aktualne wiadomoœci i wszystkie zasady mo¿na odszukaæ na stronie 
internetowej  http://polilko.w.interia.pl/main.html
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ODDZIA£Y REGIONALNE POL-ILKO
1. BIA£YSTOK - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 15-950 Bia³ystok, ul. Œwiêtojañska 22/1, 
tel.  085 745-06-53; Kontakt: Danuta Skutnik, tel. 0604 967-220
Zebrania cz³onków odbywaj¹ siê w ka¿dy czwartek w godz. 12.00- 15.00.
2. BYDGOSZCZ - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75; 
Kontakt: 

3. GORZÓW WIELKOPOLSKI - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 66-400 Gorzów Wlkp., 
ul.  Jana Dekerta 1; Kontakt: Miros³awa Pêkosz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Widok 24/51,   
tel. 095 732-53-29; e-mail: gorzow@polilko.pl
4. KATOWICE - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, Przychodnia Specjalistyczna w Katowicach, 
40-038 Katowice , ul. Powstañców 31, III piêtro, p. 341; Kontakt: Bo¿ena Kralka, 32-300 
Olkusz, ul. Czarny Las 10, tel. 508-082-526; e-mail: katowice@polilko.pl
5. KIELCE - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 25-734 Kielce, ul. Artwiñskiego 3C; 
Kontakt: Eugeniusz Kotlarski, 25-433 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 137/3, 
tel.  041 331-87-06, 0505 691-606, e-mail: kielce@polilko.pl
6. KONIN - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 62-500 Konin, ul. 11 Listopada 9; 
Kontakt: Dionizy Chodorowski, 62-510 Konin, ul. W³. Jagie³³y 13, tel. 063 245-05-65, 
e-mail: konin@polilko.pl
7. KOSZALIN - Kwiryn Buzalski, 75-563 Koszalin, ul. M. Kar³owicza 46B/1, tel. 0693-581-103, 
e-mail: koszalin@polilko.pl
8. KRAKÓW - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 30-048 Kraków, ul. Urzêdnicza 39/3, 
Kontakt: Gra¿yna W³odarczyk, 31-303 Kraków, ul. Stachiewicza 17/102, tel. 0502 338-436, 
e-mai: krakow@polilko.pl
9. LUBIN - Czes³aw Bo¿ek, 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 117, tel 076 844 63 39
10. LUBLIN - Stanis³aw Majewski, 21-017 £êczna, ul. Obroñców Pokoju 11/39 
11. £ÓD� - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 90-531 £ódŸ, ul. Wólczañska 195; 
Kontakt: Helena Pawlak, 95-050 Konstantynów, ul. Pi³sudskiego 10/15, tel. 042 211-12-37
e-mail: lodz@polilko.pl
12. OLSZTYN - Janina Tabaczyñska-Sassyn, 10-342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 19B/9, tel. 
089 526 94 08, e-mail: olsztyn@polilko.pl

Henryk Pe³czyñski, 85-733 Bydgoszcz, ul. Sk³odowskiej-Curie 37/100,  
tel.  052 342-08-55, e-mail: bydgoszcz@polilko.pl



13. OPOLE - Antoni Klusik, 45-710 Opole, ul. Pruszkowska 29/28, tel. 077 457-42-90
14. P£OCK - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 09-400 P³ock, ul. Medyczna 19; Kontakt: Danuta 
Kupis, 09-400 P³ock, ul. Jasna 12/1m56 tel. 024 268-56-86, e-mail: plock@polilko.pl
15. POZNAÑ - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 60-355 Poznañ, ul. Przybyszewskiego 49; 
Kontakt: Alicja Smolarkiewicz, 61-293 Poznañ, Os. Lecha 18 m 30, tel. 061 877-77-36, 
e-mail: poznan@polilko.pl
16. RZESZÓW - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 35-040 Rzeszów, ul. D¹browskiego 85, 
tel. 012 854-07-45, Kontakt: Janina Or³owska, 35-303 Rzeszów, ul. Grudniowa 4, 
tel.  017 857-86-97, e-mail: rzeszow@polilko.pl
17.  SZCZECIN - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 70-453 Szczecin, al. Jana Paw³a II 36; 
Kontakt: Jolanta Matalewska, 70-344 Szczecin, ul. Chodkiewicza 1/15,  tel. 0667 309-712, 
e-mail: szczecin@polilko.pl
18.  TARNOBRZEG - Zygmunt Bogacz, 39-432 Gorzyce, ul Sandomierska 85, tel. 015 836-
25-91, e-mail tarnobrzeg@polilko.pl
19.  WARSZAWA - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, Szpital Bielañski Oddzia³ Chirurgii 
Ogólnej, pawilon H, pokój 232, 01-809 Warszawa, ul. Ceg³owska 80, tel. 022 569-03-34
Kontakt: Dorota Kaniewska, 02-570 Warszawa, Al. Niepodleg³oœci 137/141 M. 38, 
tel.  022 646 27 05, 0691 739 924, e-mail: warszawa@polilko.pl
20. W£OC£AWEK - W³odzimierz Mañkowski, 87-800 W³oc³awek, ul. Kaliska 83a/13 
tel: 054 234 56 51, 0 600 897 009, e-mail: wloclawek@polilko.pl
21. WROC£AW - Jan Drajczyk, 54-436 Wroc³aw, ul. Komorowsaka 12/5, tel: 071 788 14 22, 
0 604 848 433, e-mail: wroclaw@polilko.pl
22. ZIELONA GÓRA - Oddzia³ Regionalny POL-ILKO, 65-046 Zielona Góra, ul Zyty 26; 
Kontakt: Waldemar Maniak, 67-100 Nowa Sól, ul.. Zielonogórska 61, tel. 068 387 52 39; 
e-mail: zielonagora@polilko.pl
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KLUBY POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD CHORYMI ZE STOMI¥

1. NOWY S¥CZ - Józef Myrlak, 33-300 Nowy S¹cz, ul. Nawojowska 21/5, tel. 018 443-57-93
2. PI£A - Ewa Sowiñska, 64-920 Pi³a, ul. Jagielloñska 11, tel. 067 214 16 54
3. TARNÓW - 33-100Tarnów, ul. Starod¹browska 12 (budynek na rogu skrzy¿owania ul. 
Starod¹browskiej i ul. S³onecznej) - spotkania w drugi czwartek m-ca w godz. 12.00-15.00 
Danuta Sajdak, 33-100 Tarnów, ul. Pu³askiego 40a/43, tel. 014 621-64-82

PORADNIA STOMIJNA

Niekiedy czas pobytu szpitalnego jest zbyt krótki, aby dok³adnie 
poznaæ wszystkie sposoby radzenia sobie z now¹ sytuacj¹. W domu jesteœ 
zdany na siebie, ale pamiêtaj, ¿e masz mo¿liwoœæ skorzystania z opieki 
ambulatoryjnej, któr¹ w przypadku pojawiaj¹cych siê z czasem problemów 
powinien zapewniæ Ci personel Poradni Stomijnej. Z us³ug pracuj¹cego 
tam zespo³u mo¿esz korzystaæ, gdy zajdzie taka koniecznoœæ.  
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Ka¿dej osobie ubezpieczonej w NFZ przys³uguje bezp³atne 
zaopatrzenie w sprzêt stomijny. Podstawa prawna - Rozporz¹dzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. w sprawie limitu cen dla wyrobów 
medycznych (...) które wynosz¹ odpowiednio:
!  kolostomia  - 300 z³ miesiêcznie
!  ileostomia   - 400 z³ miesiêcznie
!  urostomia   - 480 z³ miesiêcznie.  

1. Otrzymanie zlecenia od lekarza
Zlecenie na sprzêt stomijny mo¿e wystawiæ lekarz POZ, felczer, 

chirurg, urolog lub onkolog. Zlecenie mo¿e byæ wystawione maksymalnie 
na okres 3 kolejnych miesiêcy i jest wa¿ne przez 30 dni od daty 
wystawienia. Wszelkie zmiany wprowadzone w zleceniu musz¹ byæ 
potwierdzone piecz¹tk¹ i podpisem zlecaj¹cego lekarza lub felczera.

2. Potwierdzenie zlecenia
Pierwsze zlecenie na sprzêt stomijny musi byæ potwierdzone 

przez oddzia³ wojewódzki NFZ. Nale¿y tego dokonaæ w punkcie 
potwierdzania zleceñ, który znajduje siê w oddziale wojewódzkim NFZ, 
jego delegaturze lub innym wytypowanym przez oddzia³ miejscu. Zlecenia 
potwierdzane s¹ w oddziale wojewódzkim NFZ, na terenie którego 
pacjent jest zameldowany, w przypadku czasowego zameldowania 
zlecenie mo¿e byæ potwierdzone w tym oddziale NFZ, na terenie którego 
pacjent jest czasowo zameldowany. Do potwierdzenia zlecenia konieczny 
jest dowód osobisty i dokument potwierdzaj¹cy ubezpieczenie 
zdrowotne. W przypadku zaopatrzenia comiesiêcznego nie trzeba 
ka¿dorazowo potwierdzaæ zlecenia, pacjentowi wydawana jest Karta 
Zaopatrzenia Comiesiêcznego - wa¿na 12 miesiêcy.
W Karcie Zaopatrzenia Comiesiêcznego lekarz ka¿dorazowo odnotowuje   
fakt wystawienia zlecenia, a sklep medyczny wydaj¹cy sprzêt stomijny 
potwierdza jego wydanie.

3. Realizacja zlecenia na sprzêt stomijny
Po uzyskaniu i potwierdzeniu zlecenia na sprzêt stomijny i 

otrzymaniu Karty Zaopatrzenia Comiesiêcznego pacjent mo¿e zg³osiæ siê 
po odbiór sprzêtu stomijnego do sklepu medycznego, który ma podpisan¹ 
umowê z NFZ w zakresie realizacji zaopatrzenia w œrodki pomocnicze.

X. ZASADY ZAOPATRZENIA W SPRZÊT STOMIJNY



XII. PODSUMOWANIE

XI. FACHOWA POMOC I DORADZTWO

Zastosowanie siê do wskazówek udzielonych w tym Poradniku 
powinno w znacznym stopniu u³atwiæ codzienne funkcjonowanie w 
warunkach domowych. Jednak zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e nie 
wyczerpuje on tematu zgodnie z oczekiwaniami wszystkich pacjentów. Ze 
wzglêdu na to, ¿e wiele nasuwaj¹cych siê pytañ i w¹tpliwoœci dotyczy 
bezpoœrednio Twojej osoby i ich rozwi¹zanie nale¿y rozwa¿yæ 
indywidualnie, porozmawiaj o nich z pielêgniark¹ stomijn¹ i chirurgiem. 
Mo¿esz zapytaæ o:
  1. Æwiczenia wzmacniaj¹ce miêœnie brzucha  zapobieganie 
      przepuklinie oko³ostomijnej.
  2. Podejmowanie wspó³¿ycia z partnerem
  3. Macierzyñstwo
  4. Podró¿e
  5. Powrót do wykonywanego zawodu
  6. Przyjmowane leki 
  7. Wystêpowanie biegunek czy zaparæ
  8. Ulubione sporty i wiele innych.
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Wszelkich informacji udzielamy równie¿ pod 
numerem infolinii 0801 30 55 77, gdzie 
czekamy na Pañstwa pytania.
Postaramy siê rozwi¹zaæ Pañstwa problemy, 
odpowiedzieæ na nurtuj¹ce pytania, a tak¿e 
doradziæ w zakresie doboru sprzêtu i 
pielêgnacji stomii.

Adresy sklepów medycznych sieci Pofam-Poznañ zamieszczamy w 
rozdziale na stronie 28 oraz na naszej stronie internetowej
www.pofam.poznan.pl. Wykaz miejsc gdzie mo¿na zrealizowaæ zlecenie 
dostêpny jest na stronach internetowych oddzia³ów wojewódzkich NFZ.

  
 

Nasze konsultantki w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia 
medycznego sieci Pofam-Poznañ w ca³ej Polsce s¹ do Pañstwa dyspozycji, 
jeœli masz pytania, szukasz pomocy, chcesz porozmawiaæ, skontaktuj siê z 
personelem najbli¿szej placówki.



SIERADZ 
ul. Armii Krajowej 7 
tel. (043) 822 03 61

KUTNO 
ul. Koœciuszki 52 
tel. (024) 254 31 80

woj. ma³opolskie
CHRZANÓW 
ul. Szpitalna 53 
tel. (032) 623 65 73

KRAKÓW 
ul. Grzegórzecka 8 
tel. (012) 431 01 77 

KRAKÓW 
os. Wysokie 20 A 
tel. (012) 649 93 49

NOWY S¥CZ 
ul. D³ugosza 35 
tel. (018) 444 29 38  

TARNÓW 
ul. Starod¹browska 4 
tel. (014) 626 01 08

woj. mazowieckie
WARSZAWA 
ul. Podwale 11 
tel. (022) 635 89 55 

GRÓJEC 
ul. Piotra Skargi 10 
tel. (048) 664 75 28

LIPSKO 
ul. Œniadeckiego 2 
tel. (048) 378 02 52

SIEDLCE 
ul. Kiliñskiego 29 
tel. (025) 644 90 31

NAK£O 
ul. Mickiewicza 7 
tel. (052) 385 27 91
 
TORUÑ 
ul. Szosa Che³miñska 56 A/2 
tel. (056) 654 00 20

W£OC£AWEK 
ul. Mickiewicza 5
tel. (054) 231 19 38 

woj. lubelskie
LUBLIN 
ul. Hirszfelda 3/2 
tel. (081) 442 94 30
 
BIA£A PODLASKA 
ul.. Terebelska 57-65, 1G 
tel. (083) 342 82 99

CHE£M 
ul. Ceramiczna 1  
tel. (082) 565 62 83

JANÓW LUB. 
ul. Zamoyskiego 149 
tel. (015) 872 38 88

ZAMOŒÆ 
ul. Partyzantów 16 
tel. (084) 639 32 78 

woj. lubuskie
GORZÓW WLKP. 
ul. Pi³sudskiego 1 A 
tel. (095) 725 86 41

ZIELONA GÓRA 
ul. Zyty 26 
tel. (068) 329 65 89

woj. ³ódzkie
£ÓD� 
ul. Gdañska 126 
tel. (042) 230 35 58

SKLEPY MEDYCZNE - sieæ sprzeda¿y GRUPY POFAM
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woj. dolnoœl¹skie 
JELENIA GÓRA 
ul.  Wolnoœci 11 A of
tel. (075) 753 29 18

WA£BRZYCH 
Al.  Wyzwolenia 42 A 
tel. (074) 842 33 99
  
WROC£AW 
ul. Ziemowita 1/9 
tel. (071) 784 58 17
 
WROC£AW 
ul. Pu³askiego 42 E 
tel. (071) 343 93 64 

woj. kujawsko-pomorskie
ALEKSANDRÓW KUJ. 
ul. S³owackiego 67 
tel. (054) 282 27-61

BRODNICA 
ul. 3 Maja 1 
tel. (056) 498 34 97

BYDGOSZCZ 
ul. Kwiatowa 11-13 
tel. (052) 322 56 11
 
BYDGOSZCZ 
ul. Powstañców Wlkp. 33 
tel. (052) 340 08 12 

BYDGOSZCZ 
ul. Dworcowa 50 
tel. (052) 322 96 06
 
BYDGOSZCZ 
ul. Powst. Warszawy 5 
tel. (052) 378 74 58

GRUDZI¥DZ 
ul. Rydygiera 15/17 
tel. (056) 461 70 00

MOGILNO 
ul. Koœciuszki 6 
tel. (052) 315 10 21
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OSTRO£ÊKA 
ul. Kiliñskiego 33 
tel. (029) 764 76 00 

woj.. opolskie
OPOLE 
pl. Pi³sudskiego 15-17 
tel. (077) 474 72 54
 
OPOLE 
ul. Katowicka 66 A 
tel. (077) 441 61 35

woj. podkarpackie
RZESZÓW 
ul. Poniatowskiego 6 
tel. (017) 853 37 78 

RZESZÓW 
ul. Wierzbowa 17 
tel. (017) 852 10 95

STALOWA WOLA 
ul. Wojska Polskiego 4 A 
tel. (015) 844 39 33 

woj. podlaskie
BIA£YSTOK 
ul. Warszawska 38 
tel. (085) 732 80 70

woj. pomorskie
GDYNIA 
ul. Armii Krajowej 44 
tel. (058) 782 03 23

GDAÑSK 
ul.  Kliniczna  1A 
tel. (058) 341 80 74

S£UPSK 
ul. Sygietyñskiego 4 D 
tel. (059) 841 02 58

KOŒCIERZYNA 
ul. B. Prusa 1 
tel. (058) 686 62 26

woj. œl¹skie
D¥BROWA GÓRNICZA 
ul. D¹browskiego 18 
tel. (032) 764 15 15

BIESLKO-BIA£A 
ul. 11-go Listopada 34 
tel. (033) 814 02 41

GLIWICE 
ul. Górnych Wa³ów 22 
tel. (032) 232 04 16

KATOWICE 
ul. Kochanowskiego 12 
tel. (032) 25 17 662 

SOSNOWIEC 
ul. 3 Maja 16 
tel. (032) 710 48 24  

ZABRZE 
ul. Krasiñskiego 18 
tel. (032) 370 12 95 

¯YWIEC 
ul. Batorego 9 
tel. (033) 861 27 63 

woj. œwiêtokrzyskie
KIELCE 
ul. Karczówkowska 45 
tel. (041) 345 82 58

OSTROWIEC ŒW. 
ul. Szymanowskiego 11 
tel. (041) 247 80 55

woj.. wielkopolskie
POZNAÑ 
ul. Krakowska 2 
tel. (061) 853 44 41

POZNAÑ 
ul. Garczyñskiego 15/17 
tel. (061) 834 23 09

woj. zachodniopomorskie
SZCZECIN 
ul. Piotra Skargi 15
tel. (091) 489 36 55

SZCZECIN 
ul. Strza³owska 22 
tel. (091) 425 15 54

SZCZECINEK 
ul. Koszaliñska 27
tel. (094) 372 22 13

KOSZALIN 
ul. Cha³ubiñskiego 7 
tel. (094) 347 11 94

woj. warmiñsko-mazurskie
ELBL¥G 
ul. Królewiecka 146 
tel. (055) 234 12 79

OLSZTYN 
ul. Dworcowa 28 
tel./fax (089) 533 95 17

POZNAÑ 
pl. Wiosny Ludów 2 
tel. (061) 850 89 36

KALISZ 
ul. Poznañska 79 
tel. (062) 765 13 83

KÊPNO 
ul. Ks. P.  Wawrzyniaka 42 
tel. (062) 782 02 19

KONIN 
ul. Szpitalna 45 
tel. (063) 244 46 76 

KROTOSZYN 
ul. Dr Bolewskiego 8 
tel. (062) 588 03 90 w. 333

OSTRÓW WLKP. 
ul. Limanowskiego 20/22 
tel. (062) 595 11 28 
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60-573 Poznañ, ul. Lindego 6, tel. (061)  841 16 12; fax (061) 841 16 11
infolinia 0801 30 55 77; www.pofam.poznan.pl; 
e-mail: office@pofam.poznan.pl

60-573 Poznañ 
ul. Lindego 6 

tel. (061) 841 13 40 
fax (061) 847 06 19

e-mail: 
jednosc@pofam.poznan.pl

85-047 Bydgoszcz 
ul. Kwiatowa 11-13
tel. (052) 321 19 39 
tel. (052) 322 04 65 
fax (052) 321 23 12

e-mail: 
cezal@pofam.poznan.pl

Niepubliczny Zespó³ Leczenia Œrodowiskowego POFAM
Poradnia Lekarza Rodzinnego 
60-573 Poznañ, ul. Lindego 6; tel. (061) 845 69 07
61-527 Poznañ, ul. Garczyñskiego 15/17; tel. (061) 833 49 27

DP Pofam-Ukraina
79017 Lwów 

ul. Wodoginna 2/6, Ukraina
tel. +380 322 94 96 41 

tel./fax +380 322 94 96 40
e-mail:

pofam_ukraine@mail.lviv.ua

IP Bie³Pofam
220004 Miñsk 

ul. Korola 2-121, Bia³oruœ
tel./fax + 375 172 00 14 81

e-mail:
belpofam-minsk@tut.by
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