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- wywiad z Marzeną Rogalską

Tabu jest czymś, o czym się nie mówi lub jest 
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tożsamości zapuszczają wąsy i brody. Wydaje 
im się,  że w ten sposób będą odbierani przez 
kobiety jako 100% macho. Cóż się dzieje? 
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Maluchy w strojach kangurków czy baletnicy, lub ma-
szynisty, pływaka -  ze swoim widocznym woreczkiem 
stomijnym. Po co, dla kogo?  
Dla innych, aby przełamać tabu, aby pokazać, że są.
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Po prostu musi być niestandardowo i wyjątkowo - już od pierwszych 
stron, a więc słowo wstępu dla Państwa na przywitanie w podwójnej dawce:  
od Redaktor Naczelnej i Wydawcy.

Napisanie pierwszego wstępu do nowego kwartalnika - to nie lada  
zadanie! Ten edytorial powinien być niebagatelny, niemały, niezły, niepospo-
lity, po prostu wyjątkowy! Ale może wystarczy jeśli nietuzinkowe będzie samo  
czasopismo, które Państwo właśnie macie w swoich rękach... A ja ze swojej 
strony obiecuję, zapewniam, zaręczam, zobowiązuję się - że z każdą kolejną 
porą roku, witaną zawsze wyjątkowym wydaniem „Po prostu ŻYJ” - będziemy 
razem z całą redakcją spełniać Państwa oczekiwania, zaspokajać i porządko-
wać Państwa wiedzę. 

Dziś zapraszam do lektury, strona po stronie i oswojenia się z męskością 
razem z „wędrownym seksuologiem” Wiesławem Sokolukiem czy przełamia-
nia barier z niesamowitą dziennikarką Marzeną Rogalską. Na pierwszą część 
wywiadów z pierwszej w Polsce sesji stomijnej dla dzieci i na ... Na wszystko, 
po prostu strona po stronie -  zapraszam!                                                                   

Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ
Bianca-Beata Kotoro

Przypadło mi w udziale przekazać Państwu powód, dla którego powstało 
to pismo. Odpowiedź na pytanie dlaczego? jest niezwykle prosta a jedno-
cześnie trudna, gdyż łatwo popaść w sentymentalizm i nadmierną egzaltację.
Kierowała nami po prostu potrzeba serca. Może banalne, ale prawdziwe. Ona 
stoi za każdą akcją podejmowaną przez Fundację STOMAlife.

Z wypiekami na twarzy oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer  
„Po prostu ŻYJ”. Jego zawartość jest sumą pomysłów naszego zespołu, któ-
re zrealizowaliśmy zapraszając do współpracy wielu specjalistów. Jednak 
ostateczny kształt pisma zależy od wielu czynników, wśród których Czytelnik 
odgrywa niebagatelną rolę. Mam nadzieję, że w kolejnych numerach także 
Państwo odciśniecie swój ślad. Z niecierpliwością czekamy na listy, te tra-
dycyjne i elektroniczne. Te pochwalne i krytyczne, z historiami, radościami  
i smutkami. Najciekawsze listy opublikujemy, a autor otrzyma niespodziankę.

Wydawca Po Prostu Żyj
Agnieszka Siedlarska
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prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Chirurg ogólny i do-
skonały  wykładowca. Społecznik, dla którego najważniejszy jest 
człowiek. Długoletni ratownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go, lekarz-wolontariusz spędzający całe miesiące w najbardziej 
niebezpiecznych zakamarkach Afryki. Człowiek o licznych zain-
teresowaniach i wielu talentach. Alpinista. Zdobywał laury także 
jako autor wierszy i być może jest jedynym człowiekiem, który wie 
gdzie ślady zostawia yeti.

prof. dr hab. Krzysztof Bielecki
Chirurg z wykształcenia, pasji i osobowości. Wychował grono 
doskonałych lekarzy. Ceniony ze względu na szeroką wiedzę, 
olbrzymie doświadczenie i łatwość nauczania. Skromny i wy-
magający. Erudyta i pasjonat. Wychowanek moralny księdza 
Twardowskiego. Wolny czas dzieli między rodzinę i chór Surma. 
Wie wszystko na temat medycyny, ukochanej Czarnej Hańczy i ży-
cia. Zdobył liczne odznaczenia za działalność zawodową. Wiele 
dokonań jeszcze przed nim.

Katarzyna Błażejewska
Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycz-
nym oraz psychodietetyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 
właścicielka studia dietetyki. Ekspert wielu programów telewi-
zyjnych i radiowych. Propagatorka ruchu slow food z nadmiarem 
energii, którą wykorzystuje na tworzenie nowych przepisów, 
edukację innych i pracę w teatrze.

Simon Dames
Dyrektor ds komunikacji w Vanilla Blush oraz jej współwłaści-
ciel. Z zawodu dziennikarz. Wiele lat spędził pracując w public 
relations. Nadal silnie związany z mediami. Otwarty na nowe 
wyzwania. Jego zaangażowanie i świeże pomysły przyczyniły się 
do światowego sukcesu bielizny dla stomików Vanilla Blush.

Iza Farenholc
Redaktor Naczelna magazynu GAGA.
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Autorka tekstów  
o zdrowym żywieniu, psychologicznych, wywiadów z aktorami, 
pisarzami, piosenkarzami (m.in. z Martinem Scorsese, 
Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz, Matthew McConaughey, 
Tori Amos, Anne Sophie Mutter). Zajmuje się także tematami 
związanymi z kulturą. Pracowała w magazynie Glamour, Maxim, 
Viva. Jej teksty ukazują się m.in. w Zwierciadle, Twoim Stylu, 
Sensie, Olivii.

Agnieszka Fiedorowicz
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej  
i zdrowotnej. Współpracuje z miesięcznikami Focus, Elle, maga-
zynem Integracja i portalem niepelnosprawni.pl.  
Laureatka nagrody Pióro Nadziei 2010 Amnesty International 
Polska dla dziennikarzy, piszących o prawach człowieka, za tekst 
poświęcony tematyce whistleblowingu (tzw. społecznego  
donosicielstwa). Trzykrotnie nominowana do Grand Press  
w kategoriach publicystyka i dziennikarstwo specjalistyczne.

Bianca-Beata Kotoro
Człowiek renesansu. Zodiakalny Lew. Działa pomiędzy Eros  
a Tanatos. Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psychoonko-
log, wykładowca, edukator. Od wielu lat ekspert telewizyjny  
i radiowy. Z pierwszego wykształcenia magister sztuki, artysta 
grafik, projektant wnętrz, fotografik. Laureatka kilku prestiżowych 
nagród, autorka i współautorka wielu książek.
Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła w Polsce program 
opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów z wyłonio-
ną stomią. „Oswaja” ludzi z tematem śmierci.
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Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister Geografii Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły Kosmetycznej 
w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu 
Lalamido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. Dba  
o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny Torbickiej, Alicji  
Resich-Modlinskiej, Marzeny Rogalskiej... Kocha podróże, 
uwielbia ludzi.

Rafał Rybka
Psycholog terapeuta, ukończył psychologię na Uniwersytecie 
Gdańskim Wydział Nauk Medycznych.
Zodiakalna Ryba. Swoim magicznym piórem wspiera osoby 
w trudnych chwilach, dając otuchę i wiele pozytywnej energii. 
Można z nim porozmawiać na każdy temat, poświęca bardzo 
dużo uwagi swoim pacjentom angażując się w każdy problem. 
Jest człowiekiem czynu, wyznaje zasadę „chcieć to znaczy móc”. 
Rozpala światełko w tunelu wytyczając kierunek działania.

Urszula Sobczak
Pielęgniarka z dużym doświadczeniem w opiece nad stomikami. 
Związana zawodowo z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Ga-
stroenterologicznej i Endokrynologicznej UM w Poznaniu gdzie 
prowadzi Poradnię dla osób ze stomią. Od wielu lat aktywnie 
działa w Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Stomijnych. Autorka 
licznych artykułów. Brała udział w stworzeniu pierwszej w Polsce 
monografii Stomia. Prawidłowe postępowanie i pielęgnacja.

Przemysław Styczeń 
Lekarz, specjalista medycyny estetycznej. Absolwent Akademii  
Medycznej w Katowicach. Słuchacz Podyplomowej Szkoły Medy-
cyny Estetycznej PTL w Warszawie. Szkoleniowiec w Europejskim 
Centrum Szkoleniowym Fenice. Członek Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz członek-założyciel 
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Autor wielu artykułów 
prasowych z zakresu medycyny estetycznej. Prowadzi gabinet 
medycyny estetycznej w Warszawie.

Eliza Zalewska
Dyplomowana pielęgniarka. Ekspert STOMAlife 
w zakresie pielęgnacji stomii u dzieci i młodzieży. Współtwórca 
materiałów edukacyjnych dla małych stomików i ich rodziców. 
Centrum Zdrowia Dziecka gdzie pracuje na Oddziale Chirurgii 
jest jej drugim domem a podopieczni, drugą rodziną. Posiada 
ogromne doświadczenie i jeszcze większe serce. Przy niej żaden 
problem nie jest trudny, zawsze znajdzie rozwiązanie i wyciągnie 
pomocną dłoń.

Aleksandra Walczak
Florysta, miłośnik natury.Ekspert telewizji śniadaniowej.
Z pierwszego wykształcenia finansista, kontroler finansowy,  
menedżer. Krąży pomiędzy liczbami a kwiatami.Jedno i drugie 
jest wielką pasją, ale również rzetelnie wyuczonymi zawodami.
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Hormony mają 
apetyt na słodycze... 
szczególnie jesienią! 

Pogorszenie nastroju i ospa-
łość dotyka większość ludzi 

jesienią i zimą. To także okres, 
w którym część osób odczuwa 
wzmożony apetyt na słody-
cze. Okazuje się, że apetyt na 
“słodkie smaki” ma hormonal-
ne uzasadnienie - wyjaśniają 
naukowcy z Instytutu Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywno-
ści Polskiej Akademii Nauk 
w Olsztynie.
“Najważniejszym czynnikiem, 
regulującym biosyntezę 
melatoniny w szyszynce, jest 
światło. W ciągu dnia stęże-
nie tego hormonu jest niskie 
a wzrasta w nocy, osiągając 
szczyt ok. godz. 2.00. Rosnące 
stężenie melatoniny to sygnał 
dla organizmu, żeby przygo-
tować się do snu. Ze względu 
na występujący jesienią i zimą 
niedobór światła, stężenie 
melatoniny utrzymuje się na 
wyższym poziomie niż wiosną 
i latem, przez co czujemy się 
znużeni, zmęczeni i apatyczni” 
- mówił R. Majewski.
Olsztyńscy naukowcy wskazu-
ją, że do przetrwania dłu-
giej zimy w dobrej kondycji 
psychicznej i jednoczesnego 
utrzymania prawidłowej masy 
ciała potrzebna jest modyfika-
cja diety. Mimo, że zapotrze-
bowanie energetyczne w okre-
sie jesienno-zimowym rośnie, 
to nie powinniśmy bez umiaru 
spożywać cukrów prostych. Ich 
nadmiar wiąże się z ryzykiem 
nadwagi lub otyłości. Głów-
nym ich źródłem w diecie są 

słodycze, napoje gazowane, 
pieczywo półcukiernicze 
typu chałki, drożdżówki, bułki 
maślane.
Specjaliści przypominają, że 
sojusznikami w walce z sezo-
nowym spadkiem nastroju oka-
zują się węglowodany złożone 
o niskim indeksie glikemicz-
nym. Powodują one stopniowe 
uwalnianie glukozy do krwi. Ich 
źródłem są produkty zbożowe: 
mąka, kasze, ryż, makarony, 
płatki owsiane.

“Przygotowując posiłki należy 
pamiętać, że ryżu czy makaro-
nu nie należy rozgotowywać, 
bowiem zwiększa się jego 
indeks glikemiczny. Podobnie 
jest w przypadku warzyw, 
które najlepiej spożywać w po-
staci surowej lub krótko goto-
wane na parze. Przez wzgląd 
na większą zawartość błonnika 
pokarmowego, składników 
mineralnych oraz witamin, 
polecane jest pieczywo peł-
noziarniste razowe albo typu 
graham, kasza gryczana, ryż 
brązowy, makaron razowy” - 
podkreślił Radosław Majewski.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce 
www.naukawpolsce.pap

Specjaliści sugerują, że najlep-
szą porą dnia na zajadanie 

się słodyczami jest poranek. To 
wtedy metabolizm jest najszyb-
szy, poza tym mamy jeszcze cały 
dzień na spalenie sporej dawki 
słodkich kalorii.

Dodatkowo spożywanie ciaste-
czek albo czekolady na śniadanie 
w połączeniu z węglowodanami 
i protei ami, pozwala uchronić ła-
suchy przed chęcią sięgnięcia po 
słodycze w dalszej części dnia.

Te tezy naukowcy poparli klinicz-
nymi badaniami na 193 otyłych 
osobach. Badani zostali podziele-
ni na dwie grupy, osoby z pierw-
szej grupy spożywały dietetyczne 
śniadanie, którego kaloryczność 
wynosiła 300 kcal, druga grupa 
na śniadanie raczyła się m.in. cze-
koladowymi ciastami o wartości 
energetycznej 600 kalorii.

Po 16 tygodniach eksperymentu 
osoby z obu grup schudły średnio 
15 kilogramów. Jednak ostatecz-
ne wyniki eksperymentu, który 
w sumie trwał 32 tygodnie były 
zaskoczeniem dla wszystkich. 

Osoby z pierwszej grupy, które 
spożywały niskowęglowodanowe 
śniadania przytyły średnio 10 
kilogramów. Z kolei osoby spo-
żywające na śniadanie słodycze 
straciły kolejne sześć kilogramów.

Jak można wyjaśnić ten zaska-
kujący wynik eksperymentu? 
Profesor Daniela Jakubowicz, 
z Uniwersytetu w Tel Awiwie su-
geruje, że osoby, które podczas 
śniadania zjadały coś słodkiego 
były bardziej usatysfakcjonowane 
dietą, nie musiały rezygnować 
z ulubionych produktów. Nie 
musiały również oszukiwać  
i w tajemnicy sięgać po łakocie, 
co mogło przydarzać się bada-
nym z pierwszej grupy.

Grupa osób, które spożywa-
ły bardziej obfite śniadania, 
zawierające również słodycze, 
mogły zaspokoić swoje za-
chcianki. Dzięki czemu unikały 
sięgania po słodycze w ciągu 
dnia - wyjaśnia autorka badań.

Profesor wyjaśnia również, że 
śniadanie dostarcza energii do 
wykonywania codziennych zadań, 
pobudza metabolizm, a także 
skutecznie reguluje grelinę, hor-
mon znany jako hormon głodu, 
który jest odpowiedzialny za 
regulację apetytu. Choć poziom 
greliny wzrasta przed każdym 
posiłkiem, najskuteczniej jest 
tłumiony w porze śniadania.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce 
www.naukawpolsce.pap

Niska temperatura otoczenia sprzyja 
odchudzaniu - apelują naukowcy! 

Niska temperatura otoczenia podobnie jak zwiększona 
aktywność fizyczna sprzyja walce z otyłością, dlatego 

należy rozważyć, czy w mieszkaniach i pomieszczeniach insty-
tucji publicznych nie obniżyć temperatury do 18 °C - uważają 
naukowcy.

Badania związane z zagadnieniami termogenezy i mechani-
zmów, które odpowiadają za regulację wewnętrznej tempe-
ratury ciała człowieka, prowadzi zespół naukowców pod kie-
runkiem prof. Leslie’go Kozaka z Instytutu Rozrodu Zwierząt 
i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.
Prof. Kozak wyjaśnił, że w wyniku zmieniającej się temperatury 
otoczenia, termoreceptory rozmieszczone na powierzchni 
ciała wysyłają za pośrednictwem dróg nerwowych informację 
o aktualnej wysokości temperatury zewnętrznej do ośrod-

ków kontroli temperatury wewnętrznej w podwzgórzu, czyli 
części mózgu odpowiedzialnej za koordynację procesów 
fizjologicznych związanych z wydatkowaniem energii. Jak 
tłumaczy, do tych procesów należy produkcja ciepła w celu 
utrzymania stabilnej temperatury ciała na poziomie 37°C 
oraz pozyskiwanie energii na drodze poboru pokarmu i me-
tabolizmu zmagazynowanych tłuszczów, białek i cukrów.

Potrzeba zwiększonej produkcji ciepła i utrzymania prawi-
dłowej temperatury wewnętrznej może istotnie zredukować 
poziom zmagazynowanego tłuszczu w organizmie, jed-
nocześnie zmniejszając otyłość. Podobnie jak zwiększona 
aktywność fizyczna i będące jej następstwem intensywne 
zużycie energii, tak i obniżona temperatura otoczenia może 
być skutecznym sposobem na walkę z nadwagą - uważa 
naukowiec.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce 
www.naukawpolsce.pap
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Ten kto miał otwartych rodziców, którzy chcieli wychodzić poza 
schematy, był po prostu szczęściarzem! I myślę, że ta umie-
jętność i chęć rozmowy o rzeczach trudnych jest podstawą. 
O takich sprawach, na temat których nie ma ogólnie dostęp-
nej wiedzy. Najczęściej się zdarza, że przewlekłe choroby czy 
ułomności skłaniają ludzi do ucieczki, zamykania się w domach. 
I tu jest miejsce dla edukacyjnej roli mediów. Chociaż wiem, że 
media też bywają okrutne. Wybierają, przebierają i długo się 
przekonują do pewnych tematów. Te trudne uważają za mało 
wdzięczne i boją się, że jak zaczną o tym mówić, natychmiast 
widz przełączy kanał na inny.

B-BK: Musi być dopasowanie.
MR: Oczywiście, chodzi o dobór tematów do określonych 

Bianca-Beata Kotoro: Dziś to Ty siedzisz na wygodnej 
kanapie dla gościa.

Marzena Rogalska: Przyznaję, że nie lubię stawać po 
drugiej stronie, ale pytaj! Temat jest ważny.

B-BK: Tym bardziej więc musimy o tym porozmawiać, 
a jak sama dobrze wiesz rozmowa, dialog, przekaz wiedzy 
to nie taka łatwa i oczywista sprawa...

MR: Właśnie, brak umiejętności rozmowy przechodzi 
z pokolenia na pokolenie. Ale każde kolejne osiąga już 
inny etap rozwoju i umiejętności. My już umiemy rozma-
wiać z naszymi dziećmi o seksie czy niepełnosprawności, 
a nasi rodzice mieli z tym większy problem. Nie mieli do-
stępu do takiej wiedzy, doświadczeń i narzędzi jak my dziś. 

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Przełamując 
tabu - wywiad z Marzeną Rogalską

Tabu jest czymś, o czym się nie mówi lub jest zakazane, tak zwana nietykalna świętość.  
Wydawać by się mogło, że w XXI wieku w europejskim kraju nie istnieje. Nie potrzeba prze-
łamywać żadnych barier! Wszystko wolno, wszystko wiadomo, granice akceptacji i zrozu-
mienia przesunęły się tak daleko, że cudza odmienność budzi co najwyżej lekkie zdziwie-
nie. Ale to niestety tylko nadmiar optymizmu, tych którzy tak sądzą. Wciąż są takie obszary, 
które dziwią, oburzają czy budzą lęk i wielki niepokój w naszym kraju. O tych zaklętych re-
wirach rozmawiam z Marzeną Rogalską. Dziennikarką, aktorką, wokalistką - niesamowitą 
osobowością, człowiekiem orkiestrą o wielu talentach. Kobietą naturalną, szczerą i z wiel-
kim poczuciem humoru, kochaną przez rzesze siedzących przy odbiornikach telewizyjnych  
i radiowych.



cia, dzwonią. Sam Jerzy Sthur powiedział 
mi, że książka, którą napisał o swojej cho-
robie nowotworowej jest polecana przez 
lekarzy. Lekarze mówią mu, że jak przy-
chodzą pacjenci z podobnym proble-
mem, to oni sugerują przeczytanie jego 
książki. To staje się terapeutyczne.

B-BK: Co musi być, aby było prawdzi-
we i terapeutyczne?

MR: Pytający pyta bez oceniania.
B-BK: Bardzo trudna rzecz. 
MR: Myślę sobie, że na pewno musi 

być „to coś” w osobie, która przełamuje 
dane tabu. Ważne jest szczere zaintere-
sowanie, chęć podążania za rozmówcą 
bez ocen i interpretacji, chęć wsparcia 
i zrozumienia. Słowo klucz to: empatia. 
Na pewno ja, Marzena Rogalska chcę słu-
chać i zrozumieć.  Dobrym przykładem 
są dzieci, ich otwartość i autentyczność. 
Kiedy dziecko widzi swoją rówieśnicę na 

wózku, to po prostu podchodzi i pyta 
czemu ty jesteś na wózku. Proste pyta-
nie. A my dorośli będziemy to obchodzić 
dookoła, szukać słów, metafor. 

B-BK: Trzeba znaleźć w sobie tę dzie-
cięcą wrażliwość, która nie ma w sobie 
oceniania. 

MR: Tak, a my się tak bardzo boimy 
odmienności. Tego, że ktoś oceni nas 
jako gorszych. Przecież każdy ma swój 
życiowy plecak i w tym plecaku niesie 
swoje kamienie. Oczywiście u jednych 
mniej ważą, a u innych więcej. Potem 
ta waga się zmienia, bo takie jest życie. 
Nie ma nikogo kto jest wolny od trosk 
i problemów. Może się jednak znaleźć 
ktoś, kto szybciej pokonuje strach i uła-
twia tym samym drogę innym. Zobacz, 
do niedawna nie widzieliśmy na ulicach 
niepełnosprawnych, a kobiety, które były 
po chemii nie wychodziły z domu. Bardzo 
dużo pracy zostało wykonane. To jest 
niesamowite! Ale zawsze musi być ktoś, 
kto porwie tę grupę za sobą. Po drugiej 
stronie musi znaleźć się ktoś, kto zechce 
mówić o tym publicznie, wykona mrów-
czą pracę, często niewdzięczną. W szpi-
talach, w poradniach, psychoonkolodzy, 
terapeuci, specjaliści stomijni -  ktoś kto 
swoją otwartością porwie innych i zoba-
czy sens tej mrówczej pracy. Ludzie z ta-
kim czy innym problemem żyją pośród 
nas, są częścią naszego tu i teraz.

programów, nie wymagajmy od progra-
mów rozrywkowych rozmów na temat 
chorób nowotworowych. Każda osoba, 
która pokonuje swój lęk i zaczyna mówić 
o chorobie przeciera szlaki i ważne by 
zapewnić odpowiedni kontekst jej wypo-
wiedzi oraz wesprzeć podczas wywiadu. 
Rozmawiałam z moimi gośćmi na milion 
takich tematów.

B-BK: Na przykład?
MR: Na przykład - przemoc w rodzi-

nie, temat tabu. Przeciętna kobieta, któ-
ra żyje w normalnym związku, mniej lub 
bardziej spełniona, która nie doświadcza 
przemocy domowej reaguje najczęściej 
tak: jak ona mogła wytrzymać, jak mogła 
pozwolić się tak katować. Stąd już blisko 
do oceny, łatwo zapomnieć o uczuciach 
innych, o tym, że podstawową rzeczą jest 
wstyd. Ta prześladowana wstydzi się, że 
jest bita przez męża. A to przecież on 
powinien się wstydzić. Mówimy jej to, ale 
to tylko nasze słowa. Wyjście z takiego 
koszmaru to cały proces, który zajmuje 
bardzo dużo czasu. Kobieta musi poko-
nać lęk i wstyd. Musi czasem dosięgnąć 
dna, musi się zdarzyć coś takiego, że ona 
pójdzie nagle pod prąd. Weźmy przykład 
amazonek. Ile im to zajęło? 20 lat? Teraz 
nikogo ten temat nie dziwi, amazonki 
mówią otwarcie kim są, formują grupy, 
pracują w szpitalach. Dla nas to już jest 
normalny temat, taki bez oporów i skrę-
powania. Pora na kolejne.

B-BK: Co jest według Ciebie podsta-
wową rzeczą, aby kolejne tematy mogły 
zaistnieć, być bez tego tabu i bez kurtyny 
milczenia?

MR: Wzajemna akceptacja, chęć zro-
zumienia. Mam na myśli osoby, które po-
dejmują taki temat. Ty jako psycholożka 
wiesz, że mówiąc czyli nazywając „te rze-
czy”,  które nas duszą  w środku - w pe-
wien sposób je uwalniamy poprzez słowa. 
Obojętnie czy robimy to w towarzystwie 
przyjaciela, w programie telewizyjnym 
przed dziennikarzem, do którego mamy 
zaufanie, czy w obecności terapeuty -  
ten proces działa podobnie, oczyszcza-
jąco. Przyjaciel może pomóc po prostu 
słuchając. I już człowiek nie jest z tym 
problemem sam.  Wyrzucił to z siebie, 
może mu się przyjrzeć z różnych perspek-
tyw, a w końcu zdystansować. I co ważne: 
nazwał to, wyciągnął na światło dzienne! 

B-BK: W programie telewizyjnym czy 
radiowym też?

MR: Z mojego doświadczenia wynika, 
że w programie telewizyjnym może to za-
działać podobnie!  Na wiele sposobów, 
również mając ciąg dalszy po programie. 
Zaczyna się uruchamiać np. łańcuch ludzi 
dobrej woli, którzy piszą e-malie wspar-

B-BK: Czy masz jakiś pomysł, podpo-
wiedź co mogą dobrego w tej sprawie 
zdziałać media? Przełamać się do tematu 
woreczków, mówienia o stomii?

MR: Po pierwsze, żeby o tym rozma-
wiać to musi być gość, człowiek, który 
o tym opowie. Prawdziwy! Nie tylko 
grono ekspertów. To musi być osoba, 
która przyjdzie i opowie swoją historię. 
Opowie o swoich emocjach, o tym jak 
się dowiedziała na przykład o raku jeli-
ta grubego, jak przebiegało leczenie, 
kiedy wyłonili jej stomię. Przecież na 
stomię musi być przygotowana i osoba, 
i najbliżsi, a potem i otoczenie. Wiesz, 
jak jeden, jedyny incydent odklejenia się 
publicznie worka stomijnego powodu-
je, że ktoś zamyka się w domu, popada 
w depresję... Zrobiłabym wszystko, aby 
gość czuł się komfortowo przy nagraniu. 
Może siedzieć tyłem do kamery, może 

mieć zmieniony głos, jeśli nie chce ujaw-
nienia swojej tożsamości. 

B-BK: Przeprowadzałaś taki wywiad? 
Z osobą, która mówiła o stomii, o swoim 
życiu przed i po wyłonieniu?

MR: Wyobraź sobie, że w mojej wie-
loletniej karierze dziennikarskiej nie mia-
łam jeszcze nigdy takiej rozmowy, z takim 
gościem, z osobą ze stomią. I co najważ-
niejsze, nie przypominam sobie, żeby był 
rozważany taki temat w programach, któ-
re robiłam.

B-BK: Czy to nie świadczy o tym, że 
jest to totalne tabu w naszym kraju?

MR: Zdecydowanie tak! I myślę so-
bie, że jest to cholernie trudna sprawa, 
bo dotyczy tak intymnej rzeczy. 

B-BK: Stąd obawy znanych osób, aby 
się nie ujawniać, bo zostaną naznaczone 
lub nawet zniszczone. Wolą pozostawić 
to w tajemnicy.

 MR: Nie wiem czy te osoby zostały-
by zniszczone, ale rozumiem, że takie jest 
ich odczucie. Osobiście jestem daleka 
od takiego stwierdzenia i nie wyobrażam 
sobie, że mogłabym kogokolwiek pięt-
nować z tego powodu. Ale wiesz, może 
stomicy między sobą czują się bezpiecz-
nie i sami też nie chcą wychodzić ze swo-
jej strefy bezpieczeństwa... To jest jak w 
dowcipie:„Facetowi zepsuła się kosiarka 
i postanowił iść do sąsiada pożyczyć 
kosiarkę. Idzie i całą drogę mruczy pod 
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Wyobraź sobie, że w mojej wieloletniej karierze dziennikar-
skiej nie miałam jeszcze nigdy takiej rozmowy, z takim gościem, 
z osobą ze stomią. I co najważniejsze, nie przypominam sobie, 
żeby był rozważany taki temat w programach, które robiłam.
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nosem: „nie no, to jest taki buc, że 
na pewno mi nie pożyczy tej kosiar-
ki, przecież nie bardzo się lubimy”. 
W końcu dochodzi do drzwi sąsia-
da, puka do jego drzwi... Niczego 
nieświadomy sąsiad otwiera a ten 
zdenerwowany mówi: wiesz co, 
a wsadź sobie w d… tę kosiarkę!” 
Wniosek z tego, że nasze nastawie-
nie czasem czyni cuda. Jeżeli nie 
spróbujesz się o tym dowiedzieć, to 
nie masz szans. Ten który nie pró-
buje, nie może liczyć na cuda. Prze-
czytałam ostatnio taką sentencję: 
„Ten, któremu się wszystko udaje, 
najprawdopodobniej nie próbuje 
nic nowego”. 

B-BK: A więc nacisk na nowe, na 
spróbowanie, na oderwanie się od 
asekuracyjnego trybu działania.

MR: Musisz próbować nowego, 
co z tego, że może się nie udać? 
Spróbujesz znowu! Porażki najwię-
cej nas uczą, bo wtedy się zatrzy-
mujemy, analizujemy, kombinujemy, 
dajemy sobie czas na refleksję. To 
jest podstawa naszego rozwoju.  

B-BK: Ale to wymaga wglądu 
i zaakceptowania, że życie to nie 
bajka…

MR: Rok temu podczas jakiejś 
podróży jedna z moich bliższych 
przyjaciółek wyznała mi, że jej nie-
żyjąca już mama, dawno temu za-
chorowała na raka jelita grubego. 
Wszyscy lubiliśmy ją, ale uważaliśmy 
za trudną kobietę. Może łatwego 
charakteru nie miała, ale jednocze-
śnie była niezwykła. I dopiero teraz 
dowiedziałam się, że była kobietą 
ze stomią. Od wielu lat. To zdeter-
minowało całe jej życie i postępo-
wanie. „Czy ty wyobrażasz sobie, 
co przeżywała moja mama? - mó-
wiła moja przyjaciółka - Była piękną 
młodą kobietą, kiedy się dowie-
działa o chorobie”… I wiesz, chyba 
nie jestem w stanie wyobrazić sobie 
jej cierpienia. I to w tamtych sier-
miężnych czasach! Wiem, że w ro-
dzinie było wiele ciężkich sytuacji, 
w których zadręczała i siebie, i naj-
bliższych. Rodzina znosiła to z po-
korą, bo znała powód tego zacho-
wania.  I jak tak sobie o tym myślę, 
to tak naprawdę nigdy człowiek nie 
wie jak zareaguje, kiedy znajdzie się 

w trudnej dla siebie sytuacji. Możemy dy-
wagować, umoralniać, zapewniać, ale to 
jest ciągle gdybanie... Dowiadujemy się 
dopiero wtedy, jak głoszone przez nas 
prawdy i teorie sprawdzą się przy zderze-
niu z rzeczywistością, kiedy sami bierze-
my w tym udział a nie stoimy z boku.

B-BK: Czy możesz podzielić się bar-
dzo osobistym wątkiem, tym co tobie 
w trudnych chwilach dawało siłę kiedy 
twój tata zachorował? Kiedy cały układ 
Ty i On się zmienił - z osoby wspierającej 
Cię, stał się osobą potrzebującą fizycznej 
opieki na co dzień. Jaki jest patent Ma-
rzeny R. na zawiłości w życiu?

MR: Na pewno rodzina i przyjaciele. 
Najpiękniejszym darem, który otrzyma-
łam w życiu, byli i są ludzie. Zbudowałam 
sobie siatkę przyjaciół i w trudnych dla 
mnie momentach okazało się, że jest to 
mocna konstrukcja. Że daje siłę i poczu-
cie bezpieczeństwa. A wracając do ro-
dziców, to na pewno ich bezwarunkowa 
akceptacja dała mi życiową siłę! 

B-BK: Niech to będzie wskazówką dla 
tych, którzy są rodzicami, jak ważna jest 
akceptacja i zaufanie do własnego dziec-
ka, że to buduje siłę i poczucie własnej 
wartości.

MR: Ale ze mną jest też tak, że zanim 
zacznę mówić, lubię pobyć ze swoim pro-
blemem sama. Muszę się „sponiewierać” 
swoim bólem. Nie w sensie użalania się 
nad sobą, ale zrozumienia dlaczego boli 
i gdzie najbardziej. I nie zagłuszam tego 
bólu niczym, nie palę, nie uciekam, nie 
zapijam problemów. Muszę go przeżyć 
do cna, do spodu, muszę mu się przyj-
rzeć.

B-BK: Bo jak go obejrzysz i przyjrzysz 
się jemu, zatrzymasz się, to wtedy masz 
miejsce na nowe.

MR: I to właśnie mnie ocala. To po-
maga i działa. Jestem postrzegana jako 
ta, która nie ma problemów. Ta otwarta 
i gadająca. Ale najpierw zamykam się 
z moim problemem, bo chcę go zrozu-
mieć, a potem oczywiście o nim opowia-
dam. Czyli pierwszy etap obchodzenia 
się z problemem mam do środka a drugi 
na zewnątrz. Ale co ja tam wiem…Prawie 
trzy lata zajęło mi zaakceptowanie choro-
by mojego taty.

B-BK: I wtedy powiedziałaś publicz-
nie bardzo ważną rzecz, że to jest dla Cie-
bie lekcja życia, która pokazała pewne 
rzeczy i uświadomiła, że pewne marzenia 

Musisz próbować nowego, co z tego, że może się nie udać? 
Spróbujesz znowu! Porażki najwięcej nas uczą, bo wtedy się zatrzy-
mujemy, analizujemy, kombinujemy, dajemy sobie czas na refleksję. 
To jest podstawa naszego rozwoju.  

się nie spełnią, a pewnych rozmów już się 
nie przeprowadzi...

MR: I trzeba umieć się z tym pogo-
dzić, ale żeby to zrobić, trzeba wyjść so-
bie naprzeciw. Tak naprawdę wszystkie 
odpowiedzi są w nas. Jeżeli nie zaakcep-
tujesz siebie i sytuacji, które cię spotyka-
ją, to nie pójdziesz dalej. Będziesz tkwić 
w stagnacji a to zabójstwo. Wszystko to, 
co nas spotyka możemy traktować jako 
karę od losu, albo inaczej - jak lekcję 
do odrobienia, ważne zadanie czy kom-
petencje do zdobycia. To już zależy od 
nas samych. Czasem mam wrażenie, że 
mamy w rękach wszystkie potrzebne na-
rzędzia, żeby żyć zdrowo i szczęśliwie, ale 
nie chcemy z nich korzystać. Albo odkła-
damy to na później, robimy rzeczy wbrew 
własnemu zdrowiu czy szczęściu w imię 
chwilowej przyjemności. 

B-BK: Co byłoby podsumowaniem 
tej rozmowy?

MR: Słuchaj i nie oceniaj. Choć wiem, 
że to trudne, bo od razu przypomina mi 
się jak znajoma para poszła do psycholo-
ga a on dał im takie oto ćwiczenie: „spró-
bujcie przez 3 dni nie oceniać siebie 
nawzajem i nikogo wokół”. Opowiadali 
potem, że nie zdawali sobie sprawy jakie 
to trudne do wprowadzenia w życie. Ale 
z całą pewnością może się udać! ■
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własnej drogi wyrażenia męskości.
B-BK: Jest to o tyle trudne, że przez cały rozwój podlegamy 

jakiemuś modelowaniu.
WS: Właśnie, obserwujemy osoby naszej własnej płci i pa-

trzymy jak one funkcjonują i mniej lub bardziej świadomie na-
siąkamy tymi oczekiwaniami społecznymi. Na przykład w moim 
pokoleniu facet 21-letni, po wojsku - był traktowany jako do-
rosły i oczekiwano od niego, że się ustatkuje, założy rodzinę, 
zacznie pracę zawodową…

B-BK: W społecznym odczuciu był dorosłym mężczyzną.
WS: Te oczekiwania były klasyczne: rodzina, zawód, stabi-

lizacja, ewentualnie robienie kariery, a w tej chwili dla obecne-
go pokolenia, względem dwudziestojednolatka rzadko są takie 
oczekiwania.

B-BK: Usłyszałbyś od większości ludzi: przecież to chłopak, 
dziecko.

WS: Wszelkie modele społeczne i związane z nimi oczekiwa-
nia mają swoją dobrą i złą stronę, dobrą taką, że dają poczucie 
porządku i bezpieczeństwa. Mamy jasność jakie wymagania 
powinien spełnić facet, żeby być na topie.

 B-BK: Rozumiem, że negatywną stroną tego jest to, że ko-
muś może to nie pasować albo może się nie wyrabiać w tych 
standardach.

WS: Tak. Dla przykładu klasyczny standard, mężczyzna ma-
cho – twardy! I tu ktoś nie wyrabia się w tym, nie jest takim 
twardzielem jakim powinien być. To może być przyczyną fru-
stracji, niskiej samooceny, ale też odwrotnie - będzie przyczyną 
pogardy innych mężczyzn. To ma zawsze dwie strony.

B-BK: Czym jest kryzys męskości? Czy to jest powiedzmy 
kryzys roli, że faceci nie są w stanie podjąć ról, czy zachowań, 
których oczekuje się od mężczyzn jak na przykład odpowie-
dzialności, konsekwencji, pewnego rodzaju siły, stanowczości?

Bianca-Beata Kotoro:  Preferowany dziś wzorzec męskości 
upomina się o atrybuty trzeciorzędnych cech męskości jak buj-
ne owłosienie czy sportowa sylwetka. Panowie, dla których nie 
w smak był tak zwany metroseksualizm, zacierają ręce. Dziś fa-
cet ma wyglądać jak facet. Styl, który preferuje męskość został 
dumnie nazwany – drwaloseksualnym.

Wiesław Sokoluk: Rozumiem, że szczególne znaczenie 
w tym wizerunku ma broda (śmiech).

B-BK: Oczywiście! To obowiązkowy atrybut, ale musi być 
elegancko przystrzyżona i wypielęgnowana, puszczona samo-
pas jest de mode. Jak odnosisz się do tego kanonu męskiego 
piękna? U Ciebie broda i wysportowana sylwetka są odwiecz-
nym znakiem rozpoznawczym, pomijając oczywiście Twój inte-
lekt, wiedzę i skromność.

WS: Dziś z powrotem jestem modny (śmiech). Ale mówiąc 
poważnie, to zawsze mnie niepokoją pewne założenia, w szcze-
gólności odnoszące się do quasi-naukowych badań - jaki to fa-
cet powinien być. Co to jest właściwie ta męskość? Trzeba pa-
miętać, i tu nie zawaham się użyć tego słowa - zawsze - ścierają 
się dwa główne wektory, to jest oczywiście wektor biologiczny 
i wektor społeczno-kulturowy.

B-BK: Czyli takich społeczno-kulturowych standardów, ta-
kich modeli jak powinien funkcjonować mężczyzna?

WS: I kobieta. A co za tym idzie, pewnych określonych ocze-
kiwań społecznych co do pełnionych ról. Przypisania pewnych 
ról i oczekiwanie, że te role będą realizowane. A też bardzo waż-
na rzecz społeczna, przyzwolenie bądź brak przyzwolenia na to, 
że ten standard nie będzie realizowany. Po drugie oczekujemy 
takiego a takiego postępowania, ale jeżeli się nie wyrabiasz to 
trudno, twoja sprawa - możesz sobie żyć po swojemu. Po trze-
cie te oczekiwania są względnie mało restrykcyjne, czyli bądź 
sobie jaki chcesz. Fajnie, gdybyś był taki, ale generalnie szukaj 

Oswoić 
MĘSKOŚĆ
Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Nad męską kondycją ubolewają psychologowie i socjologowie, mężczyźni 
w poszukiwaniu tożsamości zapuszczają wąsy i brody. Wydaje im się, że w ten 

sposób będą odbierani przez kobiety jako 100% macho. Cóż się dzieje? 9
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ność kobiet, taką generalną, życiową.
B-BK: Są tacy, którzy dopatrują się, 

że to jest spowodowane tym, że kobie-
ty oderwały się od tradycyjnych ról i jak 
mężczyźni coraz więcej czasu spędzają 

w pracy. Dzie-
ci mają coraz 
mniej okazji, 
aby oglądać 
r o d z i c ó w , 
a przecież 
uczą się przez 
na ś l a d ow a -
nie. Jeśli 
rodzice są 
n i e o b e c n i , 
trudno małe-

mu człowiekowi dowiedzieć się jak być 
mężczyzną, a jak kobietą.

WS: To jest to, co mówiliśmy o mode-
lowaniu. Dziecko nie ma takiej okazji, żeby 
się przyjrzeć. Znów wracamy do tego, że 
mężczyzna funkcjonował kiedyś według 
tradycyjnych wymogów społecznych. 
Syn obserwował ojca i to modelowanie 
szło. To samo z matką. Idąc z pokolenia 
na pokolenie coraz bardziej rozmywa 
się problem modelowania, a w to miej-
sce nie ma nic innego, prócz wymogów 
medialnych, które są – powiedzmy sobie 
szczerze od czapy i do tego  wewnętrz-
nie sprzeczne. Nie ma innych rzetelnych 
źródeł informacji, które by pokazały o co 
tutaj chodzi. Jednocześnie te wszystkie 
ideologie dotyczące płci też to rozmywa-
ją w ostatecznym rozrachunku.

B-BK: Czemu nie można powiedzieć 
szukaj własnych indywidualności, szukaj 

WS: I jest pytanie jak to się re-
alizuje w relacjach z kobietami. Czy 
dla kobiet jest szarmancki, ale jed-
nocześnie kieruje się pewnymi zasa-
dami, nie oszukuje ich, nie jest włó-
częgą matrymonialnym? Czy na tym 
polega kryzys męskości? Czy jest to 
coś z biologii - spadek jakości nasie-
nia, spadek sekrecji testosteronu? 
Czy chodzi o jedno i drugie?

B-BK: Przypomniało mi się jak 
jeden z utalentowanych aktorów 
młodego pokolenia, podczas wy-
wiadu powiedział: że tak sobie my-
śli, iż do tego kryzysu przyczyniły się 
baby. I motywował  to tak: „Zobacz, 
kiedyś seks był reglamentowanym 
towarem, facet musiał się postarać, 
na dzień dzisiejszy - nie musi. Patrzę 
na swoich kolegów i oni nie mają 
poczucia, że mają o coś zabiegać, 
włożyć jakiś wysiłek. I tak wszystko 
dostaną na tacy…” 

WS: Nie do końca podzielam to 
podejście. Ta łatwość kobiet to jest 
tylko kwestia pozorów społecznych. 
W tej sprawie sięgnijmy do histo-
rii obyczajów. Weźmy pod uwagę 
ostatnie 100 lat. Można powie-

dzieć, że staranie w gruncie rzeczy 
było podporządkowane temu, żeby 
mężczyzna nie pomyślał sobie, że 
kobieta jest łatwa. Czyli to staranie 
nie było do końca rzeczywistą walką 
o względy kobiety, tylko było rytu-
ałem, który spełniał wymogi zakła-
mania społecznego.

B-BK: Natomiast w tej chwili 
zakłamanie społeczne jest nieco 
mniejsze i kobiety mogą miej uda-
wać. 

WS: Tak, a druga rzecz, z pozoru 
absurdalna - gry na rynku małżeń-
skim, czy gry na rynku pozyskania 
partnera są dokładnie takie same - 
natomiast uległy trochę modyfikacji 
reguły i sposoby jakimi można po-
zyskać partnera. Natomiast ja bym 
wypunktował jeszcze inna zmianę 
społeczną, czyli większą samodziel-

Można powiedzieć, że staranie w gruncie rzeczy 
było podporządkowane temu, żeby mężczyzna 
nie pomyślał sobie, że kobieta jest łatwa. Czyli 
to staranie nie było do końca rzeczywistą walką 
o względy kobiety, tylko było rytuałem, który 
spełniał wymogi  zakłamania społecznego.

własnej płci... ?
WS: Łatwo powiedzieć, ale musi być 

jakiś materiał, z którego można to czer-
pać. 

B-BK: To tak jak z dojrzewaniem- naj-
pierw jest pewna zewnętrzna sprzecz-
ność i wybujały indywidualizm, a z dru-
giej strony głęboki  konformizm wobec 
grupy.

WS: Dokładnie, czyli wszyscy są jed-
nakowi, ale uważają że są wyjątkowi. Na-
tomiast gdzieś później jest szukanie wła-
snego stylu. Afirmacja płci. I co za tym 
idzie, jakieś pomysły na siebie również 
w danej roli.

B-BK: W latynoamerykańskiej kultu-
rze nie wybranie schematu macho pro-
wadzi do głębokiego kryzysu, a nawet 
zamachów samobójczych, to już idzie 
wręcz w karykaturę, zresztą jak każda 
skrajność.

WS: Lub odwrotnie, taki mężczyzna 
kompletnie sfeminizowany, niby hetero-
seksualny... drugi kraniec. Lepiej byłoby, 
gdyby były jednak jakieś cegiełki, takie 
pewne podstawowe standardy, z których 
każdy coś tam mógłby sobie zbudować.

B-BK: Kto mógłby im pokazać jak wy-
gląda bycie mężczyzną w kwestii emo-
cjonalności? Że można z synem upiec 
ciasto a córce powiedzieć, że jest fajna 
i atrakcyjna i nie musi tego udowadniać 
spódniczką mini. Przecież, aby takie po-
stawy mieć, to poczucie własnej wartości 
musi być na dobrym poziomie. 

WS: Zdecydowanie tak.
B-BK: Ale marzeniem kobiet jest po-

łączenie komandosa i siostry miłosier-
dzia.
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WS: (Śmiech) I oczywiście karykaturalnie jest to wyko-
rzystywane w mediach.

B-BK: Ale pomiędzy skrajnymi postawami jest jakiś 
wspólny kawałek, dla czegoś takiego jak oczekiwania spo-
łeczne wobec faceta i wobec kobiety.

WS: I tu przychodzi mi do głowy historia z praktyki za-
wodowej. Cudowne lata 70-te. Przyszła do mnie kobietka, 
klasyczna studentka renomowanego wydziału uniwersy-
tetu humanistycznego i opowiada, że była na wakacjach 
w jednej z puszcz i poznała tam syna leśnika. To był taki 
facet w starym etosie, czyli jak powie dwa zdania na ty-
dzień to znaczy, że jest rozmowny. Jak do swoich robot-
ników leśnych pójdzie i jak przywali któremuś w ryj, to od 
razu pachnie cmentarzem. Ona zaś klasyczna dziewczy-
na. Romans był niesamowicie burzliwy. Wróciła do domu 
i okazało się, że ma „drobną pamiątkę”. Pojechała do nie-
go i mówi, że jest drobny problem, nie ma w tej chwili 
pieniędzy, a musi usunąć ciążę. Oczywiście nic od niego 
nie chce - tylko pożyczki. Jak on usłyszał, że ma dziecko 
z nią, to mówi, że daje na zapowiedzi w kościele. Na co 
ona tego „nie słyszała” i mówi dalej, że tę sprawę chcę 
szybko załatwić. Wyniknęło takie głupstwo, nie wzięła 
tego pod uwagę, pomyłka. Na co on z kolei tego  „nie 
słyszał”. Ona mówi , że musi skończyć studia magisterskie, 
a facet odpowiada: to wracaj, potem urodzisz, potem mat-
ka się zajmie dzieckiem dopóki nie skończysz studiów i my 
tu potem razem. Konsternacja. Owa kobieta opowiada mi 
to i pyta co ona ma zrobić? Zdając sobie sprawę z tego, iż 
jest to facet taki, że jak ona usunie ciążę, to on ją znajdzie 
na końcu świata i z jednej rury do niej, a z drugiej do siebie 
strzeli. Co ona ma robić, przecież nie chce tam u niego 
siedzieć i świń karmić?

B-BK: Skończył się romans i zaczęło się życie...
WS: To bardzo ładnie pokazuje pewien dysonans, pe-

wien głęboki konflikt między rolami i oczekiwaniami jakie 
są. Taki facet był dla niej świetny na romans, ale życie z ta-
kim, nie dla niej.

B-BK: Ale czy ludzie to rozumieją? Czują o co chodzi?
WS: Wiesz, pani, która mnie strzyże, cudowna młoda 

kobita. Pracuje w fajnym zakładzie fryzjerskim, gdzie panu-
je familijna atmosfera. Mogę wpaść w każdej chwili. Ona 
pamięta jak mam zostać ostrzyżony, jakie ostrza na głowę, 
jakie na brodę. I za każdym razem pyta, czy brewki przy-
ciąć. Ja za każdym razem: nie, dziękuję. A ona zawsze to 
samo, że będę lepiej wyglądał. Więc powtarzam za każ-
dym razem, że jestem z tego pokolenia, że mogę dać krem 
na twarz, żeby się nie łuszczyła, mogę się skropić wodą ko-
lońską, jak idę gdzieś w eleganckie towarzystwo, ale brwi 
mają pozostać takie jak natura stworzyła. Ona tego nie 
rozumie. Oczywiście jestem klientem i ją o to proszę, ona 
to szanuje, ale kompletnie tego nie rozumie. Zawsze wraca 
do tego, za każdym razem. I wiem, że gdybym ją poprosił, 
żeby mi zrobiła jakiś balejaż, to ona by to bez zmrużenia 
oka zrobiła. Nie byłoby zawahania, że coś jest nie tak.

B-BK: Taka jest zmiana pokoleniowa, to dziś wchodzi 
w repertuar płci męskiej.

WS: Jest tylko pytanie, dlaczego nie wynika z tego nic 
konstruktywnego. Bo ani baby nie czują się najlepiej, ani 
chłopy w tym wszystkim.

B-BK: Czy damy więc radę wyjść ze schematów i ste-
reotypów?

WS: Musielibyśmy najpierw sprawdzić jak w życiu funk-
cjonują, jak się sprawdzają. Może niektóre nie są stereo-

typami i może przy-
noszą coś dobrego, 
a niektóre trzeba 
byłoby natychmiast 
odrzucić. O tyle 
warto przyjrzeć 
się stereotypom, 
że jest może jakaś 
prawda, tylko zo-
stała ona zdeformo-
wana. Powiedział-
bym jak w pokerze 
„sprawdzam”.

B-BK: To ja 
w takim razie chcę 
sprawdzić jaki typ 
faceta jest Ci bliski?

WS: To bohate-
rowie z książek Pau-
la Remarka, Ernesta 
Hemingwaya czy 
Konrad od Mickie-
wicza. Byli wrażliwi a jednocześnie byli tym - kim byli. Człowiek, 
który był wrażliwy i refleksyjny, wcale nie musiał pokazywać 
tego na zewnątrz, epatować tym. To mi pasowało.

B-BK: Myślisz, że dzisiejsi młodzi mężczyźni odnaleźliby się 
w tej literaturze? Byłaby dla nich wskazówką, drogowskazem?

WS: Nie wiem, przecież oni nie czytają (śmiech). Dziś wy-
starczy w internecie znaleźć skrót. Uwielbiam książkę „Komu 
bije dzwon” Hemingwaya.

B-BK: Piękna powieść, została uznana za jedno z najdojrzal-
szych dzieł batalistycznych i za jedną z najświetniejszych powie-
ści miłosnych XX wieku.

WS: Właśnie, jest o miłości, bohaterstwie, wojnie. Pamię-
tasz, w ostatniej scenie są takie słowa: „...jeśli usłyszysz, że bije 
dzwon, nie zastanawiaj się komu, on bije tobie...” Ale czy to 
jest dziś zrozumiałe? Może jest tak, że we współczesnym języ-
ku nie można czegoś takiego już wyrazić jak to że stoi przed 
tobą jakieś zadanie, masz jakieś przesłanie w życiu, musisz wyjść 
naprzeciw temu. Nie unikać, tylko zmierzyć się z tym... Jak we 
współczesnym języku im to powiedzieć? W języku świata wirtu-
alnego? Nie uciekaj, stań naprzeciw... może – kliknij! Kliknij na 
link pod tytułem - przesłania. Wiesz, to wszystko jest bardzo 
trudne o co pytasz, co to wszystko znaczy, dlaczego jest tzw. 
kryzys męskości.

B-BK: To jakie byłoby dobre słowo na koniec?
WS: Podążaj za sobą, sprawdzaj, patrz co jest ważne dla cie-

bie. Nie koncentruj się na „obrazkach” -  ważne jest to - co jest 
poza nimi. ■
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SKÓRA 
A STOMIA
Tekst: Eliza Zalewska

Sposoby postępowania ze zmianami skórnymi  
występującymi wokół stomii jelitowych.

Skóra chroni organizm i przekazuje 
nam informacje o otoczeniu. Jest 
wskaźnikiem stanu zdrowia i wieku. 
Grubość skóry różni się w zależności 
od tego, jaką część ciała pokrywa. 
Najcieńsza (około 0,5 mm) znajduje 
się na powiekach, a najgrubsza (około 
4 mm) jest na dłoniach i podeszwach 
stóp. Skóra chroni ciało, zabezpiecza 
tkanki i narządy przed urazami, 
pomaga regulować temperaturę ciała, 
zapobiega wyparowywaniu z organizmu 
podstawowych płynów ustrojowych. 
Nerwy w skórze pomagają mózgowi 
reagować na wrażenie gorąca i zimna. 
Chroni przed bakteriami, chorobami 
i szkodliwym działaniem promieni 
ultrafioletowych.

Skóra składa się z trzech warstw: 
naskórka, skóry właściwej i tkanki 
podskórnej. Naskórek to wierzchnia 
warstwa skóry. Nie ma w nim naczyń 
krwionośnych. Naskórek jest połączony 
ze skórą właściwą specjalną membraną.

Skóra właściwa to druga, głębsza 
warstwa skóry. W niej znajdują się 
cebulki włosów i gruczołów potowych. 
Umieszczone są w niej także niektóre 
naczynia krwionośne i nerwy.

Tkanka podskórna to najniższa 
warstwa skóry. Tam znajdują 
się naczynia krwionośne 
i nerwy.

Każdy człowiek ma 
inny rodzaj skóry. Dzieci 
urodzone przedwcześnie 
mają skórę pergaminową, 
cieniutką, niezwykle 
narażoną na wpływ 
czynników zewnętrznych. 
U noworodków zauważymy 

skórę delikatną, nie do końca 
przystosowaną do radzenia sobie ze 
światem zewnętrznym. Skóra człowieka 
dorosłego jest bardziej odporna, 
zahartowana lecz możemy się spotkać 
z nadmiernym owłosieniem, zbyt obfitą 
tkanką tłuszczową i nierównościami 
na jej powierzchni. U osób starszych, 
schorowanych skóra jest wiotka i cienka. 

Istnieją choroby, których jedynym 
sposobem leczenia jest wyłonienie 
stomii jelitowej (kolostomii, ileostomii). 
Wówczas musimy zadbać o prawidłową 
pielęgnację skóry, aby nie doszło 
do jej uszkodzenia. Najczęściej 
spotykane uszkodzenia skóry to: zmiana 
przekrwienna, nadżerkowa, wrzodziejąca 
i proliferacyjna. Poniżej na rysunkach  
i zdjęciach jest przedstawiona budowa 
skóry i jej prawidłowy wygląd oraz 
zmiany skórne wokół stomii w zależności 
od głębokości i rozległości uszkodzenia.

Zmiany skórne wokół stomii są 
najczęstszym typem powikłań. Występują 
u wielu pacjentów niezależnie od wieku, 
współistniejących chorób, rodzaju 
wyłonionej stomii i wrażliwości skóry.

Prawidłowa pielęgnacja stomii to 
przede wszystkim zachowanie właściwej 
higieny. Do mycia stomii oraz skóry 

wokół niej należy używać ciepłej wody 
oraz delikatnego mydła bez dodatków 
zapachowych lub natłuszczających. 
Stosowanie mydeł zapachowych lub 
natłuszczających nie jest wskazane, gdyż 
mogą zmniejszyć przylepność sprzętu 
stomijnego oraz w niektórych wypadkach 
wywołać reakcje alergiczne. 

Do osuszania skóry zaleca się 
używanie suchych gazików, miękkich 
ręczników. Niewskazane jest używanie 
ligniny lub waty. Te produkty mogą 
zostawiać na skórze mikro-kłaczki, co 
może być powodem złego przylegania 
woreczków stomijnych. Do osuszania 
skóry nie wolno używać spirytusu, 
benzyny kosmetycznej, nafty ani eteru. 
Te produkty usuwają ze skóry naturalną 
warstwę ochronną i znacznie zwiększają 
podatność na uszkodzenia.

Wskazane jest używanie kosmetyków 
do zmywania skóry wokół stomii 
proponowanych i zalecanych przez firmy 
produkujące sprzęt stomijny. Np.: Wipe 
Away w chusteczkach lub sprayu, SaltAir 
Lotion, SaltAir soap płyn myjący. Te 
preparaty są proste w użyciu, delikatne, 
bezzapachowe, (co zmniejsza ryzyko 
uczuleń) szybko usuwają pozostałości 
kleju ze skóry bez konieczności tarcia 

i spłukiwania.

Od stycznia 2014 roku 
kosmetyki i środki do pielęgnacji 
skóry wokół stomii są znów 
refundowane.

W przypadku stomii 
prawidłowej po uprzednim 
przygotowaniu skóry (mycie, 
osuszenie) naklejamy worek 
stomijny, w którym dokładnie 
docinamy otwór pasujący do Widok prawidłowej skóry wokół stomii

Naskórek

Skóra 
właściwa

Tkanka 
podskórna
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wielkości i kształtu stomii. Podstawą 
zaopatrzenia stomii jest woreczek 
zbierający wydostający się przez 
przetokę kał, mocz lub żółć. Nowoczesne 
woreczki są wykonane z wysokiej 

jakości, delikatnej, nie przepuszczającej 
zapachów folii. Utrzymują się na 
brzuchu dzięki specjalnym klejom, które 
nie podrażniają skóry. Współczesny 
sprzęt stomijny jest łatwy w obsłudze 
i estetyczny. Pacjenci mają dostęp do 
sprzętu jedno- i dwuczęściowego.

1. Zmiana przekrwienna. 
Jest zachowana ciągłość naskórka, 

lecz występuje zaczerwienienie.  
W dotyku skóra jest sucha.

Najłagodniejszą formą zmiany 

na skórze wokół stomii jest 
zmiana przekrwienna. Zauważamy 
zaczerwienienie skóry, lecz ciągłość 
naskórka jest zachowana. Przy dotykaniu 
wyczuwamy, że skóra jest sucha. 

Pacjent może odczuwać dyskomfort 
spowodowany zmianą: lekkie pieczenie, 
świąd bądź objaw „ściągniętej skóry”.

Prawdopodobne przyczyny zmiany 
przekrwiennej to nieprawidłowe 
przygotowanie skóry przed przyklejeniem 
worka stomijnego: niedomyte 
zanieczyszczenia, niedosuszenie skóry, 
niewyrównane fałdy, stosowanie 
kremów bez uprzedniego umycia 
skóry przed przyklejeniem sprzętu lub 
odczyny alergiczne na składnik zawarty 
w akcesoriach stomijnych.

Pierwszym krokiem zmierzającym 
do zlikwidowania zmiany przekrwiennej 
jest przestrzeganie higieny osobistej. 
Zaleca się kąpiel bez przyklejonego 
woreczka. (Do odklejenia woreczka 
można zastosować preparaty ułatwiające 
usuwanie zużytego sprzętu stomijnego 
np.: Wipe Away w sprayu lub chusteczkach 
jednorazowych, Niltac lub inne środki 
dostępne na rynku). Preparaty te nie 
uszkadzają skóry, łatwo usuwają resztki 
warstwy klejącej, nie zawierają alkoholu. 

Kąpiel bez woreczka pozwala skórze 
nieco odpocząć. Delikatne, dokładne 
umycie skóry mydłem bez dodatków 
zapachowych i natłuszczających jest 
bardzo wskazane. Dzieci można kąpać 
w wodzie, do której dodamy naparu 
z rumianku. Po kąpieli dokładnie 
osuszamy skórę metodą „dotykową”. Nie 
pocieramy skóry, aby nie spowodować 
większych uszkodzeń.

Wskazane jest zastosowanie 
dodatkowego środka chroniącego skórę. 
Możemy zastosować Peri-prep sensitive. 
Jest to delikatna pianka dla ochrony 
skóry, która również poprawia właściwości 
przylegające worka stomijnego. Chroni 
skórę przed podciekaniem treści jelitowej 
oraz zapobiega uczuleniom na substancje 
klejące. W swoim składzie nie zawiera 
spirytusu, dlatego nie szczypie podczas 
aplikacji.

Aby zabezpieczyć się przed 
podciekaniem treści jelitowej możemy 
dodatkowo użyć pierścieni ochronnych 
SecuPlast. Pierścienie ochronne są łatwe 
w użyciu. Nie trzeba ich rozgrzewać. 
Wystarczy uformować odpowiedni kształt 
i nakleić w odpowiednim miejscu. 

Na tak przygotowaną skórę naklejamy 
worek stomijny lub płytkę, jeśli używany 
sprzęt jest dwuczęściowy. Na granicy 
śluzówki jelita i skóry lekko przytrzymujemy 
przyklejony woreczek palcami przez 30 
sekund. 

W tym czasie zachodzi reakcja 
polimerów, które zaczynają się poruszać 
i prawidłowo łączą warstwę płytki i skórę.

2. Nadżerka.
Występuje wyraźne zaczerwienienie. 

Ubytek skóry niepełnej grubości.  Zmiana 
niesięgająca do tkanki podskórnej. Skóra 
błyszcząca z cechami wilgotności.

Zmiana nadżerkowa jest głębszym 
uszkodzeniem skóry wokół stomii. Nie 
sięga do tkanki podskórnej a ubytek skóry 
jest niepełnej grubości. Zauważamy silne 
zaczerwienienie skóry. Pacjent odczuwa 
piekący ból. Skóra jest błyszcząca. Przy 
dotykaniu odnosi się wrażenie śliskiej 
skóry.

Przyczyny zmiany nadżerkowej mogą 
być podobne do przyczyn związanych ze 
zmianą przekrwienną, czyli podciekanie 
treści jelitowej pod warstwę klejącą 
worka stomijnego, zbyt duży otwór 
wycięty w płytce, pofałdowanie przylepca 
podczas przyklejania worka. Dodatkowym 
powodem zmiany nadżerkowej może być 
wyłonienie stomii dwulufowej rozdzielonej 
mostkiem skórnym. Tak wyłonione stomie 
są trudne do prawidłowej pielęgnacji. »
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Innym powodem występowania 
zmiany nadżerkowej może być zbyt 
duże, rozdęte chorobowo jelito. Zmiana 
najczęściej występuje w pierwszych 
dobach po operacji.

Sposób postępowania jest podobny 
do sposobu zapobiegania zmianom 
przekrwiennym jednak wskazana jest 
dokładniejsza i bardziej precyzyjna 
pielęgnacja. Do sposobu postępowania 
możemy dodać bardziej precyzyjne 
narzędzia typu: pasta stomijna, plastry 
ochronne SecuPlast lub płytki ochronne 
Protective Wafers.

Jeżeli mamy do czynienia ze 
stomią dwulufową z mostkiem 
skórnym musimy przede wszystkim 
zabezpieczyć skórę pomiędzy stomiami. 
Wymaga to dokładności i precyzji 
oraz doskonałego sprzętu stomijnego 
i środków pomocniczych. Oprócz wyżej 
wymienionych wskazane jest używanie 
woreczków bez otworu początkowego 
(wtedy wyciynamy dwa otwory, tak aby 
idealnie pasowały do wyłonionych stomii 
a mostek skórny zabezpeiczony był płytką 
stomijną).  

Jeżeli odległość między stomiami 
jest zbyt duża i nie możemy posłużyć się 
workiem bez otworu początkowego bądź 
taki sposób nie sprawdził się (bo płytka na 
mostku skórnym źle przylegała) musimy 
wypróbować inny sposób zabezpieczenia 
skóry. Do tego użyjemy plastrów 
uszczelniających SecuPlast Hydro, lub 

płytek ochronnych  Protecive Wafers. 

Plastry uszczelniające są w kształcie 
półksiężyca. Można je dokładnie dociąć 
do wielkości i kształtu stomii. Są cienkie 
i bardzo dobrze przylegają do skóry. 
Do jednej przetoki jelitowej należy 
użyć dwóch płytek w taki sposób, aby 
stomiia była zabezpieczona z każdej 
strony. Dodatkowo możemy użyć innych 
akcesoriów stomijnych, które zwiększają 
przylepność płytek. 

Płytki ochronne Protective Wafers są 
w kształcie kwadratu. Stosując je wycinam 
otwory w taki sposób, aby skóra narażona 
na kontakt z treścią jelitową była dokładnie 
zabezpieczona.

3. Zmiana wrzodziejąca 
 Zmiana sięga do tkanki podskórnej 
i głębiej. Ubytek skóry pełnej grubości.  
Występuje bolesność,  podkrwawianie, 
wysięk surowiczy. 

Zmiana wrzodziejąca jest trzecim 
typem zmiany skórnej wokół stomii. 
Jest to otwarta zmiana sięgająca do 
tkanki podskórnej i głębiej. W skórze 
zauważamy ubytek pełnej grubości. 
Zmiana wrzodziejąca może pojawiać się 
w różnych miejscach na skórze wokół 
stomii i na ogół występuje razem ze 
zmianą przekrwienną i nadżerkową. 
Mamy więc do czynienia z otwartą raną 
na skórze, dodatkowo znajdującą się 
w trudnym do zabezpieczenia i terapii 
miejscu.

Pacjent odczuwa silny ból, pieczenie, 
dyskomfort spowodowany lękiem przed 
niemożnością zaopatrzenia stomii.

Postępowanie polega na 
prowadzeniu terapii zmierzającej do 
wygojenia zmiany wrzodziejącej oraz 
zabezpieczeniu skóry przed dalszymi 
powikłaniami. Stosujemy delikatne środki 
do przemywania oraz dezynfekcji skóry. 
Możemy do tego celu zastosować 0,9% 
NaCL, octenisept, Mikrodacyn. Ubytek 
tkanki najlepiej wypełnić chłonnym 
opatrunkiem np.: Sorbalgonem. Jest 
to opatrunek z alginianu wapnia, który 
działa absorpcyjnie oraz przyspiesza 
ziarninowanie. Na tak zabezpieczoną 
nadżerkę możemy nakleić SecuPlast 
Hydro i worek stomijny.

    

4. Zmiana wrzodziejąca głębsza. 
Zauważamy obecność tkanki 

martwiczej (tkanka o zabarwieniu 
czarnym) i włóknistej (żółtawa tkanka 
niejednokrotnie błędnie oceniana, jako 
wysięk ropny). Ubytek skóry pełnej 
grubości. 

Głębiej drążącym typem zmiany 
na skórze wokół stomii jest zmiana 
wrzodziejąca z obecnością tkanki 
martwiczej. Występuje tutaj ubytek skóry 
pełnej grubości. Widoczna jest rana, 
często dość rozległa, penetrująca dość 
głęboko. Zauważamy tkankę martwiczą 
i włóknistą. Rana jest mokra, wysiękowa. 

Pacjent odczuwa ból, dyskomfort 
i obawę przed niemożnością zaopatrzenia 
stomii. Taka zmiana powstaje dość często 
w wyniku zbyt szybkiego „puszczenia” 
szwów operacyjnych, którymi przyszyta 
jest śluzówka jelita do skóry. Drugą 
przyczyną może być stosowanie 
niewłaściwego sprzętu stomijnego 
(np.: zbyt duże płytki w sprzęcie 
dwuczęściowym) i mechaniczny uraz 
związany z nieprawidłowym uciskiem. 
Takie zmiany na skórze mogą również 
być spowodowane płaską lub wciągniętą 
stomią, kiedy pomimo stosowania 
sprzętu stomijnego i środków 
pielęgnujących skórę dochodzi do 
ciągłego podciekania treści jelitowej 

Zastosowanie opatrunków specjalistycznych 
Sorbalgon, SecuPlast Hydro, pasty stomijnej 
i worka stomijnego przy zmianie wrzodziejącej.
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i pogłębiania się odparzenia aż do 
pojawienia się głębokich uszkodzeń na 
skórze. Takie zmiany częściej zauważymy 
przy wyłonionych ileostomiach gdzie 
treść jelitowa jest żrąca i rzadka.

Terapia takich powikłań wymaga 
cierpliwości, dokładności i posiadania 
większej ilości akcesoriów stomijnych 
i opatrunkowych, a pielęgnacja stomii 
sprowadza się do wyleczenia zmian na 
skórze.

Tego rodzaju zmiany na skórze 
powinny być leczone przez pielęgniarkę 
stomijną i lekarza. Po ocenie 
rozległości i głębokości uszkodzenia 
należy wykonać toaletę rany i skóry 
wokół niej. Do  lawaseptyki użyjemy 
delikatnych środków myjących np.: 0,9% 
NaCL, Octeniseptu lub Dermacynu. 
Oczyszczenie zmiany wrzodziejącej 
wykonujemy używając jałowych narzędzi 
i gazików. Do dezynfekcji zalecane jest 
użycie środków, które nie zawierają 
alkoholu. Do opatrunku, w celu szybszej 
demarkacji tkanki martwiczej, możemy 
użyć maści enzymatycznych np.: Iruxol 
Mono lub Fibrolan. Dno rany wypełniamy 
opatrunkiem absorpcyjnym np.: 
Sorbalgonem bądź gąbką pochłaniającą 
wydzielinę z rany. 

Płytsze zmiany towarzyszące głębokim 
owrzodzeniom należy zabezpieczyć 
opatrunkami hydrokoloidowymi. Do tego 
najlepiej zastosować SecuPlast Hydro 
oraz Protective Wafers zaklejając nimi 
całą powierzchnię skóry łącznie z raną. 
Na tak zabezpieczoną skórę przyklejamy 
worek stomijny. W takim przypadku lepiej 
zastosować sprzęt dwuczęściowy do 
stomii wklęsłych. Mamy wówczas lepszą 
kontrolę podczas przyklejania płytki. 
Dodatkowo wskazane jest stosowanie 
regulowanego pasa stomijnego, który 
w sposób mechaniczny uszczelnia sprzęt 
stomijny. 

Jeżeli oprócz tych powikłań pojawia 
się problem bardzo rzadkiej treści 
jelitowej, która poprzez przelewanie 
może doprowadzić do podciekania 
możemy zaradzić temu wkładając do 
worka stomijnego saszetkę, która 
zmienia konsystencję wypływającej treści 
jelitowej z płynnej w galaretowatą. Jest 
to saszetka Diamond.

Aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia 
najlepiej codziennie obserwować stomię. 
Jeśli worek szczelnie się trzyma można go 
zmienić dopiero drugiego dnia. Jeśli nie 
mamy pewności czy nie ma podciekania 
musimy odkleić worek, ocenić wygląd 

zmiany na skórze i ponownie wykonać 
opatrunek, toaletę skóry wokół stomii 
i przykleić nowy sprzęt.

Gojenie takich zmian to proces 
niejednokrotnie długi i mozolny. Czasami 
wskazane jest pobranie posiewu 
z rany wrzodziejącej. Jeżeli po upływie 
kilkunastu dni nie zauważamy wyraźnej 
poprawy jest prawdopodobne, że 
możemy mieć do czynienia z przetoką 
jelitową. Zauważymy wtedy ropny, 
cuchnący, gęstawy płyn wydostający się 
z dna rany. Wówczas jedynym sposobem 
leczenia jest zabieg operacyjny (zmiana 
miejsca stomii, resekcja jelita).

5. Proliferacja. 
Zauważamy obecność zmian 

rozrostowych (ziarnina). Równocześnie 
mogą występować współistniejące 
powikłania skórne (1, 2, 3, 4).

Proliferacja to obecność zmian 
rozrostowych na skórze wokół stomii tzw. 
ziarnina. Jest to wybujała tkanka, która 
podczas gojenia rany zbyt intensywnie 

się rozrasta. Czasami zauważamy 
drobne zmiany proliferacyjne wokół 
stomii. Może to być wynikiem szwów 
operacyjnych, które są postrzegane 
przez organizm, jako ciało obce i wokół 
nich narasta ziarnina. Jeżeli taka zmiana 
nie występuje z innymi powikłaniami 
skórnymi nie jest bolesna, lecz w znaczny 
sposób utrudnia prawidłowe stosowanie 
sprzętu stomijnego. Przyklejając worki 
stomijne na ziarninie spowodujemy 
podciekanie treści jelitowej a tym samym 
doprowadzimy do odparzeń i kolejnych 
powikłań. Wycinanie większego otworu 
i zaklejanie stomii razem ze zmianą też 
nie jest dobrym sposobem, gdyż nie 
prowadzi do likwidacji ziarniny. 

Dobrym sposobem jest używanie 
lapisu 40% do codziennego „przypalania” 
ziarniny. Jest to jednak proces 
długotrwały i mozolny. Jeżeli to nie 
przynosi oczekiwanych efektów najlepiej 
jest usunąć ziarninę chirurgicznie. 
Utrzymanie zdrowej skóry wokół stomii 
jest sprawą priorytetową. Aby to 
osiągnąć bez względu na głębokość 
i rozległość odparzeń, nadżerek i zmian 
wrzodziejących musimy stosować sprzęt 
stomijny i dostępne akcesoria stomijne.■

Za
st

os
ow

an
ie

 p
ły

te
k 

do
 s

to
m

ii 
pł

as
ki

ch
 i 

w
kl

ęs
ły

ch
 t

yp
u 

Co
nv

ex
, 

op
at

ru
nk

ów
 s

pe
cj

al
is

ty
cz

ny
ch

, S
ec

uP
la

st
 H

yd
ro

 p
rz

y 
zm

ia
ni

e 
w

rz
od

zi
ej

ąc
ej

 z
 w

łó
kn

ik
ie

m
.

Chirurgiczne usunięcie zm
iany proliferacyjnej (ziarniny) i zabez-

pieczenie stom
ii w

orkiem
 stom

ijnym
.

15



Miejsce 
wyłonienia 
stomii 
- najważniejsza sprawa dla jakości życia osoby ze stomią!

Przy wyłanianiu stomii należy kierować się zasadami 
ustalonymi przez Turnbula i Weakley’a w 1967 roku, które 
w pełni zachowują swą aktualność: prawidłowa lokaliza-
cja stomii (miejsce powinno być widoczne dla chorego), 
odpowiedni kanał stomijny (powinien przebiegać przez 
mięsień prosty brzucha lub w jego pobliżu, szeroki na dwa 
palce), brak napięcia jelita, przyszycie krezki jelita do 
ściany brzusznej (z ominięciem naczyń w krezce), wywinię-
cie śluzówki i przyszycie jej do skóry, dobre ukrwienie je-
lita. Należy jednak mieć świadomość, iż wyłonienie stomii 
to nie tylko rękoczyn chirurgiczny a zakończenie złożone-
go procesu, który musi rozpocząć się już przed zabiegiem. 

Tak naprawdę stomię zaczynamy wyłaniać 
od rozmowy z pacjentem. 

Rozmowy przeprowadzonej przez lekarza, zawsze je-
śli to możliwe lekarza operującego pacjenta. Lekarz, jak 
zresztą przed każdym zabiegiem, powinien wytłumaczyć 
choremu planowany przebieg i potencjalne powikłania 
operacji. Najważniejsze chyba jednak, to uświadomić pa-
cjenta po co zabieg ten ma być wykonany. Każdy pacjent 
przed operacją chciałby wiedzieć, iż jej wykonanie jest 
w danym momencie niezbędne czy też zalecane. Chciałby 
mieć poczucie, że zabieg operacyjny jest w danym mo-
mencie najlepszą formą leczenia. Chciałby po prostu pod-
dać się zabiegowi w pełni wierząc, że to najlepsze dla nie-
go wyjście. Chirurg rozmawiając z pacjentem musi dodać 
mu wiary, iż operacja jest w danym momencie dobrodziej-
stwem dla pacjenta. W natłoku obowiązków biurokratycz-
nych, obarczeni koniecznością wypełniania wciąż rosnącej 
liczby dokumentacji lekarze często dokładnie informują 
chorego o wszelkich potencjalnych skutkach ubocznych 

Tekst: Tomasz Banasiewicz  i Urszula Sobczak 
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i powikłaniach zabiegu, czyli jego minu-
sach, zapominając czy też nie mając już 
czasu na jeden „drobiazg” – aby podkre-
ślić jego zalety, czyli utwierdzić pacjenta 
w przekonaniu, iż słusznie robi, podpisu-
jąc dokument o pięknej nazwie „świado-
ma zgoda na zabieg operacyjny”. Lekarz 
podejmując decyzję o zabiegu doskona-
le wie o wskazaniach do jego wykonania, 
jest to dla niego często tak oczywiste, iż 
zapomina, że pacjent tej wiedzy nie ma. 
Informacja o stomii powinna dotrzeć do 
pacjenta, gdy lekarz wyjaśni już potrzebę 
zabiegu. 

W momencie gdy pacjent 
rozumie, dlaczego warto pod-
jąć pewne ryzyko, należy omó-
wić z nim kwestię wyłonienia 
stomii. 

Stomia i konieczność jej wytworze-
nia muszą być przedstawione jako je-
den ze sposobów, by osiągnąć najlepszy 
wynik leczenia, by pacjent po zabiegu 
cieszył się jak najdłużej jak najlepszym 
zdrowiem. Niedopuszczalne jest poin-
formowanie pacjenta „Wyłonimy Panu 
stomię, gdyż ma Pan raka powodujące-
go niedrożność”. Brzmi to jak pewnego 
rodzaju wyrok, stomia zaś jawi się jako 
fatum, dodatkowa „kara” dla pacjenta 
obarczonego już przecież niezwykle ob-
ciążającą diagnozą. Posługując się dalej 
powyższym przykładem rozmowę po-
winniśmy rozpocząć od wyjaśnienia pa-
cjentowi iż niedrożność, której przyczyną 
jest rak, stanowi dla niego bezpośrednie 
zagrożenie życia i źródło nieuchronnie 
nasilających się dolegliwości. Aby myśleć 
o poprawie jego samopoczucia i zmniej-
szeniu dolegliwości należy umożliwić od-
pływ treści jelitowej. Dopiero poradzenie 
sobie z problemem niedrożności pozwoli 
pacjentowi na odżywianie się, na lepsze 
funkcjonowanie czy wreszcie leczenie, 

choć czasem jest ono niestety paliatyw-
ne. 

Dopiero po wytłumaczeniu istoty za-
biegu i wskazaniu jego zalet dla pacjen-
ta należy poinformować go, że w obec-
nej sytuacji prawdopodobnie jedynym 
bezpiecznym i realnym chirurgicznie 
wyjściem jest wyłonienie stomii. Sto-
mii, która stanowić będzie wentyl bez-
pieczeństwa, pozwoli pacjentowi dalej 
funkcjonować i przyczyni się do likwida-
cji problemu niedrożności. Oczywiście 
niezwykle ważna jest forma prowadze-
nia tej, niełatwej przecież dla pacjen-
ta, rozmowy. Musi mieć ona charakter 
bardzo indywidualny, być prowadzona 
w warunkach zapewniających pacjento-
wi poczucie intymności, pozwalających 
na zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpli-
wości. Ważne, by była ona prowadzona 
w sposób „partnerski” tzn. gdy to moż-
liwe i pacjent i lekarz powinni siedzieć, 
jeśli pacjent jest leżący lekarz powinien 
usiąść przy jego łóżku. Ważne, by nie 
prowadzić tej rozmowy w pozycji „leżą-
cy pacjent – stojący chirurg”. Powoduje 
to z jednej strony u pacjenta poczucie, 
iż rozmowa będzie krótka, że nie należy 
zadawać zbyt wielu pytań i zbyt długo 
zastanawiać się nad potencjalnymi pro-
blemami. Sprawia wrażenie, iż chirurg 
przyszedł do pacjenta tylko na chwilę. 
Z drugiej strony powoduje ona powsta-
nie, mniej lub bardziej świadomie dla 
pacjenta, poczucia pewnej hierarchii, 
w której to lekarz jest znacznie wyżej od 
pacjenta, i to lekarz jawi się jako główna 
osoba decydująca o dalszych wydarze-
niach, z której decyzją się nie dyskutuje. 

Rozmowa na równym poziomie uła-
twia pacjentowi zachowanie poczucia 
wpływu na przebieg jego leczenia, czyni 
go bardziej świadomym swych decy-
zji. W rozmowie o stomii trzeba rzetel-
nie i jasno wskazać na jej niewątpliwe 
zalety, ale też potencjalne problemy. 
Pacjent musi być świadomy swego dal-
szego funkcjonowania ze stomią. Bar-
dzo ważne są odniesienia i przykłady 
konkretnych sytuacji klinicznych, gdy 
chirurg może dawać przykłady świetnie 
funkcjonujących ze stomią, prowadzą-
cych pełne, szczęśliwe życia. Olbrzymią 
pomocą mogą być akcje prowadzone 
przez stowarzyszenia pacjentów czy 

też kampanie medialne. Bardzo dobrym 
przykładem jest prowadzona aktualnie 
Ogólnopolska Kampania Społeczna 
„STOMAlife. Odkryj Stomię”. 

Jedną z jej ambasadorek jest Pauli-
na Kaszuba, pokazująca w pięknej sesji 
zdjęciowej, że stomia nie jest ani dra-
matem ani stygmatem, że niczego nie 
zabiera, nie pozbawia kobiecości, nie 
zmniejsza ani atrakcyjności ani moż-
liwości pracy czy realizacji swej pasji. 
Świetnym przykładem realizacji pasji 
pomimo, choć właściwie to dzięki sto-
mii, jest Tomasz Tobiaszewski, himalaista 
wspinający się w najwyższych górach  
i doskonale radzący sobie nawet w tak 
ekstremalnie trudnych warunkach ze sto-
mią.

Nieocenioną pomocą mogą służyć 
wolontariusze – inni pacjenci ze stomią, 
gotowi podzielić się swymi doświadcze-
niami a przede wszystkim swoją osobą 
najlepiej chyba zaświadczyć, iż ze sto-
mią żyje się dalej, często lepiej i bardziej 
szczęśliwie niż przed zabiegiem. Można 
o rozmowę z pacjentem, u którego pla-
nowane jest wyłonienie stomii, poprosić 
pacjenta, który jest już po zabiegu wy-
łonienia stomii. Warunkiem niezbędnym 
jest oczywiście zgoda pacjenta ze stomią 
i jego gotowość do rozmawiania o niej. 
O pomoc taką możemy zwrócić się tylko 
do wybranych pacjentów, lekarz absolut-
nie nie może „wymuszać” jej na pacjen-
cie ze stomią, który często sam jeszcze 
potrzebuje czasu by w pełni ją zaak-
ceptować. Ważnym elementem rozmo-
wy jest uspokojenie chorego odnośnie 
pewnych prozaicznych problemów – że 
będzie otrzymywał nieodpłatnie sprzęt 
stomijny, że będzie pod opieką poradni 
dla chorych ze stomią, że istnieje szereg 
poradników dotyczących diety czy ćwi-
czeń fizycznych u chorych ze stomią.

Pacjent nie może czuć obaw, 
iż po wyłonieniu stomii pozo-
stanie sam z problemem jej 
zaopatrzenia i codziennej pie-
lęgnacji. 

Wyłonienie stomii to bardzo istotny element zabiegu operacy-
jnego. Wiadomo, że powinien on być wykonany przez lub pod 
nadzorem doświadczonego chirurga, gdyż decyduje on często 
o jakości życia pacjenta ze stomią.
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Dopiero u tak przygotowanego pacjenta, który 
wie już, że potencjalne wyłonienie stomii jest dla niego  
w danym momencie najlepszą formą czy częścią lecze-
nia, można przystąpić do wyznaczania miejsca na stomię.  
Nie można wyznaczać miejsca u pacjenta, który nie został 
o potrzebie wyłaniania stomii dokładnie poinstruowany, 
który nie zaakceptował tej decyzji. Miejsce na przyszłą 
stomię powinna wyznaczyć, jeśli tylko to możliwe, odpo-
wiednio przeszkolona pielęgniarka stomijna. 

Pielęgniarki stomijne, mając stały kontakt z pacjentem 
stomijnym najlepiej chyba znają jego najczęstsze bolącz-
ki i problemy, mają też bardzo dużą świadomość, iż naj-
częściej to miejsce wyłonienia stomii warunkuje jej dobre 
funkcjonowanie. Oczywiście w trybie zabiegów pilnych, 
w warunkach dyżurowych, miejsce takie wyznacza lekarz. 
Najważniejsze jednak, żeby zostało ono wyłonione przed 
zabiegiem. Pozycja pacjenta w trakcie zabiegu operacyj-
nego, zwiotczenie mięśni czy cięcie brzuszne znacznie 
zmieniają ułożenie powłok, pozycje łuków żebrowych czy 
kości biodrowych. Często stomia wyłoniona w bardzo do-
brym, jak wydaje się w czasie zabiegu, miejscu, okazuje 
się być po zabiegu stomią zlokalizowaną zbyt nisko czy 
wysoko. Truizmem, choć niestety wymagającym ciągłego 
przypominania, jest już zwrócenie uwagi, by nie wyłaniać 
stomii w ranie.

Niewłaściwe zlokalizowanie stomii mocno utrudnia 
prowadzenie rehabilitacji u pacjenta po zabiegu i prawi-
dłowe zabezpieczenie stomii sprzętem stomijnym.

Przedstawione powyżej zasady wyłaniania stomii mają 
oczywiście charakter bardzo ogólny i nie wyczerpują 
wszelkich innych uwarunkowań. Do najważniejszych na-
leży z pewnością oddalenie miejsca stomii od linii cięcia 
o co najmniej 4–5 centymetry, by nie dochodziło do kolizji 
sprzętu stomijnego z raną. Zbyt bliskie zlokalizowanie sto-
mii powoduje z jednej strony ryzyko zacieku treści jelito-
wej do rany (w etapie wczesnym), z drugiej zaś zmniejsza 
odporność mechaniczną ściany brzucha i podnosi ryzyko 
powstawania przepukliny, zarówno okołostomijnej jak 
i w samej ranie pooperacyjnej. Stomie powinniśmy wyła-
niać w oddaleniu od poprzednich blizn, fałdów skórnych, 
miejsc, w których skóra zmieniona jest chorobowo. Nie 
powinna się ona znajdować zbyt blisko kości biodrowej 
czy łuku żebrowego, w pachwinie, pod fałdem skórnym 
lub obwisłym biustem. Oczywiście należy mieć świado-
mość, iż u niektórych pacjentów, zwłaszcza po licznych po-
przednich operacjach, znalezienie miejsca na stomie może 
być bardzo trudne i stanowić pewnego rodzaju kompro-
mis. Tym bardziej jednak wyznaczanie miejsca na stomię 
przed zabiegiem pomoże w jego optymalnej lokalizacji. 
Pacjent, który obudzi sie po zabiegu ze stomią, powinien 
mieć poczucie, iż jej wyłonienie było konieczne i dla niego 
najlepsze. Powinien wierzyć, iż stomia stanowi dla niego 
„przepustkę do domu“ – pomoże w uporaniu się z choro-
bą, z powodu której był operowany.

 Taki pacjent będzie dużo szybciej i łatwiej uczył się obsługi 
stomii, akceptował jej obecność. Aby tak się stało pamiętajmy, 
iż musimy przed zabiegiem dokładnie wytłumaczyć pacjento-
wi potrzebę wyłonienia stomii i wyznaczyć optymalne dla niej 
miejsce. Tylko wtedy stomia stanie się dla pacjenta przepustką 
do życia. Oby zawsze jak najdłuższego i najbardziej szczęśliwe-
go. ■

Wyznaczenie miejsca na stomię  
w pozycji leżącej, stojącej i siedzącej

Stomia nie jest powodem 
do tego, aby rezygnować z życia.
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Oddziały

OR Białystok
Siedziba: ul. Świętojańska 22/1 
(Centrum Współpracy), 15-950 
Białystok, 
85 745 06 53
Kontakt: Danuta Skutnik, 
tel. 0604 967-220, bialystok@
polilko.pl

OR Bydgoszcz
Siedziba: ul. Ujejskiego 75, 
85-168 Bydgoszcz
Kontakt Jan Łosiakowski, 
787 131 278, bydgoszcz@polilko.pl

OR Częstochowa
Siedziba: HOSP-MED, 
ul. Armii Krajowej 12/30, 
42-202 Częstochowa
Kontakt: mgr Irena Sikora-Mysłek, 
tel. 343435857, 514600222,
czestochowa@polilko.pl

OR Gorzów Wielkopolski
Siedziba: ul. Jana Dekerta 1, 
66-400 Gorzów Wielkopolski.
Kontakt: Mirosława Pękosz, 
95 725 80 00, gorzow@polilko.pl

OR Katowice
Siedziba: Wojewódzka Przychodnia 
Specjalistyczna w Katowicach, Ka-
towice 40-038, ul. Powstańców 31, 
III piętro, pok. 341.
Kontakt: Janina Szczepanowska, 
506 139-877, katowice@polilko.pl

Zarząd Główny
Andrzej Piwowarski (OR Kraków) – prezes
Janusz Drużycki (OR Warszawa) – wiceprezes
Jolanta Matalewska (OR Szczecin) – p.o. sekretarz
Ryszard Lisek (OR Katowice) – skarbnik
Dorota Kaniewska (OR Warszawa) – członek zarządu

OR Kielce
Siedziba: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 
Kielce
Kontakt: Eugeniusz Kotlarski, 517 467 
597, kielce@polilko.pl

OR Konin
Siedziba: ul. 11 Listopada 9, 62-500 
Konin.
Kontakt: Stanisław Stencel,. 63 248-36-
17, konin@polilko.pl

OR Koszalin
Siedziba: Oddział Regionalny Koszalin, 
75-501 Koszalin 
ul. Piłsudskiego 11-15 pokój 126
Kontakt: Kwiryn Buzalski, 693-581-103, 
http://stomia.forumoteka.pl/  
koszalin@polilko.pl 

OR Kraków
Siedziba: ul. Pomorska 1, 30-039 Kra-
ków, Salon Medyczny Life+
Kontakt: Grażyna Włodarczyk, 502 338-
436, krakow@polilko.pl

OR Lublin
Kontakt Stanisław Majewski, 501 59 39 
45, lublin@polilko.pl

OR Ostrowiec Świętokrzyski
Siedziba: ul. Żabia 23, 27-400 
Ostrowiec Świętokrzyski
Kontakt: Zofia Skrok, 502 576-025, 
ostrowiec@polilko.pl

OR Płock
Siedziba: ul. Medyczna 19, 09-400 Płock.
Kontakt: Barbara Krakowska, 606 217-
126, plock@polilko.pl

OR Poznań
Siedziba: ul. Przybyszewskiego 49, 
60-355 Poznań,
Kontakt: Alicja Smolarkiewicz, 061 877-
77-36, poznan@polilko.pl

OR Rzeszów
Siedziba: ul. Dąbrowskiego 85, 
35-040 Rzeszów, tel. 012 854-07-45.
Kontakt: Krzysztof Bryndza, 512 823-367, 
rzeszow@polilko.pl

OR Słupsk
Siedziba w NZOZ „VESALIUS”, 76-200 
Słupsk, ul. Sienkiewicza 5
Kontakt: Katarzyna Wyrzykowska, 608 
303 454, slupsk@polilko.pl

OR Szczecin
Siedziba: Al. Papieża Jana Pawła II 42; 
70 - 415 Szczecin (wejście od ul. Śląskiej, 
1 piętro)
Kontakt: Jolanta Matalewska, 0667 309 
712, szczecin@polilko.pl

OR Tarnobrzeg
Kontakt: Zygmunt Bogacz, 15 836-25-91, 
694 312-007, tarnobrzeg@polilko.pl

OR Warszawa
Siedziba: Szpital Bielański Oddział Chi-
rurgii Ogólnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 
Warszawa, pawilon H, pok. 232, tel/faks 
22 115 10 47
Kontakt: Dorota Kaniewska, 691 739 
924, warszawa@polilko.pl

OR Włocławek
Kontakt: Włodzimierz Mańkowski, 
54 234-56-51, 0601 897-009, 
wloclawek@polilko.pl

Siedziba: Polskie Towarzystwo Stomijne Polilko, 
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Adres do korespondencji: Andrzej Piwowarski, 
ul. Zagumnie 81, 32-440 Sułkowice
660 479 242 polilko@polilko.pl

Polskie Towarzystwo Stomijne POLiLKO
www.polilko.pl  polilko@polilko.pl
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Centrala Narodowego 
Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
22 572 60 00
www.nfz.gov.pl

Dolnośląski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
71 797 91 00
www.nfz-wroclaw.pl 

Kujawsko-Pomorski 
Oddział Wojewódzki NFZ     
al. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
52 325 27 00
www.nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Szkolna 16 
20-124 Lublin
81 531 05 00, -01, -02
www.nfz-lublin.pl

Lubuski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9b
65-057 Zielona Góra
68 328 76 00
www.nfz-zielonagora.pl

Łódzki Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
42 275 40 30
www.nfz-lodz.pl

Małopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ   
ul. Batorego 24
31-135 Kraków
12 29 88 386
www.nfz-krakow.pl

Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki NFZ   
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
22 456 74 01
www.nfz-warszawa.pl

Opolski Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Głogowska 37
45-315 Opole
77 402 01 00,  -02
www.nfz-opole.pl

Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
17 860 41 00
www.nfz-rzeszow.pl 

Podlaski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok
85 745 95 00
www.nfz-bialystok.pl

Pomorski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
58 75 12 500
www.nfz-gdansk.pl

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
32 735 16 00
www.nfz-katowice.pl

 
Świętokrzyski Oddział
Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce
41 36 46 237
www.nfz-kielce.pl 

Warmińsko-Mazurski 
Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
89 532 74 14
www.nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ  
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań
61 850 60 00, 61 850 61 02
www.nfz-poznan.pl 

Zachodniopomorski 
Oddział Wojewódzki NFZ    
ul. Arkońska 4
71-470 Szczecin
801 00 22 72 - dla tefonów 
stacjonarnych
91 881 99 72 - dla tel. 
komórkowych i połączeń zza 
granicy
www.nfz-szczecin.pl

Dobór sprzętu stomijnego i środków pielęgnujących do określonych zmian i powikłań skórnych. Opracowała Eliza Zalewska

 

Prawidłowo 
wyłoniona 

stomia i skóra 
bez cech 

odparzenia

Podstawowy  
sprzęt stomijny 

Sprzęt  
stomijny  

Convex do 
przetok  
płaskich 

Uszczelniająca 
pasta stomijna 

SecuPaste

Pierścienie 
uszczelniające 
do modelowa-
nia SecuPlast 
Mouldable

Kołnierz 
uszczelniający 

Dermacol

Półpierścienie 
ochronne 
SecuPlast 

Hydro  
i Hydro Aloe

„Druga skóra” 
Peri-Prep 
sensitive

Bielizna  
stomijna

Płytki ochron-
ne Protective 

Wafers

Opatrunki  
specjalistyczne

Stosowanie 
Lapisu  

(Argentum 
Nitricum)

Zmiana  
skórna prze-

krwienna

Zmiana 
nadżerkowa

Zmiana  
wrzodzie- 

jąca

Zmiana  
wrzodziejąca  
z obecnością  

tkanki  
martwiczej

Zmiana  
proliferacyjna

Sprzęt stomijny jest wydawany bezpłatnie osobom uprawnionym 
do świadczeń opieki zdrowotnej. Wysokość limitów w ramach, 
których można zrealizować zlecenie reguluje rozporządzenie  
Ministra Zdrowia.

Miesięczna wysokość limitów:
• kolostomia: 300 zł  • ileostomia: 400 zł  • urostomia: 480 zł
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Imię i Nazwisko posiadacza karty:

ICE / W sytuacji zagrożenia zadzwoń do:

Infolinia 800 633 463www.stomalife.pl

JESTEM STOMIKIEM
009001

Konieczność posiadania przy sobie 
zapasowego sprzętu stomijnego może 
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytu-
acji. Wiele z nich wymaga poinformowa-
nia otoczenia o fakcie posiadania stomii  
i związanych z nią potrzebach. Karta sto-
mika oraz towarzyszące jej zaświadczenie 
lekarskie jest odpowiedzią na zaistniały 
problem.

Udogodnienia w podróży

Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, 
organizatorzy kampanii mają na my-
śli kontrole celne, graniczne, sytuacje 
odpraw lotniczych, ale także momenty 
kiedy konieczna jest zmiana sprzętu sto-
mijnego. W ostatniej sytuacji uzasadnio-
na powinna być możliwość skorzystania  
z miejsca do parkowania dla osób nie-
pełnosprawnych, czy pomieszczenia dla 
matki z dzieckiem, które jako jedyne daje 
możliwość wygodnej wymiany woreczka 
stomijnego.

Podczas kontroli lotniczej, każdy pa-
sażer musi okazać wszystkie przedmioty, 
które zamierza zabrać w bagażu pod-
ręcznym, na przykład klucze, telefon, pa-
sek, urządzenia elektryczne oraz okrycie 

wierzchnie – płaszcz, kurtka, szal. Brak 
wiedzy na temat stomii może sprawić, 
że osoba kontrolująca będzie się doma-
gać także odklejenia worka stomijnego. 
Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja 
osób niewykwalifikowanych może spo-
wodować rozszczelnienie się sprzętu sto-
mijnego, skutkujące wyciekaniem treści 
jelitowej lub moczu, posiadanie przy so-
bie karty stomika może zapobiec takim 
sytuacjom.

Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest 
bardzo potrzebna. Z własnego doświad-
czenia mogę powiedzieć, że odprawy 
lotnicze nie należą do przyjemnych dla 
stomików. Kiedy leciałam samolotem 
do Turcji, podczas odprawy kontrolerka 
wymacała ręką mój woreczek. Mimo de-
klaracji, że jestem stomikiem, zostałam 
zaproszona na osobistą rewizję. Kiedy 
zobaczyłam, że oczy pozostałych ocze-
kujących są skierowane na mnie, poczu-
łam się jak przestępca, szczególnie, że 
prowadziły mnie dwie panie. Musiałam 
się rozebrać i pokazać woreczek. Dopie-
ro, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić  
i ostrzegłam, że zawartość może się wylać, 
panie odpuściły. Nie usłyszałam jednak 
słowa przepraszam. Nie wstydzę się swo-
jej stomii, ale nie chciałabym też za każ-
dym razem tłumaczyć się z jej posiadania 

– komentuje Hanna Hybicka, stomiczka  
i wolontariuszka Mazowieckiego Oddzia-
łu POLiLKO.

Przepisy dotyczące przewozu bagażu 
podręcznego, leków oraz środków me-
dycznych nie mówią nic o sprzęcie sto-
mijnym. Posiadanie karty stomika oraz 
zaświadczenia medycznego może okazać 
się pomocne w trakcie przewożenia i po-
siadania przy sobie sprzętu stomijnego.

Ze względu na specyfikę pielęgnacji 
stomii, stomicy powinni móc zabrać ze 
sobą odpowiednią ilość sprzętu na po-
kład samolotu, w ramach bagażu pod-
ręcznego, aby móc zmienić woreczek 
stomijny w każdym momencie, w którym 
zaistnieje taka potrzeba. Na akcesoria 
do pielęgnacji stomii mogą składać się 
nie tylko worki stomijne, ale także: pasta  
i pierścienie uszczelniające, zapinki, klip-
sy do systemu otwartych worków, pas 
stomijny – mogący zawierać metalo-
we części, a także kosmetyki do pielę-
gnacji stomii, które mogą występować  
w spray’u. – komentuje Agnieszka Woło-
wicz, pielęgniarka stomijna z punktu kon-
sultacyjno-szkoleniowego w Warszawie.

Karta stomika posiada wygodny for-
mat, dzięki czemu z łatwością można 
nosić ją w portfelu czy kieszeni. Do kar-

KARTA 
STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 
i intymności osób ze stomią

Z inicjatywy organizatorów kampanii „STOMAlife.  
Odkryj stomię” osoby ze stomią mogą otrzymać kartę  

stomika. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjonowanie  
w problematycznych sytuacjach, na przykład podczas  

kontroli granicznych i odpraw lotniczych.
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Please be advised that the bearer of this document is a stoma patient and must 
constantly wear an ostomy pouch.
Stoma  is a surgically created opening in the large intestine that allows the removal 
of faeces out of the body, bypassing the rectum, to drain into a pouch or other collection 
device. Therefore a person with a stoma should receive special treatment during control 
by border guards and customs services. Such a person should be allowed not to remove 

result compromise of 
the integrity of the pouch and ultimately leakage of the contents.
A stoma patient must be allowed to keep the following ostomy accessories in their 
hand luggage:
• ostomy pouches, base plates;
• skin care products used at the time of changing pouches:

 ◦ skin care and sealing paste 
 ◦ skin care washing agent – may be in the form of aerosol 
 ◦ wet wipes
 ◦ sealing rings 
 ◦ pouch clips and locks 
 ◦ ostomy belt with possible metal parts 

• disposable gloves and paper towels 

ity of the accessories it will 
be greatly appreciated if this stoma patient is allowed the opportunity to keep them in 
their hand luggage and not required to remove the stoma pouch during the customs 
clearance procedures.

ENG

Le titulaire de ce document est stomisé et doit porter un sac de stomie en permanence.
Une stomie est l’abouchement d’un morceau de l’intestin à la peau réalisée par voie 
chirurgicale, à travers laquelle se produit l’évacuation directement dans la poche de stomie. 
Par conséquent, la personne stomisée doit être traitée d’une manière particulière, y 
compris lors de l’inspection par les services frontaliers et douaniers, et garder le droit de ne 

l’équipement, ce qui entraîne une fuite du contenu intestinal en dehors du sac.
Le stomisé doit avoir le droit de posséder sur lui (dans son bagage à main) un 
appareil de stomie qui se compose des éléments suivants :
• sacs de stomie, plaque de stomie;
• agents de soins de la peau autour de la stomie nécessaires lors du remplacement des 

équipements tels que :
 ◦ pâte protectrice
 ◦ lotion pour soigner la peau autour de la stomie – peut être en forme de spray
 ◦ lingettes
 ◦ anneaux protecteurs
 ◦ clips à un système de sacs ouverts
 ◦ ceinture de stomie qui pourrait contenir des pièces métalliques

• gants jetables et serviettes en papier

En raison de la nature des soins de stomie, ainsi que la disponibilité entravée de ces 
éléments loin de son lieu de résidence, je vous demande de permettre à mon patient de 
les emporter comme bagage à main et de ne pas lui demander de retirer le sac de stomie 
lors de l’inspection.

FR

ZAŚWIADCZENIE 
MEDYCZNE

Polskie Towarzystwo Stomijne

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE

Niniejszym  zaświadczam, że mój(a) Pacjent(ka) Pan/Pani 
………………………………………………………………, urodzony(a) w dniu 
………………………………………………………………, seriai numer paszportu/dowodu 
osobistego (niepotrzebne skreślić)……………………………………………………………… 
PESEL……………………………………………………………… ma wyłonioną stomię  
i cały czas musi nosić worek stomijny.
Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem światła jelita  
z powierzchnią ciała, przez które dochodzi do oddawania gazów, stolca 
lub moczu wprost do worka stomijnego. W związku z tym osoba powinna 
być traktowana w sposób szczególny (chodzi o zapewnienie intymności) 
m.in. w czasie kontroli przez służby graniczne i celne oraz mieć prawo do 

spowodować rozszczelnienie sprzętu skutkujące wyciekaniem treści jelitowej  
lub moczu poza worek stomijny.
Osoba z wyłonioną stomią musi mieć prawo do posiadania przy sobie  
(w bagażu podręcznym) sprzętu stomijnego, na który składają się:
• worki stomijne, płytki stomijne;
• środki do pielęgnacji skóry wokół stomii niezbędne 
      podczas wymiany sprzętu, takie jak:

 ◦ pasta uszczelniająco-gojąca 
 ◦ zmywacz do pielęgnacji skóry wokół 

         stomii – może występować w spray’u
 ◦ nasączone chusteczki
 ◦ pierścienie uszczelniające 
 ◦ zapinki, klipsy do systemu otwartych worków
 ◦ pas stomijny, mogący zawierać metalowe części

• rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe

……………………………………………………… 
(pieczątka przychodni)    

……………………………………………………… 
(data wystawienia)

Z poważaniem,

……………………………………………………… 
(pieczątka i podpis lekarza)

Infolinia 800 633 463 
www.stomalife.pl

dostępność powyższych elementów poza miejscem zamieszkania, zwracam 
się z prośbą o zgodę na zabranie ich jako podręcznego bagażu mojego 
Pacjenta oraz o niewymaganie od niego zdejmowania worka stomijnego 
w czasie kontroli. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod 
numerem telefonu………………………………………..

Polskie Towarzystwo Stomijne

ty dołączane jest zaświadczenie 
medyczne, z którym stomik musi 
udać się do lekarza prowadzącego 
(lekarza POZ), w celu poświadcze-
nia przez niego faktu posiadania 
stomii. Podpis oraz pieczątka od-
powiedniego organu medycznego 
są warunkiem, ważności zaświad-
czenia oraz potwierdzą zasadność 
korzystania z karty stomika.

Wierzymy, że rozpoczęcie tej 
inicjatywy będzie początkiem dys-
kusji na temat egzekwowania praw 
stomików. Akceptacja społeczeń-
stwa jest kluczowym elementem 
w tym procesie. Wywołanie reakcji 
łańcuchowej możliwe jest jedynie 
poprzez działania informacyjne - 
powiedział Andrzej Piwowarski, 
prezes Polskiego Towarzystwa Sto-
mijnego POLiLKO.

Zgodnie z założeniem, iż doku-
ment może okazać się przydatny 
między innymi w czasie podróży, 
treść zaświadczenia została prze-
tłumaczona w siedmiu językach an-
gielskim, francuskim, niemieckim, 
hiszpańskim, rosyjskim, włoskim 
oraz greckim.

Karta nie posiada na razie sfor-
malizowanego charakteru. Orga-
nizatorzy kampanii „STOMAlife. 
Odkryj stomię” będą dążyć do jej 
uprawomocnienia. ■

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy 
wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl lub adres 
pocztowy Fundacja STOMAlife, ul. Karola Dickensa 27 lok 27 
02-382 Warszawa. Można je także uzyskać w punktach konsul-
tacyjno-szkoleniowych  PKS STOMAlife oraz w regionalnych 
oddziałach POLiLKO.
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we wrześniu, a do tego czasu zmagała 
się z problemami i bólem, który opisuje 
jako „połykanie gorących żyletek”. Mia-
ła operację w listopadzie 2001 roku kie-
dy zdiagnozowano u niej chorobę Cro-
hna. „Gdy obudziłam się po operacji, 
dostałam ulotkę na temat choroby Cro-
hna i tacę sterydów. Nie miałam pojęcia, 
co to za choroba, ale poczytałam trochę 
na jej temat i dowiedziałam się, że jest 
okropna. Byłam bardzo przygnębiona. 
Wzięłam sterydy i ból zelżał. Sądziłam, 
że po półrocznej diecie składającej się 
z grillowanego kurczaka, świeżych wa-
rzyw i pieczonej fasoli znów będę mogła 
normalnie jeść.”

Ale problemy wróciły i Anna musiała 
zwiększyć dawkę sterydów aż doszło do 
tego, że nie mogła już więcej ich przyj-
mować. Choroba Crohna postępowała 
i, jak mówi Anna, „zaczęła przejmować 
kontrolę nad moim życiem. Uwielbiam 
jeść i spędzać czas poza domem, ale 
moje życie towarzyskie kręciło się wokół 
toalety. Wystarczyło zjeść nawet odro-
binę, a już musiałam biec do łazienki. 
Zdecydowałam, że już lepiej w ogóle nie 
wychodzić z domu!”

W czasie tych trudnych miesięcy 
Anna starała się pracować na cały etat 
i trenować do triatlonów, ale ból stawał 
się coraz silniejszy i utrudniał jej nor-

The Doobie Brothers śpiewali „It ke-
eps you running” (ang. Dzięki temu bie-
gniesz), a Kate Bush próbowała nawet 
zachęcić nas do biegu na szczyt wzgórza, 
śpiewając „Running up that hill”. Jednak 
żeby zadowolić Annę, każda z tych piose-
nek musiałaby mieć w tytule jeszcze ko-
larstwo i basen. Dlaczego? Brała udział 
w triatlonach jeszcze zanim wyłoniono 
u niej stomię i robi to nadal. Po długiej 
podróży do malowniczego miastecz-
ka Perranporth na wybrzeżu Kornwalii, 
gdzie Anna trenuje, mamy okazję po-
rozmawiać o tym, jak z powodu stomii 
musiała zwolnić – i jak nigdy się nie za-
trzymała.

Historia Anny rozpoczyna się w mar-
cu 2001 roku. Miała około 20 lat i była 
w najlepszym okresie życia. Ciężko pra-
cowała jako asystentka w laboratorium 
medycznym na lokalnym oddziale pato-
logii, trenowała do triatlonu i nie spo-
dziewała się, że zacznie cierpieć na nie-
ustającą biegunkę i usłyszy od swojego 
lekarza, że to „może” być zespół jelita 
drażliwego. Ale po sześciu tygodniach 
bólu i w obliczu braku „pewnej” dia-
gnozy została skierowana do lokalnego 
szpitala na kolonoskopię. Przypadkiem 
był to szpital Treliske, w którym praco-
wała. Z powodu pomyłek w dokumen-
tacji choroby poznała wyniki dopiero 

Nie przestawaj 
biec

malne życie. Szczególnie pamięta grilla 
w marcu 2002 roku, kiedy postanowiła 
zaszaleć i zjadła wszystko, na co miała 
ochotę. Ale konsekwencje były straszne, 
więc wróciła do lekarza, żeby sprawdzić, 
czy można zrobić coś jeszcze. Dostała 
zwolnienie, żeby jej umysł i ciało mogły 
po prostu „odpocząć”.

Anna nazywa ten czas „piekielnym 
tygodniem”. W pierwszą sobotę na zwol-
nieniu zaczęła odczuwać bóle w poślad-
kach i gdy powiedziała lekarzowi, że po-
dejrzewa hemoroidy, lekarz zgodził się 
z nią bez przeprowadzenia badania. Ku 
jej zdziwieniu lekarstwa nie zadziałały, 
więc dwa dni później umówiła się z innym 
lekarzem, który również jej nie zbadał. 
Używała jakiegoś sprayu sterydowego, 
ale na szczęście w kolejny piątek miała wi-
zytę u swojego lekarza rodzinnego, który 
zbadał ją i zdiagnozował przetokę odbyt-
niczą. W weekend ból się nasilił i Anna 

Piosenka Keep on running (ang. Nie 
przestawaj biec) zespołu The Spencer 

Davies Group z 1966 roku jest wykorzy-
stywana w filmach i reklamach telewi-
zyjnychna całym świecie – ale dla Anny 

Rennie to za mało.

W czasie tych trudnych 
miesięcy Anna starała się pra-
cować na cały etat i trenować 
do triatlonów, ale ból stawał 
się coraz silniejszy i utrudniał 
jej normalne życie. 

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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została zabrana do szpitala.
Okropnie cierpiała, miała wzdęty brzuch, nie mogła 

siedzieć i miała wiele problemów z korzystaniem z toa-
lety, więc została zacewnikowana. Podawano jej morfinę 
i w końcu lekarze podjęli decyzję o operacji. W ponie-
działek rano wykonano drenaż przetoki. Szybsza operacja 
nie była możliwa ze względu na początki sepsy. Chirurg 
odczekał tydzień przed kolejną operacją drenażu przeto-
ki i wprowadził mniejsze dreny, a następnie Anna została 
odesłana do domu. Po tygodniu uformowała się kolejna 
przetoka. Anna żywiła się koktajlami proteinowymi i straci-
ła ponad 12 kilogramów. 

Podczas rozmowy chirurg i pielęgniarka stomijna Bar-
bara doradzili jej wykonanie ileostomii. Początkową re-
akcją Anny była myśl, że to „worek” dla starszych ludzi. 
Stwierdziła: „Byłam przed trzydziestką i kierowałam się 
powszechnym stereotypem, ale Barbara bardzo mi po-
mogła. Dla żartu dała mi czarny marker i kazała zaznaczyć 
na brzuchu, gdzie chcę mieć worek.” Wybudzając się po 
operacji spoglądam w dół i spostrzegam worek. Pytam: 
„Czy to to?”

Anna mówi, że pozytywne nastawienie pomogło jej 
przezwyciężyć ból, zmienić styl życia i dietę. Powiedziano 
jej, że będzie miała tymczasową ileostomię, żeby odciążyć 
jelita i dać organizmowi czas na regenerację zanim „po-
nownie złożą ją w całość”. Jej chirurg zrezygnował jednak 
z koncepcji późniejszego zespolenia jelita i tymczasowa 
ileostomia jest teraz stała.

Dwiema najlepszymi rzeczami po operacji była moż-
liwość siedzenia i zjedzenia normalnego posiłku. Anna 

W czasie tych trudnych miesięcy Anna starała się pracować 
na cały etat i trenować do triatlonów, ale ból stawał się coraz 

silniejszy i utrudniał jej normalne życie. 

z dumą opowiada: „Kiedy przyszła moja rodzina, siedziałam 
na brzegu łóżka. Poszliśmy do szpitalnej stołówki i zamówiłam 
dużą tłustą lasagne, a biorąc pod uwagę, że to szpitalne jedze-
nie, nie było żadnych problemów.”

W lipcu 2012 roku upłyneła dziesiąta (albo cynowa) rocznica 
operacji i był to doskonały zbieg okoliczności, przeprowadzenia 
wywiad z Anną  w Kornwalii w pobliżu kopalni cyny. Pytałam 
ją czy jej życie zmieniło się od czasu operacji. Anna uważa się 
za osobę niecierpliwą i rzeczywiście z powodu chorób musiała 
zwolnić, ale nie przestała robić rzeczy, które kocha. Przekwa-
lifikowała się – studiuje jubilerstwo i projektowanie biżuterii 
w Truro College i już dostała pierwsze zlecenia.

Nadal bierze udział w triatlonach. Triatlon to konkurs dla bar-
dzo wysportowanych osób, który łączy trzy dyscypliny sportów 
wytrzymałościowych: 1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze 
i 10 km biegu, wykonywane bez przerwy jeden po drugim. Przy 
takim obciążeniu organizmu Anne potrzebuje najlepszych pro-
duktów. Od razu polubiła Salts Confidence® Comfort. Stwier-
dziła: „W moim przypadku produkt się sprawdził i daje mi pew-
ność, że jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem nawet podczas 
pływania.”

Anne pragnie przekazać wiadomość 
osobom przed lub niewiele po 30. roku 
życia, które prowadziły aktywny tryb ży-
cia i nagle znalazły się w sytuacji, kiedy 
ledwo mogą sobie poradzić. Jej rada 
brzmi: „znajdźcie swoje tempo, planujcie 
swoje życie, ale nie pozwólcie, aby pro-

blemy przejęły nad nim kontrolę. To prawda, że bezpośrednio 
po operacji ludzie są uwięzieni w domach, ale nie ma powodów, 
dla których nie moglibyście, w granicach rozsądku, robić rzeczy, 
które robiliście do tej pory.” W piosence „Running on empty”  
(ang. Gonię resztkami sił) Jackson Browne śpiewał o utracie en-
tuzjazmu, ale Anne jest pełna energii i jej życie najlepiej opisuje 
Tom Petty and the Heartbreakers w piosence  „Runnin’ down 
a dream”  - w pogoni za marzeniami. ■

„Znajdźcie swoje tempo, planujcie swoje 
życie, ale nie pozwólcie, aby problemy 
przejęły nad nim kontrolę...”
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Wiele kobiet przed operacją wyłonienia stomii  
obawia się dalszego życia intymnego oraz ma wątpli-

wości związane z możliwością zajścia w ciążę. 
Tymczasem stomia nie przekreśla szans kobiety 

na zostanie mamą. Oto historia ileostomiczki, która 
wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Woreczek, który zapewnia komfort 

i nie komplikuje codziennych planów to 
niezwykle istotna kwestia. Dopiero po 
upływie pewnego czasu Roksana nauczy-
ła się nie tylko funkcjonować ze stomią, 

23 – letnia Roksana Mikołajczak 
od 8. roku życia cierpi na chorobę 
Leśniowskiego–Crohna, schorzenie 
zapalne, które obejmuje cały prze-
wód pokarmowy. W 2013 roku leka-
rze poinformowali ją o możliwości 
wyłonienia ileostomii, tj. operacyj-
nego wyprowadzenia światła jelita 
cienkiego na powierzchnię brzucha. 
Miała ona poprawić komfort życia 
pacjentki i mieć charakter czasowy, 
a także pomóc w leczeniu odbytnicy 
oraz pojawiających się w jej okolicy 
przetok. Dla tych powodów Rok-
sana zdecydowała się na operację. 
Pomimo że z założenia miało być to 
rozwiązanie tymczasowe, zamknię-
cie stomii nie jest obecnie możliwe 
z uwagi na wciąż nawracające pro-
blemy z przetokami okołoodbytni-
czymi. Jednak taka okoliczność nie 
stanowi przeszkody w spełnianiu 
najskrytszych marzeń.

Roksana przyznaje, że początko-
wo miała trudności z zaakceptowa-
niem sytuacji w jakiej się znalazła. 
Bez wątpienia przyczyniły się do 
tego także problemy z dobraniem 
odpowiedniego sprzętu stomijne-
go. 

ale także ją akceptować. Zrozumiała, że 
stomia nie stanowi przeszkody w co-
dziennym życiu. Wiele młodych kobiet, 
u których wyłoniono stomię, boi się, że 
nie będą mogły mieć dzieci. Jak przyzna-

Roksana przyznaje, że początkowo miała trudności 
z zaakceptowaniem sytuacji w jakiej się znalazła.  
Bez wątpienia przyczyniły się do tego także problemy 
z dobraniem odpowiedniego sprzętu stomijnego.

Stomicy 
żyją tak samo 
jak wszyscy 

– zakładają ro-
dziny, pracują, 
realizują plany 
i marzenia...

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (1) / 2015
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wiedzać gastroenetrologa. W przypadku 
Roksany wszelkie wątpliwości związane 
były nie z faktem posiadania ileostomii, 
a ze schorzeniem, które było przyczyną 
jej wyłonienia. Na szczęście specjaliści 
nie widzieli żadnych przeciwwskazań. Pa-
cjentce zalecono jedynie, aby ciąża prze-
biegała w czasie remisji, kiedy choroba 
nie będzie wykazywać objawów. Roksana 
wdrożyła porady personelu medycznego 
w życie i po dwóch miesiącach od podję-
cia starań przyszli rodzice usłyszeli rado-
sną nowinę.

Wbrew pozorom ciąża ze stomią nie 
przysparza wielu kłopotów. U każdej ko-
biety – ze stomią czy bez, ciąża przebiega 
inaczej i w bardzo indywidualny sposób. 
U Roksany niegroźne problemy zaczęły 
się jeszcze przed poczęciem. Około pół 
roku temu stomia zaczęła wypadać, jed-
nak lekarze nie zdecydowali się na korek-
tę. Ponadto około 4-7 tygodnia pojawiły 
się wzdęcia brzucha i lekkie bóle jelit. 
Jednakże były to przejściowe problemy. 

je bohaterka, nie ma się czego obawiać, 
stomicy żyją tak samo jak wszyscy – za-
kładają rodziny, pracują, realizują plany 
i marzenia, czego ona jest najlepszym 
przykładem.

Swojego obecnego partnera Roksana 
poznała już po zabiegu wyłonienia sto-
mii. Początkowo nie wiedział on w ogóle 
czym jest stomia, ani z jakimi konsekwen-
cjami się to wiąże. Jest to kolejny przy-
kład niskiej świadomości społeczeństwa 
na ten temat. Z tego powodu bohater-
ka od początku otwarcie mówiła o tym, 
czym jest ileostomia. Partner Roksany 
okazał się niezwykle wartościową osobą, 
na której można polegać i w pełni zaak-
ceptował swoją ukochaną. Z tej przyczyny 
para szybko zdecydowała się na wspólne 
zamieszkanie, a następnie na posiadanie 
dziecka.

Stomia nie jest przeciwskazaniem  
do urodzenia dziecka. Oczywiście przed 
podjęciem starań należy skonsultować 
się z lekarzem. 

Warto także udać się na wizytę do chi-
rurga, który wyjaśni jak będzie zachowy-
wać się organizm i stomia wraz z rozwo-
jem ciąży. Stomiczki, które spodziewają 
się dziecka powinny także regularnie od-

W 11. tygodniu miały miejsce pierwsze 
badania prenatalne. Przyszli rodzice mo-
gli zobaczyć maleństwo i usłyszeć bicie 
serduszka. Dla obojga partnerów była to 
niebywale wzruszająca chwila. Oprócz 
ujmujących momentów młodzi rodzice 
mogli także poczuć ulgę, ponieważ wyni-
ki badań okazały się całkowicie prawidło-
we. Obecnie Roksana czuje się dobrze, 
a strach i niepokój powoli odpuszcza. Tak 
jak każda przyszła mama oczekuje z nie-
cierpliwością swojego maluszka. ■

Stomia nie jest przeciwskazaniem do urodzenia 
dziecka. Oczywiście przed podjęciem starań należy 
skonsultować się z lekarzem. 

Historię Roksany możecie 
śledzić na blogu: 
blog-stomikow.stomalife.pl
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Dziś Wam 
POKAŻEMY!

Przez lata poznałam ogrom 
stomików, widziałam operacje wy-
łaniania stomii oraz zamykania jej, 
wysłuchałam wielu, wielu historii 
ludzkich. Miliony uśmiechów i mi-
liony łez, bo nie zawsze były happy 
end’y, jak to w życiu bywa… I teraz 
pod koniec owej wiosny w mieście 
Stołecznym Warszawa przeżyłam 
coś niesamowitego. Przecudną se-
sję fotograficzną zorganizowaną 
przez fundację STOMAlife. Mój za-
chwyt jest nie do wyrażenia w sło-
wach! Ktoś zapyta „Dlaczego?” Co 
było tak wyjątkowego w tym spo-
tkaniu? Znajomi mówili „… sesja, 
przecież brałaś udział w wielu i po 
jednej, i po drugiej stronie apara-
tu. Czy jest coś co mogłoby być 
innego …?” Wiedzą, że potrafię 
popłynąć w przeszłość i powzdy-
chać, że jak kiedyś robiliśmy foty, 
to nie było cyfrówki, wszystko szło 
na kliszy, efekt widoczny dopiero 
po wywołaniu. Coś pięknego - ten 
czas oczekiwania, to przemyślane 
każde pstryknięcie.... I komento-
wałam złośliwie, że te obecne sesje 
nie mają już tej duszy. Robi się setki 
zdjęć, z hasłem, że przecież można 
wykasować, obrobić... I dlatego nie 
spodziewałam się, iż mogę na sesji 

fotograficznej przeżyć coś magicznego 
i niezapomnianego. A jednak! Nigdy, 
nie mów nigdy! Powtarzam to ludziom, 
a tym razem powinnam powiedzieć to 
sobie. Jak głoszą porzekadła: szewc bez 
butów chodzi! Ale wracając do sedna, 
co było wyjątkowego: wspaniali rodzice 
ze swoimi uroczymi dziećmi, które noszą 
woreczki stomijne. To takie wyjątkowe, 
dla osoby która „robi w stomii”? Tak, 
tak i po stokroć tak! A do tego w stu-
dio były fantastyczne scenerie! Maluchy 
w strojach kangurków czy baletnicy, lub 
maszynisty, pływaka -  ze swoim widocz-
nym woreczkiem, bo nie zasłoniętymi 
tym razem. Po co? Dla kogo? Dla innych, 
aby przełamać tabu, aby pokazać że są. 
Że są  dzieci ze stomią i że dowiemy się 
o tym dopiero wtedy jak ten woreczek 
pokażą. Bo stomia to nie choroba! To 
inny sposób wydalania. To symbol zwy-
cięstwa nad chorobą. To symbol życia! 
Te dzieciaki bez oporów pozowały przez 
wiele godzin! Nie marudziły, nie płaka-
ły, współpracowały jak najlepszej klasy 
zawodowcy. A efekt? Niesamowity, ba-
jeczny, imponujący, kosmiczny, nieby-
wały...!

Pokażemy w tym i w kolejnych wyda-
niach PO PROSTU ŻYJ fotografie tych 
niesamowitych modeli i modelek, a  

więc bądźcie z nami, aby jakaś fotografia 
Wam nie umknęła. To byłaby olbrzymia 
strata - dla Was, zapewniam! I z punku 
zawodowego, i prywatnego. 

Bianca-Beata Kotoro: Zdecydowała 
się Pani na wzięcie udziału w sesji, która 
jest częścią kampanii STOMAlife – dla-
czego? Przecież w naszym społeczeń-
stwie jest to temat tabu, wstydliwy, krę-
pujący, intymny…

Pani Maria, mama Tomka: Właśnie 
to mnie dziwi, dlaczego jest to temat 
tabu. Ludzie nie chcą o tym mówić. Ja 
osobiście tego nie rozumiem. Jak tylko 
dowiedziałam się, że jest taka kampania, 
sama podjęłam działania, żeby się w nią 
zaangażować. Nie miałam również opo-
rów, aby mój syn wziął w niej udział.

Bianca-Beata Kotoro: I nie obawia 
się Pani głosów „gdybających” o przy-
szłości Pani dziecka?

Pani Maria, mama Tomka: Ależ po-
jawiły się takie! Usłyszałam: „dziewczyny 
pomyślcie jakie to będzie miało konse-
kwencje na przyszłość, dorośnie, nie 
będzie „tego” miał i będą go wyśmie-
wać, wytykać…” To było dla mnie coś 
zaskakującego, że inny człowiek mający 
w domu również małego stomika spo-

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Stomia, stomicy, mali i duzi... Przychodzili do mnie na spotkania terapeu-
tyczne, pogadanki, warsztaty, gdy byli dziećmi-stomikami, a teraz odwie-
dzają mnie ze swoimi dziećmi. Pięknymi i zdrowymi. 

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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strzega to wydarzenie, tą sesję w taki 
sposób. Do mnie ten głos nie przemówił 
dlatego tu jesteśmy obydwoje z synem 
i jeszcze z moją przyjaciółką, która sama 
ma synka (zdrowego) w wieku Tomka 
i mimo wszystko bardzo mnie wspiera.

Bianca-Beata Kotoro: A co skłoniło 
Panią, żeby pokazać swoje dziecko, któ-
re ma wyłonioną stomię, nosi woreczek?

Pani Faustyna, mama Oskara: Aby 
nie był to temat tabu. Właśnie z tego 
względu zdecydowaliśmy się wziąć 
udział w sesji. Chcemy zwiększyć świa-
domość w społeczeństwie. Pokazać, że 
dzieci z wyłonioną stomią też mogą się 
świetnie bawić, mogą być szczęśliwe 
i korzystać z życia jak wszystkie inne 
dzieciaki.

Bianca-Beata Kotoro: A czy stomia 
u Oskara Was ogranicza, jak odczuwa to 
Pani jako matka?

Pani Faustyna, mama Oskara: Sto-
mia w tej chwili nie ogranicza nas w ogó-
le.  Nauczyliśmy się z nią żyć. Nauczy-
liśmy się ją pielęgnować, przyczepiać 
worki. Dziś one nie stanowią dla nas 
żadnego problemu, nie ograniczają nas. 
Zapewniam!

Bianca-Beata Kotoro: Kiedy Oskar 
miał wyłonioną stomię?

Pani Faustyna, mama Oskara: 
W czerwcu 2014  roku miał wyłonioną 
urostomię, miał wtedy 6 lat. Wcześniej 
mieliśmy kolostomię, którą lekarze za-
mknęli w wieku 3 lat. A więc stomia to 
dla nas nie nowość. Bez problemu da-
jemy radę. 

Bianca-Beata Kotoro: A jak było 
u Tomka, on miał już chyba trzy stomie? 

Pani Maria, mama Tomka: Tak. Po-
przednie dwie były wyłonione na jelicie 
grubym, obecna jest na jelicie cienkim. 
Pierwszą stomię miał wyłonioną dokład-
nie w dniu, w którym skończył czwarty 
miesiąc życia. Od tamtej pory przeszedł 
już osiem operacji i wielokrotnie przeby-
wał w szpitalu z powodu nawracających 

stanów zapalnych jelit. Już dwukrotnie 
lekarze próbowali odtworzyć ciągłość 
przewodu pokarmowo-wydalniczego 
u Tomka ale niestety bez sukcesu. Cho-
roba, z którą się zmaga niestety będzie 
mu towarzyszyła całe życie. Nawet kie-
dy się okaże, że stomię będzie można 
zamknąć, problemy jelitowe mogą się 
pojawiać. Powiem szczerze, że od kiedy 
Tomek ma tą swoją 3 stomię funkcjonu-
jemy nareszcie normalnie. Jest ona dla 
nas i dla niego zbawieniem! Tomek jest 
znów uśmiechnięty i funkcjonuje nor-
malnie bez żadnych ograniczeń.

Bianca-Beata Kotoro: Co to znaczy?
Pani Maria, mama Tomka: To zna-

czy, że chodzi do przedszkola, bawi się 
z rówieśnikami, chodzi na basen. Funk-
cjonuje jak każde zdrowe dziecko. Jego 
działanie nie jest w żaden sposób ogra-
niczone. Po tym co do tej pory przeszedł 
i jak funkcjonował (a raczej nie funkcjo-
nował po zamknięciach stomii) decyzja 
o pozostawieniu stomii do końca życia 
nie byłaby trudna. Jestem przekonana, 
że w takiej sytuacji mój syn nie będzie 
miał żadnych problemów w funkcjono-
waniu w społeczeństwie i wśród rówie-
śników.

Bianca-Beata Kotoro: To odważne 
stwierdzenie.

Pani Maria, mama Tomka: Zdaję so-
bie z tego sprawę. Myślę jednak, że bę-
dziemy razem z mężem potrafili nauczyć 
go żyć pełnią życia i sprawić, że jego po-
czucie własnej wartości nie będzie miało 
związku z tym czy ma on stomię czy jej 
nie ma.

Bianca-Beata Kotoro: To są słowa, 
których życzę, aby każdy rodzic mógł 
wypowiedzieć, z taką wiarą i przekona-
niem.

Pani Katarzyna, mama Kamila: Ale 
ja się z tym zgadzam. Poczucie własnej 
wartości nie może być zależne od stomii 
czy braku oka, lub wady słuchu.

Bianca-Beata Kotoro: A jak Kamil 
sobie radzi, przecież on ze stomią funk-

cjonuje już ponad 
11 lat.

Pani Katarzy-
na, mama Kamila: 
Generalnie mało lu-
dzi u niego w szkole 
wie o jego stomii. 
Kamil od września 
będzie chodził do 
6 klasy. Dzieci na-
dal się nie zorien-
towały, że coś jest 

nie tak. Jest jedynym stomikiem jaki tam 
chodzi, mimo że to szkoła integracyjna. 
Uczęszcza tam od zerówki i pielęgniarka 
w pierwszym roku widziała go tylko kil-
ka razy. Sposób na to jest jeden, worek 
nie może odpaść, dlatego zmieniam go 
wieczorem aby miał możliwość dobrze 
się przykleić.  Teraz trzyma się dłużej, 
nawet do wieczora i pielęgniarka go już 
nie widuje.

Bianca-Beata Kotoro: Ale gdyby 
coś się zadziało, rozumiem, że ona jest 
pomocna i przeszkolona? 

Pani Katarzyna, mama Kamila: Miał 
ostatnio awarię, bo mu pękł worek przy 
rzepie i ubrudziło się ubranie.  Poszedł 
do pielęgniarki, bo nie miał rzeczy na 
zmianę. Normalnie jak mu worek odpa-
da idzie do łazienki i sam go zmienia. 
Wtajemniczeni wiedzą, że jak Kamil zni-
ka, to trzeba go szukać w toalecie, bo 
coś się wydarzyło. 

Bianca-Beata Kotoro: A kiedy sam 
się nauczył obsługi worka stomijnego?

Pani Katarzyna, mama Kamila: Ka-
mil bardzo szybko chciał się nauczyć, ale 
ja mu bardzo długo nie pozwalałam.

Bianca-Beata Kotoro: Dlaczego? Co 
za tym stało? Nie chciała Pani jego sa-
modzielności?

Pani Katarzyna, mama Kamila: Nie, 
proza życia - limit nie jest taki duży, żeby 
pozwolić sobie na zmarnowanie wor-
ka z powodu złego wycięcia otworu, 
czy nie odpowiedniego przyklejenia.  
Po za tym worek mógłby odpaść następ-
nego dnia w szkole, syn jest ruchliwym 
dzieckiem. Kamil zaczął zmieniać worki 
kiedy pierwszy raz wyjechał na kolonie. 
Teorię znał od 4 roku życia i już wtedy 
potrafił powiedzieć co trzeba zrobić, dać 
odpowiedni instruktaż.  

Bianca-Beata Kotoro: Kiedy i jak 
Pani go „uodporniła” na sytuacje typu, 
że ktoś może go zaczepić, zapytać, 
a może też wyśmiać, szydzić, drwić...

Pani Katarzyna, mama Kamila: Ka-
mil chodził do ogniska przedszkolnego, 
bo do przedszkola nie chcieli go przy-
jąć. W ognisku powiedziałam, że ja będę 
przychodzić i zmieniać worki, bardzo 
chciałam żeby miał kontakt z rówieśnika-
mi. W przedszkolu było łatwiej, mówiłam 
mu, że jeżeli ktoś cię pyta co to jest, po-
wiedz – worek stomijny, a jak pyta po co, 
co w nim masz – to odpowiadaj kupę. Je-
żeli będą się śmiać, to znaczy że nie zro-
zumieli a nie chcąc wyjść na głupka, głu-
pio śmieją się – ale takie rzeczy to raczej 
zdarzają się z dorosłymi a nie z dziećmi. 
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Dorośli są gorsi w swojej głupocie i w tuszowaniu rekcji.
Bianca-Beata Kotoro: Skoro jesteśmy przy dorosłych, któ-

rych reakcje są czasem szokujące i zadziwiające, nie tylko tych 
„niewiedzących” ale również czasem personelu medycznego, 
to ciekawi mnie jakie macie Państwo wspomnienia dotyczące 
przekazania wam tego, że trzeba waszym dzieciom wyłonić 
stomię. Jakie wyjaśnienia padły, jakie wsparcie otrzymałyście? 

Pani Maria, mama Tomka: O tym, że Tomek może mieć 
chorobę, którą trzeba leczyć operacyjnie wiedziałam jak tyl-
ko pojawiły się jego problemy z wypróżnieniami, czyli jeszcze 
przed postawieniem ostatecznej diagnozy. Nasza pani doktor 
pediatra słysząc jedynie o objawach związanych z niewydol-
nością układu pokarmowo-wydalniczego powiedziała mi, że 
przyczyną może być choroba Hirschsprunga – czyli rzadkie, 
wrodzone schorzenie unerwienia jelita, uwarunkowane gene-
tycznie, o wieloczynnikowym, zarówno dominującym, jak i re-
cesywnym sposobie dziedziczenia i zmiennej ekspresji, z którą 
się zmaga. Wiedziałam, że tą chorobę leczy się operacyjnie 
natomiast nie miałam do końca świadomości, że trzeba bę-
dzie wyłonić stomię. Kiedy mnie o tym poinformowano, nie 
myślałam o negatywnych konsekwencjach tej operacji. Chcia-
łam aby mój syn przestał cierpieć z powodu niedrożności jelit 
a to wówczas była jedyna możliwość. Nie musiałam się go-
dzić z tym, że ma wyłonioną stomię. Wręcz przeciwnie, czu-
łam ulgę, że już nie cierpi. Wiedziałam również, że ten stan 
jest stanem przejściowym przed kolejną operacją usunięcia 
niefunkcjonującego kawałka jelita grubego i odtworzenia cią-
głości przewodu pokarmowo-wydalniczego. W szpitalu, do 
którego trafił Tomek poznałam małżeństwo, które miało synka 
starszego o rok od Tomka. Ich mały miał od roku wyłonio-
ną stomię. Spotkaliśmy się kiedy Tomkowi wyłaniano stomię 
a temu chłopcu zamykano. Dorota z Arkiem, wspaniali ludzie, 
opowiedzieli nam jak od strony technicznej pielęgnować sto-
mię. Dzięki ich instrukcjom zmiana pierwszego worka nie była 
dla mnie żadnym problemem a to, że w każdej chwili mogę 
zadzwonić do Doroty i się poradzić dawało mi ogromne po-
czucie bezpieczeństwa. Po pewnym czasie zaobserwowałam 
jednak, że u każdego dziecka sprawdza się co innego. Rzadko 
kiedy sprawdzone metody u jednego dziecka pasują idealnie 
u drugiego. Pozostają zatem metody prób i błędów. I właśnie 
próbując i popełniając błędy uczyliśmy się pielęgnacji stomii 
Tomka. Jeżeli pyta Pani o pomoc psychologiczną, to takiej nikt 

nam nie zaproponował i takiej nie otrzymaliśmy.
Bianca-Beata Kotoro: A więc jak sobie Pani poradziła? Jak 

teraz Pani funkcjonuje?
Pani Maria, mama Tomka: Poradziłam sobie z chorobą 

syna dzięki ogromnemu wsparciu męża, rodziny i przyjaciół. 
To dzięki nim miałam siłę na walkę o życie i zdrowie syna. 
Niedawno trafiłam też na grupę wsparcia „Kangurki” która 
zrzesza rodziców dzieci ze stomią oraz dorosłych stomików. 
Szybko się przekonałam, że ta cudowna inicjatywa Roksany 
daje wielu osobom takie wsparcie jakie powinni dostać, lecz 
z różnych powodów nie otrzymują od osób bliskich. Jest to 
też idealne miejsce na wymianę doświadczeń, podzielenie się 
swoimi problemami, które niejednokrotnie pojawiają się pod-
czas opieki nad chorym dzieckiem. Daje to ważne poczucie, 
że nie jesteśmy sami z takim problemem, że są niedaleko nas 
osoby, które jak nikt inny wiedzą i rozumieją nasze problemy 
i emocje.

Często tym rodzicom także brakuje 
tego wsparcia w odpowiedzi na pytanie  

– Czy to jest moja wina? 

Będąc częstym gościem głównie na oddziałach chirurgii 
zauważyłam, że jest wielu rodziców, którzy potrzebują wspar-
cia i niestety często go nie otrzymują. Kiedy człowiek się do-
wiaduje, że jego dziecko jest chore niejednokrotnie zostaje 
sam z trudnymi pytaniami, np. czy to moja wina?

Bianca-Beata Kotoro: Pani miała takie pytania do siebie, 
męża?

Pani Maria, mama Tomka: Kiedy dowiedzieliśmy się, że 
Tomek choruje na chorobę genetyczną ani razu nie przyszło 
nam z mężem do głowy aby w ogóle takie pytania sobie za-
dawać. Zresztą żadna odpowiedź niczego by nie zmieniła. Nie 
traciłam energii na zamartwiane się dlaczego nas to spotkało?, 
dlaczego nasz syn jest chory? Sen z powiek spędzało mi jedy-
nie jego cierpienie. To były najtrudniejsze momenty, kiedy on 
cierpiał a ja nie byłam w stanie mu pomóc. Wiedziałam, że je-
dyne co mogę zrobić to być z nim i dla niego. Zbierałam wtedy 
siły bo bardzo chciałam, żeby Tomek widział mnie uśmiechnię-
tą bo wtedy i on się uśmiechał. Kiedy był już starszy a mnie 
zdarzało się płakać, nie ukrywałam tego przed nim a jak pytał 
dlaczego płaczę to mówiłam mu, że płaczę bo martwię się 
o jego zdrowie.

Wielu osobom, na które choroba dziecka spada jak grom 
z jasnego nieba, pomoc w odnalezieniu światła w życiu jest 
potrzebna i bardzo ubolewam nad tym, że ta sfera matczynych 
emocji jest tak w naszej służbie zdrowia bagatelizowana.

Pani Anna, mama Kajetana: Kajtek był zoperowany 
w pierwszej dobie życia. W szpitalu nie dostałam wsparcia, 
konsultacji z psychologiem czy terapeutą a bardzo przydała-
by się wtedy. Zajrzała na salę wprawdzie pani psycholog, ale 
wezwała na pogaduchy tylko mamy wcześniaków. Tylko im po-
dobno należały się takie spotkania. Ze mną nikt nie rozmawiał. 
Rozpłakałam się, gdy przyszedł ksiądz, a on na to: „nie płacz 
dziecino, nie płacz” i poszedł. Dziś Kajetan ma rok i osiem 
miesięcy. O operacji syna z powodu braku odbytu dowiedzia-
łam się od męża a nie od lekarza. Miałam olbrzymi problem 
z tym, że to ja urodziłam chore dziecko, że to moja wina. Zro-
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zumienie tego i spojrzenie na to, że cza-
sem tak bywa, iż dziecko rodzi się z jakąś 
chorobą, trwało dość długo. Dopiero 
w czwartym miesiącu jego życia, kiedy 
był po drugiej operacji. Wtedy lekarz 
opowiedział mi na moją prośbę jak i kie-
dy podczas ciąży to się mogło zadziać. 
I dopiero wtedy do mnie dotarło, że to 
nie moja wina. Tak się czasami zdarza, 
czasami rodzą się chore dzieci. Za to 
wsparcie tech-niczne dostaliśmy dzię-
ki położnej środowiskowej, która była 
również pielęgniarką stomijną i skon-
taktowała nas z firmami od woreczków. 
Bo na początku przez błędy jakie popeł-
nialiśmy po złym instruktażu szpitalnym, 
wymiana worka była przeżyciem, po któ-
rym ja czy mąż musieliśmy odreagowy-
wać. Dla mnie to było koszmarne, trzęsły 
nam się ręce, ale teraz jest już super. Co 
oznacza, że rzetelna wiedza w szpitalach 
i umiejętności są bezcenne, a ich brak 
powoduje niepotrzebne fizyczne i psy-
chiczne cierpienie. Zarówno rodziców 
jak i dzieci.    

Pani Faustyna, mama Oskara: Kie-
dy Oskar, który teraz ma 7 lat, był malut-
ki nie było o stomii tak głośno jak teraz. 
Myślę, że kampania wprowadza wśród 
społeczeństwa wiedzę i wiele informacji, 
ludzie zaczynają być bardziej świadomi, 
wiedzą z jakiego powodu dzieci mają 
stomię, jak sobie z nią radzić, że nie trze-
ba się jej wstydzić i trzeba się cieszyć ży-
ciem dopóki jest. Wcześniej nie było tak 
łatwo. Ja nie dostałam żadnej pomocy, 
oprócz pielęgniarek, które mi powie-
działy w jaki sposób przyklejać worek. 
To nie były pielęgniarki stomijne, to były 
oddziałowe, które chciały mi pomóc, ale 

to nie była tak fachowa opieka jak jest 
teraz. 

Pani Natalia, mama Kornelki: Kor-
nelka była zoperowana w pierwszej 
dobie życia. W szpitalu nie dostałam 
żadnego wsparcia. Byłam po cesarce, le-
żałam na sali i jedyną pomoc jaką otrzy-
małam była propozycja środka nasen-
nego pomimo, że chciałam karmić oraz 
informacja, że nie wolno mi płakać tak 
głośno ponieważ jest już cisza nocna, 
a nie jestem na sali sama. Dopiero teraz, 
gdy córka ma już 15 miesięcy, dosta-
jemy z mężem wsparcie i rzetelną wie-
dzę od lekarza, który nas prowadzi. To 
wspaniała pani doktor. W tym ośrodku 
jest też psycholog, który powiedział dla 
mnie znaczące słowa, gdy podzieliłam 
się obawą czy córka zaakceptuje tę sto-
mię w przyszłości. A ta pani powiedzia-
ła „ależ mogła pani urodzić przepiękną 
córkę, zdrową fizycznie, po prostu miss 
i dowiedzieć się od niej, że jest nieszczę-
śliwa, brzydka, ma nie takie nogi i pie-
przyk nie w tym miejscu, ramiona nie-
odpowiednie…” I wtedy zrozumiałam, 
że wszystko zależy ode mnie, od męża, 
od rodziny jakie da jej przekazy, jak bę-
dziemy wszyscy wzmacniać jej poczucie 
wartości, piękna, kobiecości. Dlatego 
tu jesteśmy. Ona ma być kiedyś dum-
na z tych zdjęć, z tego przedsięwzię-
cia. I zobaczyć, że nie jest jedyna, inni 
też mają woreczki i super funkcjonują. 
I oczywiście, nie zawsze było tak opty-
mistycznie, lekko. Ja również musiałam 
się dużo nauczyć i zaakceptować życie 
takie, jakie jest. Musiałam zmienić swoje 
nastawienie. Udało się!

Pan Marek, tata Zosi: W szpita-
lu było w miarę ok, ale szok to był po 

powrocie do domu. Teraz sami 
musieliśmy zmieniać woreczek. 
To nie było łatwe. Myślę, że to 
warto powiedzieć głośno, aby  
Ci co są przed wiedzieli, że to 
normalne, że lęki i obawy są na 
początku. Potem się je pokonu-
je. 

Pani Aleksandra, mama 
Zosi: Potrzeba czasu i wprawy. 
Na pewno też wielu rozmów. Ta-
kich jak nasza również. 

Pani Maria, mama Tomka: 
Na oddziałach onkologicznych 
nie trudno o wszelaką pomoc 
i wsparcie, również wsparcie 
psychologiczne. Są tam prowa-
dzone różne kampanie społecz-
ne,  organizowanych jest wiele 
akcji i atrakcji. To bardzo pięk-
ne i bardzo potrzebne zarów-

no dzieciom, jak i ich rodzinom. Smuci 
mnie jednak fakt, że dzieci przebywają-
ce na oddziałach chirurgii są w tych ak-
cjach i pomocy pomijane. Przecież one 
również spędzają w szpitalu wiele dni, 
tygodni czasem miesięcy i niejedno-
krotnie też bardzo cierpią a ich rodzice 
równie bardzo potrzebują wsparcia czy 
pomocy psychologicznej.

Ostatnio szukając czegoś w inter-
necie natknęłam się na sondę uliczną, 
która miała na celu sprawdzenie jaki jest 
poziom wiedzy naszego społeczeństwa 
na temat stomii. Byłam zszokowana bo 
okazało się, że ludzie na ten temat nie 
wiedzą nic! Nawet nie wiedzą, co to 
znaczy. Kiedy byłam jeszcze nastolatką 
wiedziałam czym jest stomia, ale jak so-
bie o niej pomyślałam to ogarniało mnie 
przerażenie i towarzyszyła jedna myśli, 
żeby mnie to nigdy nie spotkało. Ironia 
losu sprawiła, że żyje z nią teraz mój syn 
i dopóki jest mały na mnie spoczywa 
obowiązek jej pielęgnacji. Od tego mo-
mentu stomia przestała budzić we mnie 
negatywne emocje. Pamięć o moich 
wcześniejszych odczuciach pozwala mi 
zrozumieć osoby, które mają problem 
w zaakceptowaniu stomii u swoich dzie-
ci, czy u samych siebie. Myślę jednak, 
że jestem przykładem na to, że można 
zmienić swoje podejście i wiele zaak-
ceptować.

Bianca-Beata Kotoro: Pani Fausty-
no, czy pamięta Pani jaki czas był po-
trzebny pani na zaakceptowanie stomii 
u syna?

Pani Faustyna, mama Oskara: Oko-
ło miesiąca. Worki odpadały mi jeden 
po drugim, nie wiedziałam jak ja mam 
je po prostu przyklejać, jakiego sprzęt 
używać. Musiałam przetestować wszyst-
kie firmy, żeby znaleźć swoją odpowied-
nią płytkę. W końcu kiedy udało mi się 
dopasować, poczułam, że jednak to nie 
jest takie straszne. A Oskar na szczę-
ście jest takim dzieckiem, które chce 
wiedzieć jak najwięcej i zadaje pytania. 
Jest ciekawy, zwłaszcza tego co doty-
czy jego własnej osoby, jego ciała. Jak 
idziemy na jakiś zabieg, badania, on 
chce wiedzieć na czym to będzie do-
kładnie polegać. I ja mu odpowiadam, 
pokazuję obrazki, wyjaśniam. 

Szpital nie jest nam obcy, to jest nasz 
drugi dom. Odmienność innych dzieci 
nie szokuje nas. Oskar nigdy nie śmiał 
się z cudzej inności. Jeżeli widzi dzieci 
na wózku, nie pyta, już wie, że dziecko 
ma chore nóżki. Ewentualnie pyta czy 
może pomóc popchać wózek, jest bar-
dzo opiekuńczy, pomimo, że jest jedy-
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nakiem. Tak sobie myślę, że  rodzice zapominają często 
o takiej zwykłej rozmowie z dzieckiem, co będzie, jak 
wygląda świat. Nigdy przed Oskarem nie ukrywałam nic, 
nie okłamywałam go, zawsze mówiłam prawdę. Jemu jest 
wtedy łatwiej z tym walczyć. On wie co go czeka, że bę-
dzie na czczo, nie będzie mógł jeść, że będzie go bolało 
i on z tym później dzielnie walczy. 

Bianca-Beata Kotoro: Czy jest jakaś złota rada dla 
innych rodziców?

Pani Faustyna, mama Oskara: Rada dla innych rodzi-
ców, po prostu, żeby nie okłamywali swoich dzieci w imię 
ich ochrony. Muszą być z nimi szczerzy. One są bardzo 
mądre i wiedzą więcej niż nam się wydaje. A jeżeli te naj-
ważniejsze osoby dla dziecka naruszą to zaufanie to póź-
niej jest problem, wielki problem.

Bianca-Beata Kotoro: Panie Bartoszu, córka ma sto-
mię od czterech lat, to olbrzymie doświadczenie. Co by 
pan powiedział rodzicowi,  który za chwilę będzie miał 
dziecko z wyłonioną stomią?

Pan Bartosz, tata Liliany: Na pewno bym go pocie-
szył, że to nie jest tragedia! Choć na początku nie ma 
co ukrywać - jest szok, ale można nauczyć się z tym żyć. 
Wiadomym jest, że dziecko w przyszłości będzie musiało 
się z tym zmierzyć, zmierzyć się ze światem, który nie jest 
tolerancyjny. Ale obecnie jest znacznie lepiej niż sobie 
wyobrażałem. I to bym powiedział.

Bianca-Beata Kotoro: Skąd ta odwaga, żeby pokazać 
dziecko w kampanii, wziąć udział w sesji?

Pan Bartosz, tata Liliany: To nie była taka szybka de-
cyzja. Zastanawialiśmy się, ale stwierdziliśmy, że to nie 
jest żadne przestępstwo, czy nadużycie dziecka. Choć 
wiem, że ludzie nie chcą pokazywać swoich chorych dzie-
ci, przecież to nie są maskotki. Przez chwilę też tak my-
ślałem, ale to nie to. Tu nie chodzi o litość, współczucie 
tylko o edukację, o łamanie tabu. W firmie, w której pra-
cuję jest 250 osób, nikt na początku nie wiedział o mojej 
córce, o jej nerkach, o jej stomii, obecnie wszyscy wiedzą. 
Wiedzą i bardzo chętnie jak tylko mogą pomagają. Jest 
wsparcie, jest zrozumienie. A dzięki zdjęciom będzie jesz-
cze większe zrozumienie tego zjawiska jakim jest stomia 
u dzieci. Pomoże stomikom, ale i rodzinom, znajomym.

Bianca-Beata Kotoro: A jak funkcjonują Wasze dzieci 
z rodzeństwem, z kolegami, przyjaciółmi bez stomii?

Pani Katarzyna, mama Kamila: U mnie normalnie 
mówią o tym, że mają brata, który ma stomię. General-
nie nie ma z tym problemu, nikt z nich o to nie pyta, bo 
dla nich jest to norma. Oni z tym żyją na co dzień. Jak 
urodził się Kamil, to moja córka bawiła się lalkami i zmie-
niała im woreczki na brzuchu. Było trzeba tylko uprzedzić 
w przedszkolu, że dziecko nie ma dziwnych zabaw, ma 
tylko braciszka stomika. Ona doskonale zdaje sobie spra-
wę czym się różni Kamilek. Nigdy nie było to przed nią 
ukrywane.

Pani Dagmara, przyjaciółka pani Marii, mamy Tomka: 
Chłopcy znają się od urodzenia, zawsze gdzieś się spoty-
kali. Teraz są przedszkolakami i zaczęły się wspólne, świa-
dome zabawy. Często nie mogą się doczekać, żeby się 
wspólnie pobawić. Była taka jedna cudna sytuacja, jeden 
do drugiego: „a ja idę siku”, „a ja też idę siku” I razem 
sobie stanęli przy drzewku i robią siusiu. W pewnym mo-

mencie mój synek mówi: „a co 
ty tu masz”, „mam wojeczek”, 
„a po co ci ten woreczek” 
wtedy przerwałam ten dialog 
i wytłumaczyłam po co jest 
ten woreczek. Na to mój syn pod-
sumował: „A Tomek ma woreczek, a ja nie 
mam woreczka” i pobiegli dalej bawić się. Cudowna 
dziecięca ciekawość, która zaspokojona, staje się kawał-
kiem świata, normą. Tak jest i tyle.

Bianca-Beata Kotoro: Ma Pani zdrowe dziecko. Czy 
jest pani za tym, żeby dzieci 4-5 letnie w przedszkolach 
oswajać, uświadamiać na różne tematy? To że mogą mieć 
różnych kolegów i koleżanki, którzy na przykład nie mają 
nóżki, lub niesprawne rączki, albo tacy którzy mają sto-
mię? 

Pani Dagmara, przyjaciółka pani Marii, mamy Tomka: 
Myślę, że tak. My tłumaczymy dziecku różne rzeczy, np. 
jak widzimy dziecko na wózku i już teraz wiemy, że dla 
dzieci to nie jest takie wstrząsające, to dorośli się boją, 
to ich lęki. Ludzie dorośli mają wielki problem jak stają 
w obliczu niepełnosprawności, czy choroby, ale nie dzie-
ci.

Pani Katarzyna, mama Kamila: Na szczęście nie 
wszyscy dorośli są od razu sparaliżowani. Kamila wysła-
łam na kolonie po raz pierwszy i wypadła mu stomia, do 
samej pachwiny. Poradzili sobie. Nie spanikowali. Pielę-
gniarka, na szczęście na co dzień pracująca na transplan-
tologii,  zadzwoniła do swoich kolegów chirurgów i uzy-
skała informacje, że dopóki stomia nie zmienia koloru, 
wszystko jest ok. Kamil niestety musiał tylko odleżeć co 
swoje, bo stomia się wchłania po wyrównaniu ciśnienia 
w brzuchu. Wtedy nie wiedziałam, że nie powinien sie-
dzieć sześć godzin w autokarze. Ściągnęli mnie, ale syna 
nie odesłali z koloni, a mogli. Więc duży ukłon, dla ludzi 
z ZHP którzy zabrali go ze sobą, bo to były kolonie zu-
chowe a nie lecznicze sanatorium. 

Pani Maria, mama Tomka: Kolejny dowód na to, że 
ze stomią można żyć i funkcjonować bez żadnych ogra-
niczeń. Stomia daje życie a nie je ogranicza! Chciałabym  
aby stomia nie funkcjonowała w umysłach ludzi jako coś, 
co z człowieka robi osobę niepełnosprawną. Mam na-
dzieję, że ta kampania przyczyni się do tego, żeby ludzie 
ze stomią przestali czuć się gorsi, inni czy niepełnowar-
tościowi. Wierzę, że akcje jak ta obalą wreszcie mity zwią-
zane ze stomią i przełamią tabu, które wokół stomii wciąż 
istnieje.

Pani Natalia, mama Kornelki: I drodzy rodzice, nie 
myślcie za dużo, nie starajcie się przewidywać, nie bierz-
cie sobie wszystkiego do głowy i serca co przeczytacie 
i co usłyszycie. Skupcie się na tym co jest dziś, teraz. 
Zobaczcie co dobrego się zadziało, czego dziś na-
uczyło się wasze dziecko. Wasza akceptacja i spo-
kój, to akceptacja dziecka jego sytuacji, to akcep-
tacja społeczeństwa. Teraz to wiem i wiem jakie 
to jest ważne.

Pani Anna, mama Kajetana: Ale miejcie 
też zrozumienie dla tego czasu tuż po, dla sie-
bie. Nie dziwcie się i nie zaprzeczajcie swo-
jej złości, lękom. Pozwólcie im popłynąć ze 
łzami, one w którymś momencie się kończą 



i wtedy zaczniecie dobrze funkcjonować. Bo najważniejsze to 
jest pogodzić się z sytuacją prawdziwie, wewnętrznie. Dopie-
ro to pogodzenie daje siłę.  Teraz to wiem i tym mogę się 
podzielić z innymi.

Pani Aleksandra, mama Zosi: Wiem jedno, że rodzice, 
którzy mają świadomość tego, że ich dziecko będzie miało 
wyłonioną stomię mogą się do tego przygotować, nie po-
trzebują dużo porad, bo sami opracują plan. Inaczej wyglą-
da sprawa z rodzicami, którzy sytuacją zostają zaskoczeni, tak 
jak w naszym przypadku. Wyszliśmy ze szpitala położniczego 
ze „zdrowym” dzieckiem i nagle szok, zostaliśmy zaskoczeni! 
Wszystko działo się bardzo szybko i nerwowo, potrzebowa-
liśmy czasu na to, żeby poukładać sobie wszystko w głowie. 
Myślę, że trzeba dać sobie trochę czasu. Zaskoczenie, strach, 
panika to wszystko da się ogarnąć! Człowiek szybko się uczy 
nowych rzeczy, takich jak zmiana worka czy pielęgnacja dziec-
ka. Bardzo ważna jest pomoc rodziny chociażby w czynno-
ściach codziennych takich jak opieka nad drugim dzieckiem, 
przyszykowanie obiadu, nakarmienie zwierząt. My tą pomoc 

otrzymaliśmy, wiec mogliśmy skupić się tylko na naszej Zosi. 
Później  wszystko wróciło do normy. Teraz funkcjonujemy jak 
każda rodzina, pracujemy wyjeżdżamy na wakacje, bawimy 
się, ot tak, po prostu.

Bianca-Beata Kotoro: Dziękuję Wam wszystkim, z całego 
serca, jesteście wspaniali. Czuję się zaszczycona, że mogłam 
tu z Wami być. Dziękuję za te rozmowy, za Wasze podzielanie 
się kawałkiem siebie, za zaufanie. I życzę, aby ten optymizm, 
który jest tu dziś, był zawsze przy Was! Zarażajcie nim innych. 
Jesteście świetnymi nosicielami wiedzy i szczepionkami prze-
ciw fobii stomijnej. ■



Analizuje i błyskotliwie puentuje kondycję tego 
świata, w kilku zdaniach, zawsze prowokując do refleksji. 
Marzyłem o kimś takim jako człowiek, który wciąż staje 
się psychologiem. Gdy pierwszy raz spotkałem mojego 
Mentora od razu zadałem mu pytanie: ”Jak żyć?” Wtedy 
nic nie odpowiedział, spojrzał tylko głęboko w oczy. Byłem 
równie przerażony jak zachwycony z faktu, że być może 
mam do czynienia z kolejnym wcieleniem oświeconego 
Buddy. Mnóstwo czasu (pieniądz rzecz nabyta, więc 
nie wspominam) poświęciłem na wykłady z psychologii 
i filozofii egzystencjalnej u mojego Mentora. Prosty 
jest więc mój wybór, gdy w obliczu twórczej niemocy 
i goniących terminów redaktorskich, przyszedłem do 
niego z pytaniem: „o czym mam napisać Mistrzu?” Mentor 
spojrzał na mnie wielkimi oczami i rzucił od niechcenia: 
„skąd ja mam to wiedzieć, jeżeli ty tego nie wiesz?”. 
Nauczyłem się przy nim nie poddawać. Patrzyliśmy na 
siebie w milczeniu przez dłuższą chwilę. Mentor chwycił 
w dłonie gazetę, zwinął ją w niezgrabną trąbkę, przybliżył 
do oka i spojrzał przez nią na świat: „Napisz o wakacjach…”

- Staram się być poważnym człowiekiem i obracam się wśród 
poważnych ludzi, także ciężko chorych. Nawet jak nie chce 
mi się być poważnym to chociaż udaję. A ty mi każesz pisać 
o wakacjach?! – wsparłem głowę na ręce i czekam na kolejne 
rozsądniejsze propozycje tematów od Mentora.

- To poważni ludzie nie mają wakacji?! – jak zwykle pada 
riposta krótka i treściwa niczym prawy sierpowy – Jestem 
poważnym człowiekiem i mam wakacje…

- Ale takie teksty o wakacjach się nie sprzedają dobrze 
w dzisiejszych czasach – rzuciłem w kierunku Mentora, który 
oglądał niebo przez swoją lunetę i w ogóle nie zwracał na 
mnie uwagi - Ludziom brakuje pieniędzy na wyjazdy. Ludzie 
chcą czytać o problemach i o tym jak sobie z nimi radzić!  
Myślałem, że napiszę o takim mężczyźnie, którego poznałem. 
Jest bardzo chory, kiedyś miał silny głos a teraz mówi bardzo 
cicho. Nie może chodzić, nie czuje nóg. Paskudna choroba.

- Dlaczego nie pomożesz mu wstać? Już nie jesteś 
empatyczny panie psychologu? – Mentor często wprowadza 
mnie w konsternację swoimi odpowiedziami, prowadzi ze 
mną zabawy słowne, ale nauczyłem się przy nim wytrwałości. 

Jak każdy człowiek, nieustannie poszukujący życiowych drogowskazów, mam 
swojego Mentora. Wszystkich jego zalet nie sposób wymienić, nie śmiem  
nawet! To na przykład człowiek, który stąpał po Księżycu! Guru kreatywności, 
który grecki teatr starożytny przeniósł w XXI wiek tworząc współczesne dyty-
ramby i wciąż zachwyca kondycją w tańcu. Poeta i prozaik!
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„Czasami należy odpuścić sobie powagę. Mam pewność, 
że większość naszych problemów staje się tak ogromna 
i przerażająca w związku z tym, że takimi je czynimy”.

- Świetnie! Uwielbiam czary! Pokaż mi 
szybko tę odpowiedź! – oczy Mentora 
rozbłysły radośnie.

Silny Facet ponownie chwycił mnie 
za rękę. Rozmawialiśmy o jego trudnym 
dzieciństwie, o stratach, z którymi 
nie potrafił sobie poradzić, o żalu do 
ludzi, którzy zawiedli jego zaufanie, 
o krzywdach, które wyrządził bliskim, 
o miłości do żony, dzieci i wnuków. 
„A teraz jestem pusty w środku, tak 
jakby, już nic we mnie nie było…” 
Pytam go, w jaki sposób udało mu się 
przeżyć to wszystko? Skąd czerpał siłę? 
Podniósł wzrok na mnie i odpowiedział 
zdziwiony: „myśli pan, że jestem 
silny?”. Zanim zdążyłem przytaknąć, 
usłyszeliśmy niespodziewanie  głos 
pacjenta z pierwszego łóżka: „jak jasna 
cholera panie!” Ten czas przy Silnym 
Facecie to było kilka pojawiających 
się i wysychających łez. Poczułem 
pulsowanie między naszymi dłońmi. Tak 
jakby naczynia krwionośne w dłoniach 
zaczęły nie wytrzymywać naporu krwi. 
Moje? Jego? Nasze?

- Super! Ale magia! – krzyknął 
radośnie Mentor, po dłuższej chwili 
trzymania się za ręce w ciszy – Skąd się to 
wzięło?! Co tam jest w środku?!

- To jest empatia. Bardzo lubię 
spędzać z tobą czas i słuchać cię. Zawsze 
staram się ciebie zrozumieć.  Bywasz 
męczący i zarozumiały, ale mam nadzieję, 
że nigdy się nie rozstaniemy.

- Zapytaj jutro Silnego Faceta jaką 
bajkę lubi najbardziej – powiedział 
przejęty Mentor.

Silny Facet od wczoraj przyjmuje leki 
antydepresyjne. Za oknem deszczowa 
pogoda. Podczas rozmowy moje myśli 
obijały się o wczorajsze słowa Mentora: 
zapytaj go jaką bajkę lubi najbardziej? 
Przecież to jest żenujące! Jak można pytać 
dorosłego, ciężko chorego mężczyznę 
o takie bzdury. Zaryzykowałem chyba 
tylko dlatego, że zaczął mówić o swoim 
1,5 letnim wnuku.

- Jaką bajkę w dzieciństwie lubił pan 
najbardziej? – no i stało się. Silny Facet 
zaczął się śmiać…

Z każdej naszej rozmowy płynie jakaś 
nauka.

Silny Facet – takie jest moje pierwsze 
wrażenie jego osoby. Przestrzeń z dwoma 
łóżkami dzieli nas od siebie, na pierwszym 
z nich pacjent, z którym się witam, 
ale kątem oka obserwuję mężczyznę. 
Uśmiecha się. Wcale nie wygląda na 
kogoś kto resztę życia spędzi w łóżku czy 
na wózku. Zbliżam się do niego, swoją 
otwartą dłonią dwukrotnie przyklepuje 
łóżko, zachęcając mnie bym usiadł. 
Dopiero potem ściska moją rękę na 
powitanie i długo jej nie puszcza. Mówi, 
że nie napracuję się przy nim za długo. 
Nie że „za bardzo” tylko „za długo”. 
Potem się okazało, że „przestał żyć” 
kilka miesięcy przed zdiagnozowaniem 
raka. Coś mu podpowiadało, że zbliża się 
koniec. Bolało inaczej. Już wtedy żegnał 
się z najbliższymi a oni mieli go za wariata. 
Leczony był na korzonki. Pożerał ogromne 
ilości środków przeciwbólowych. 
Cierpiał, nie spał, nauczył się pić herbatę 
w nocy, przestał spać z żoną z troski o to, 
żeby ona się wysypiała. Puścił moją rękę 
i wskazał palcem okno. Gdy już nie mógł 
wytrzymać z bólu to stanął na parapecie. 
Bał się bardzo, więc wrócił do pokoju 
i padł pod obrazem rodzinnym, błagając 
matkę o pomoc. A potem obserwował 
jak w ciągu czterech godzin odchodzi 
mu czucie z nóg. Wtedy pożegnał się 
ze światem po raz drugi. Jak bardzo 
trzeba tęsknić za życiem i je kochać by 
tyle razy żegnać się z nim i nie potrafić 
odejść. Problemy bardzo oddalają od 
siebie ludzi. Ludzie patrzą na problemy 
a nie na siebie nawzajem. Miałem 
kiedyś pacjentkę, którą zapytałem kiedy 
znajduje czas by usiąść z partnerem i z nim 
spokojnie porozmawiać. Powiedziała, że 
oczywiście zawsze znajdują na to czas, 
pomimo tego, że ich dziecko zaburzyło 
równowagę w ich związku. Jak to wtedy 
wygląda? Kładą się na kanapie i oglądają 
telewizję. O czym wtedy rozmawiają? No 
oglądają telewizję. Ach…

- Znam odpowiedź na twoje pytanie 
Mentorze. Pokażę ci to bez użycia słów, 
jeśli pozwolisz?

Mentora należy słuchać. Każdy 
takiego Mentora powinien w życiu 
mieć. Czasami należy odpuścić sobie 
powagę. Mam pewność, że większość 
naszych problemów staje się tak 
ogromna i przerażająca w związku z tym, 
że takimi je czynimy. A potem udajemy, 
że rozmawiamy leżąc obok siebie na 
kanapie, gapiąc się w telewizor i nawet 
się nie dotykamy. Silny Facet uwielbia 
Koziołka Matołka. Pacanów to rodzinna 
miejscowość jego ukochanej mamy, 
która zmarła, gdy był dzieckiem. Są takie 
drobiazgi w naszych historiach życia, 
które łagodnie łączą nas z bolesnymi 
wspomnieniami. Każdy z nas ma takie 
drobiazgi, żeby jednak je odnaleźć, 
trzeba się do siebie zbliżyć i rozmawiać. 
Miało być o wakacjach, więc jest 
o wakacjach. Bo przecież najfajniejsze 
wakacje są wtedy, gdy mamy ludzi, na 
których nam zależy blisko siebie. Wtedy 
wakacje mogą trwać nawet cały rok. 
     

Tymczasem! ■
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a teraz to ja mam swoich facetów 
a i pan z obrączką na palcu serdecznym, 
ja takich rozmów o chorobach nie 
potrzebuję! Ja sobie świetnie radzę, 
prawda dziewczyny?” – patrzę na dwie 
pozostałe pacjentki, są uśmiechnięte od 
ucha do ucha, potakują optymizmowi 
swojej liderki, widać w ich oczach 
ogromny podziw wobec jej postawy, 
nabierają przy niej pewności siebie. Na 
parapecie pod oknem udokumentowane 
dowody na istnienie jej facetów: obrazek 
przedstawiający Ojca Pio, zdjęcie 
uśmiechniętego wnuka. Otwiera portfel 
i legitymuje zdjęciem istnienie swojego 
partnera: „Jak nie popije to z niego złoty 
człowiek, a zresztą kto teraz nie pije? Ja 
też piłam, ale teraz to ani grama bo trzeba 
dbać o siebie”. Porusza się nerwowo 
na łóżku, choroba nowotworowa 
umiejscowiona w odbycie wymaga od 
niej ciągłego poszukiwania wygodnej 
pozycji, widać, że odczuwa znaczny 
dyskomfort, ale nie daje poznać po 
sobie cierpienia. W pewnym momencie 
wstaje i jednym hasłem aktywizuje swoje 
koleżanki: „Pijemy kawusię dziewczyny! 
Panu też zrobić?”.

O jej alkoholizmie rozmawiamy 
podczas każdego pobytu. Na każdym 
kroku podkreśla rolę jaką Bóg odgrywa 
w jej życiu, jak umacnia ją w dążeniu do 

Żyjemy w takich czasach, że 
coraz mniej wymagamy od siebie, 
bo dużo łatwiej jest narzekać 
na wady systemów w obrębie 
których funkcjonujemy. Nasza 
lewa półkula mózgu, ta racjonalna 
(teoretycznie) i analityczna (czasami 
przekombinowana) nie nadąża za 
ustalaniem faktów a prawa półkula 
mózgu, ta o dużym potencjale 
wyobrażeniowym, twórczym, oddaje 
się myślom zupełnie oderwanym 
od rzeczywistości, zarówno (nad 
wyraz) pozytywnym jak i (nad wyraz) 
negatywnym. Zdarza się, że czasami 
„zapominamy” o posiadaniu obu 
półkul.

PRAWA PÓŁKULA 
Mam przed oczami pacjentkę, 

która podczas chemioterapii 
zaczęła nadrabiać lata zaległości 
w rozmowach z Bogiem. Na 
każdym kroku pani podkreślała, 
że Bóg jest dla niej jedynym 
ratunkiem, że choroba jest karą za 
jej dotychczasowe błędy życiowe 
i tylko modlitwa może ją uratować. 

„Z panem to ja mogłabym się 
umówić kilkanaście lat temu na 
randkę i wierzy mi pan, że bym 
panu na pewno zawróciła w głowie, 

zdrowia i abstynencji. Na więcej tematów 
sobie nie pozwala, wywiad jest zdawkowy, 
syzyfowa praca. Wciąż dźwięczą mi 
w uszach jej słowa: „Bóg pomoże pani 
doktor mnie z tego wyciągnąć, zobaczy 
pan! I wtedy pozałatwiam całą resztę, 
naprawię wszystkie błędy”. 

LEWA PÓŁKULA 
„Na pewno jest złośliwy!” – mówi 

mężczyzna, którego żona przyciągnęła 
do gabinetu podstępem. Kobieta patrzy 
na mnie bezradnie, czeka aż powiem coś 
co zakończy jej koszmar. Troska o rodziny, 
w których pojawia się choroba skupia 
się głównie na osobie, która choruje. 
Przeważnie nikt nie zauważa cierpienia 
pozostałych członków rodziny. Oni także 
ponoszą ogromne koszty psychofizyczne 
zaistniałej sytuacji. Ich organizm pracuje 
na pełnych obrotach, często nie 
odpoczywają, miewają zaburzenia rytm 
snu bo żyją w ciągłym strachu, że bliski 
chory może ich w każdym momencie 
potrzebować. To oni muszą radzić sobie 
ze zmiennością nastrojów osoby chorej 
i reagować z taktem, aby nie poczuła 
się gorzej. Oni nie wiedzą jak reagować, 
nigdy nie byli w takiej sytuacji więc 
reagują tak jak się utarło w sytuacjach 
trudnych: „wszystko będzie dobrze!”. 

„Ona ciągle to powtarza i mnie to 

Pakiet
Podoba mi się idea książki Keri Smith „Zniszcz ten dziennik”. Ponad 200 stron 
kreatywnej destrukcji: prostych, choć czasami bardzo dziwnych, sposobów ra-
dzenia sobie z negatywnymi emocjami. Genialna w swojej prostocie, oszczęd-
na w słowa, dosadnie dyrektywna, a na dodatek w zasadzie bez ograniczeń 
wiekowych! Zwyczajnie pozazdrościłem autorce pomysłu i odwagi. 

Tekst: Rafał Rybka
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strasznie ….!” – patrzę na łzy płynące 
po policzkach obolałej od słownych 
ciosów chorego męża kobiety. Chory 
ma rację – nikt nie może mieć pewności 
jak będzie wyglądała jego przyszłość. 
Podkreślam mu jednak, że jego 
żona ma dobre intencje i sama żyje 
w tym przeświadczeniu nadziei, wiary 
w optymistyczne zakończenie leczenia. 
„Ja wiem, że będzie złośliwy! Wszyscy 
mnie okłamujecie, nawet lekarz nie 
mówi mi prawdy tylko kręci, że to tylko 
podejrzenie…”. Nie chce mi powiedzieć 
skąd wie, że jest tak źle, nerwowo 
potrząsa głową dając sygnał „nie 
pogadamy, wiem swoje”. Oczywiście nie 
może mi tego powiedzieć więc pytam go 
co zamierza zrobić z tą pesymistyczną 
diagnozą. Opuszcza głowę, ale twardo 
stwierdza, że trzeba będzie umrzeć bo 
z przerzutami jeszcze nikt nie wygrał. 
Pytam czy mając tak dużą pewność 
nieuchronnej śmierci zaczął porządkować 
swoje życie? Popatrzył na żonę 
z wyrzutem: „Widzisz! Pan też mówi, że 
umrę i po co ta cała rozmowa?!”. Pytam 
go co to jest nowotwór złośliwy – nie wie. 
Pytam go co to są te przerzuty – nie wie. 

W jaki sposób pewność czegokolwiek 
może obyć się bez silnych dowodów, 
faktów? Śmierć jest nieuchronna – 
pewne. Kiedy nastąpi? Nie wie nikt.

modlitwa niesie w leczeniu, zauważyła 
to. Zauważyła też, że za długo zwlekała 
z „naprawianiem” błędów. Zaczęła 
planować. Z portfela zniknęło zdjęcie 
uzależnionego od alkoholu partnera, 
postanowiła pojechać odwiedzić wnuka  
i przede wszystkim pogodzić się  
z córką i powiedzieć jej o swojej chorobie. 
Tuż przed zakończeniem linii leczenia 
chemioterapią w oddziale pacjentka 
zniknęła. Nie martwię się o panią. 
Gdziekolwiek jest, wierzę że daje sobie 
radę.
Pakiet osobowościowy. 
Każdy idzie z nim przez życie i zaczyna 
z nim leczenie onkologiczne. To 
nasze dotychczasowe doświadczenia, 
cechy genetyczne predestynujące 
nas do pewnej drogi życiowej, to 
nasze rodziny, przyjaciele, praca, 
zainteresowania, upodobania smakowe 
itp. Pakiet osobowościowy nie wymaga 
zwoływania konsylium, wystarcza nasza 
pewność co ten pakiet zawiera. Pakiet 
osobowościowy zawsze jest na czas, o ile 
mamy świadomość, że go posiadamy. 
Od stycznia tego roku działa inny pakiet, 
ten „ważniejszy”. Drogi Pacjencie nie 
poddawaj się! Ten pakiet też ma sens. 
Bo ma…. prawda? Czas pokaże a Ty bądź 
kreatywny w wyrażaniu emocji.
Tymczasem! ■

Pakiet osobowościowy. 
Każdy idzie z nim przez życie 

i zaczyna z nim 
leczenie onkologiczne.  

To nasze dotychczasowe 
doświadczenia, cechy 

genetyczne predestynujące 
nas do pewnej drogi życio-

wej, to nasze rodziny, przyja-
ciele, praca, zainteresowania, 

upodobania smakowe itp.

Pacjentka zmieniła się na twarzy. 
Zmęczenie podkrążyło jej oczy, 
wydusiło z nich łzy. Koleżanki 
odwrócone do niej tyłem, leżały na 
boku udając głęboki sen. „Bóg mnie 
opuścił, nie mam już siły, bardzo źle 
się czuję, nie dam rady” – patrzyła 
w okno, wypowiadała słowa bardzo 
powoli jak w kulminacyjnej scenie 
dramatu. Usiedliśmy wtedy w pustej 
sali na końcu oddziału, to znaczy ja 
siedziałem a ona starała się znaleźć 
w miarę wygodną pozycję. „Od 
kilku miesięcy już nie płakałam, duża 
ulga…” – pomyliła przejęcie kontroli 
Boga nad jej życiem ze wsparciem jakie 

„Bóg mnie opuścił, nie mam już siły, 
bardzo źle się czuję, nie dam rady”



›› Cel kampanii
Zadaniem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest 
walka z wykluczeniem społecznym dotykającym pacjentów z tym 
problemem zdrowotnym. Celem kampanii jest przełamanie tabu 
związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa  
w zakresie faktów i mitów związanych z tą przypadłością.

Do głównych zadań kampanii należy zaliczyć:

•  edukację opinii publicznej na temat stomii oraz problemów osób 
z wyłonioną stomią,

•  budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla pacjentów 
stomijnych,

• aktywizację społeczną stomików,

•  zmianę postaw pacjentów stomijnych w kierunku akceptacji 
swojej sytuacji życiowej.

›› Misja kampanii
Misją kampanii jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla 
pacjentów ze stomią tak by mogli powrócić do normalnej 
aktywności zawodowej i społecznej.

Jak pokazują badania stomia to nie tylko obciążenie  fizyczne 
ale i psychiczne, na które pacjent powinien zostać odpowiednio 
przygotowany. Aby zapewnić mu psychiczny komfort należy 
prowadzić dialog z personelem medycznym, który jest pierwszym  
źródłem informacji i wsparcia dla pacjentów. Współpraca może 
zaowocować wprowadzeniem lepszych praktyk w zakresie opieki 
nad pacjentami stomijnymi oraz odpowiednio przygotować  
ich do zabiegu.

 

 

Przyłącz się do kampaniiOgólnopolska Kampania Społeczna
wspierana przez

Optymalny w pielęgnacji stomii

Patroni honorowi

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Stomijne Polskie Towarzystwo Wspierania 
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Partner medyczny 

Optymalny w pielęgnacji stomii

Patroni medialni

›› Spodziewane efekty
•  Stomicy staną się w mniejszym stopniu dyskryminowani w życiu zawodowym, 

publicznym oraz szkolnym, a pracodawcy i nauczyciele będą umieli z takimi osobami 
rozmawiać, aby przełamywać ich lęk przed brakiem akceptacji ze strony otoczenia.

•  Stomicy przestaną wstydzić się stomii i podzielą się publicznie swoimi doświadczeniami.

•  Stomicy będą realizować swoje pasje i zaczną uczestniczyć w aktywnościach, których do 
tej pory unikali, takich jak uprawianie sportu

• Stomicy na nowo nauczą się budować swoje relacje towarzyskie i rodzinne

•  Stomicy będą mieli zapewnioną odpowiednią edukację na temat konsekwencji wyłonienia 
stomii oraz jej pielęgnacji.

›› Polub nasz profil na Facebooku!
•  Facebook.com/KampaniaSTOMAlife. Śledź 

aktualności, komentuj, udostępniaj – chcemy, żebyś 
stał się częścią naszej społeczności!

›› Podziel się swoją historią!
•  Zachęcamy do podzielenia się swoją historią, która 

stanie się inspiracją i wsparciem dla innych! Za 
pośrednictwem strony www.stomalife.pl stomicy 
mogą opowiedzieć np. o emocjach, które odczuwali 
zarówno przed, jak i podczas pierwszych tygodni  
po operacji, o problemach w życiu codziennym  
i zawodowym, o swoich pasjach i marzeniach,  
a także o tym, jak wyglądał proces akceptacji stomii.

›› Masz pytanie?
•  STOMAlinia to miejsce, w którym żadne pytanie 

nie pozostanie bez odpowiedzi. Dzięki niej możecie 
uzyskać poradę i pomoc na temat stomii, jej 
pielęgnacji oraz życia z nią. Odpowiedzi udzielają 
psycholodzy, lekarze oraz pielęgniarki stomijne.

•  Jeśli masz pytanie napisz: poradnia@stomalife.pl 
lub psycholog@stomalife.pl

››  Rozwijaj wiedzę na temat stomii!
•  Zapraszamy do skorzystania z interaktywnego 

kursu dotyczącego stomii i jej pielęgnacji. Szkolenie 
dostępne jest nieodpłatnie dla każdego i kończy 
się wydaniem zaświadczenia o odbyciu 
kursu. Kurs składa się z dwóch części. 
Pierwsza z nich zawiera podstawowe 
informacje dotyczące stomii, jej pielęgnacji  
i sprzętu stomijnego. Druga związana jest  
z edukacją pacjenta stomijnego na temat 
jego stanu, codziennego życia ze stomią,  
a także refundacji sprzętu stomijnego. Kurs 
wraz z quizem porządkującym zdobytą 
wiedzę znajduje się pod adresem  
www.stomalife.pl/szkolenia.

›› Przysyłaj pomysły!
•  Nikt nie wie lepiej od Ciebie, jak jeszcze  

możemy Ci pomóc w ramach kampanii!  
Jeżeli masz pomysł, jak ją rozwijać,  
podziel się biuro@stomalife.pl.

•  Przysyłaj nam też swoje propozycje faktów  
i mitów dotyczących stomii oraz życia z nią.

Jedną z głównych idei kampanii
jest włączenie w nią
jak największej liczby osób.
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›› Cel kampanii
Zadaniem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest 
walka z wykluczeniem społecznym dotykającym pacjentów z tym 
problemem zdrowotnym. Celem kampanii jest przełamanie tabu 
związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa  
w zakresie faktów i mitów związanych z tą przypadłością.

Do głównych zadań kampanii należy zaliczyć:

•  edukację opinii publicznej na temat stomii oraz problemów osób 
z wyłonioną stomią,

•  budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla pacjentów 
stomijnych,

• aktywizację społeczną stomików,

•  zmianę postaw pacjentów stomijnych w kierunku akceptacji 
swojej sytuacji życiowej.

›› Misja kampanii
Misją kampanii jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla 
pacjentów ze stomią tak by mogli powrócić do normalnej 
aktywności zawodowej i społecznej.

Jak pokazują badania stomia to nie tylko obciążenie  fizyczne 
ale i psychiczne, na które pacjent powinien zostać odpowiednio 
przygotowany. Aby zapewnić mu psychiczny komfort należy 
prowadzić dialog z personelem medycznym, który jest pierwszym  
źródłem informacji i wsparcia dla pacjentów. Współpraca może 
zaowocować wprowadzeniem lepszych praktyk w zakresie opieki 
nad pacjentami stomijnymi oraz odpowiednio przygotować  
ich do zabiegu.

 

 

Przyłącz się do kampaniiOgólnopolska Kampania Społeczna
wspierana przez

Optymalny w pielęgnacji stomii

Patroni honorowi

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Stomijne Polskie Towarzystwo Wspierania 
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Partner medyczny 

Optymalny w pielęgnacji stomii

Patroni medialni

›› Spodziewane efekty
•  Stomicy staną się w mniejszym stopniu dyskryminowani w życiu zawodowym, 

publicznym oraz szkolnym, a pracodawcy i nauczyciele będą umieli z takimi osobami 
rozmawiać, aby przełamywać ich lęk przed brakiem akceptacji ze strony otoczenia.

•  Stomicy przestaną wstydzić się stomii i podzielą się publicznie swoimi doświadczeniami.

•  Stomicy będą realizować swoje pasje i zaczną uczestniczyć w aktywnościach, których do 
tej pory unikali, takich jak uprawianie sportu

• Stomicy na nowo nauczą się budować swoje relacje towarzyskie i rodzinne

•  Stomicy będą mieli zapewnioną odpowiednią edukację na temat konsekwencji wyłonienia 
stomii oraz jej pielęgnacji.

›› Polub nasz profil na Facebooku!
•  Facebook.com/KampaniaSTOMAlife. Śledź 

aktualności, komentuj, udostępniaj – chcemy, żebyś 
stał się częścią naszej społeczności!

›› Podziel się swoją historią!
•  Zachęcamy do podzielenia się swoją historią, która 

stanie się inspiracją i wsparciem dla innych! Za 
pośrednictwem strony www.stomalife.pl stomicy 
mogą opowiedzieć np. o emocjach, które odczuwali 
zarówno przed, jak i podczas pierwszych tygodni  
po operacji, o problemach w życiu codziennym  
i zawodowym, o swoich pasjach i marzeniach,  
a także o tym, jak wyglądał proces akceptacji stomii.

›› Masz pytanie?
•  STOMAlinia to miejsce, w którym żadne pytanie 

nie pozostanie bez odpowiedzi. Dzięki niej możecie 
uzyskać poradę i pomoc na temat stomii, jej 
pielęgnacji oraz życia z nią. Odpowiedzi udzielają 
psycholodzy, lekarze oraz pielęgniarki stomijne.

•  Jeśli masz pytanie napisz: poradnia@stomalife.pl 
lub psycholog@stomalife.pl

››  Rozwijaj wiedzę na temat stomii!
•  Zapraszamy do skorzystania z interaktywnego 

kursu dotyczącego stomii i jej pielęgnacji. Szkolenie 
dostępne jest nieodpłatnie dla każdego i kończy 
się wydaniem zaświadczenia o odbyciu 
kursu. Kurs składa się z dwóch części. 
Pierwsza z nich zawiera podstawowe 
informacje dotyczące stomii, jej pielęgnacji  
i sprzętu stomijnego. Druga związana jest  
z edukacją pacjenta stomijnego na temat 
jego stanu, codziennego życia ze stomią,  
a także refundacji sprzętu stomijnego. Kurs 
wraz z quizem porządkującym zdobytą 
wiedzę znajduje się pod adresem  
www.stomalife.pl/szkolenia.

›› Przysyłaj pomysły!
•  Nikt nie wie lepiej od Ciebie, jak jeszcze  

możemy Ci pomóc w ramach kampanii!  
Jeżeli masz pomysł, jak ją rozwijać,  
podziel się biuro@stomalife.pl.

•  Przysyłaj nam też swoje propozycje faktów  
i mitów dotyczących stomii oraz życia z nią.

Jedną z głównych idei kampanii
jest włączenie w nią
jak największej liczby osób.



40

OKIEM SPECJALISTY

Seks to anatomia, fizjologia oraz różne form aktyw-
ności - ale to również: przeżycia, uczucia, doznania,  
a przede wszystkim relacje międzyludzkie. Seks spełnia 
nie tylko funkcję prokreacyjną i szczęściodajną, lecz tak-
że więziotwórczą – pod warunkiem, iż nie jest jedyną siłą 
wiążącą, bo niestety rzadko wiąże trwale i głęboko… Czy 
chcemy czy nie - potrzebne jest coś więcej i  chodzi tu 
o UCZUCIA. Rozpatrując na przykład deklarację: „Kocham 
Cię”. Nie zawsze jest to wyznanie komuś szczerych uczuć. 
Czasem to wytrych, za pomocą którego ktoś próbuje wła-
mać się do uczuć drugiej osoby, a częściej do jej ciała. 
Bywa narzędziem nacisku, usprawiedliwienia łajdactw 
i występków, czasem uspokajaczem... A nawet jeżeli bywa 
deklaracją uczuć, to niekoniecznie jest wyznaniem miłości. 
Problem w tym, że niektóre osoby, pomimo wieku i związ-
ków nie potrafią nazwać swoich uczuć, czasami nawet ich 
rozpoznać… 

Myślę, że warto przedstawić najważniejsze reguły:
• Nie deklarujmy uczuć, których nie ma lub nie jesteśmy 

ich pewni. 

• Nie udawajmy zaangażowania uczuciowego.
• Nie manipulujmy uczuciami drugiej osoby i ich nie wykorzy-

stujmy. 
• Nie wmawiajmy komuś, że powinien coś czuć.
• Nie oczekujmy, że uczucia „same w sobie” rozwiążą wszelkie 

problemy.
• Nie oczekujmy, że uczucia muszą się symetryzować, czyli jeśli 

ktoś kogoś kocha, to musi to być odwzajemnione.
Niestety wiele osób przeżywa bolesne zdziwienie, oburze-

nie, złość i smutek, gdy ich uczucia okazują się nieodwzajem-
nione. Są wtedy skłonni uważać, że czegoś im brakuje i gdyby 
to „coś” posiedli, druga osoba natychmiast zapałałaby do nich 
gorącym uczuciem. 
Często też czują, że 
doznają z jej strony 
jakiejś zaplanowanej 
krzywdy. Tak wcale 
być nie musi. Zabie-
gając o czyjeś uczu-
cia, możemy zyskać 

MAGIA 
NASZEGO
UMYSŁU
Szeroko pojęta edukacja seksualna jest procesem trwającym od momentu 
narodzin, aż przez całe życie i nie należy jej się bać, krępować, mówić, że 
to nieważne. Edukacja w tej intymnej sferze życia jest potrzebna zawsze - 
pomimo lat, przebytych chorób czy faktu wyłonienia stomii.

Tekst: Bianca-Beata Kotoro 
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wzajemność, lub może nas też uczucie 
„trafić” równocześnie, ale zawsze istnieje 
to „może”, a nie „na pewno”.

Tak naprawdę nie da się oszukać 
uczuć i nie da się oszukać ciała. Cudo- 
wnie, jeśli istnieje też zgodność między 
jednym i drugim. Jeżeli mimo to próbuje-
my przechytrzyć i ominąć ten porządek, 
otrzymamy w rezultacie atrapę. Jeżeli 
ktoś wyraża chęć na atrapy, to w porząd-
ku – wybór zawsze należy do danej oso-
by. 

A co z reakcjami seksualnymi? Jak 
ciało odpowiada na bodźce seksualne? 

Występują cztery fazy reakcji seksu-
alnych: Podniecenie, Plateau, Orgazm, 
Odprężenie. Jest to oczywiście pew-
ne uproszczeniu, bo sekwencja reakcji 
seksualnych nie obejmuje towarzyszą-
cych jej subiektywnie doznań, ponie-

waż ich rodzaj oraz intensywność 
są – zwłaszcza u kobiet – wyraźnie 
zindywidualizowane, podobnie jak 
warunki „uruchomienia”, przebieg 
w czasie. Satysfakcja seksualna, po-
czucie szczęścia czy chociażby za-
dowolenia, wykracza daleko poza 
fizjologiczny wymiar reakcji seksual-

nych i jest uwarunkowane wieloma do-
datkowymi czynnikami, jak chociażby: 
relacje uczuciowe pomiędzy partnerami, 
poziom dojrzałości psychoseksualnej, 
indywidualne pragnienia i upodobania, 
aktualny stan psychofizyczny partnerów, 
okoliczności.

Podniecenie seksualne u kobiet 
działa na innych zasadach niż u męż-
czyzn.  

Tak zwana gra wstępna, choć lepszym 
i trafniejszym określeniem jest gra miło-
sna - zapewnia lepszą więź emocjonalną 
i pobudza parę oraz pomaga osiągnąć 
podniecenie seksualne, które jest nie-
zwykle złożonym mechanizmem u kobiet. 
Nie polega na tym, że kobieta robi się 
„mokra”. Sprowadzenie gotowości na 
seks i podniecenia wyłącznie do stopnia 
nawilżenia pochwy jest bardzo częstym 
błędem. Tymczasem z pochwy może wy-
dzielać się dużo śluzu, a kobieta nie będę 

Zabiegając o czyjeś uczucia, możemy zyskać wzajemność, 
lub może nas też uczucie „trafić” równocześnie, ale zawsze 

istnieje to „może”, a nie „na pewno”.
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odczuwać żadnego podniecenia. Lub 
odwrotnie: będzie podniecenie a nie 
będzie nawilżenia. By osiągnąć podnie-
cenie, kobiecie potrzebne są świadome 
doznania psychiczne, które są bardzo 
zindywidualizowane. A do tego wszyst-
kiego bardzo często w wyniku przyjmo-
wania chemii, naświetleń czy po operacji 
wyłonienia stomii odczuwana jest su-
chość pochwy. Należy wtedy zastosować 
żele czyli lubrykanty. Owe żele nawilżają-
ce do narządów intymnych są do kupie-
nia w każdej aptece oraz lepszej drogerii. 
Ale pamiętajmy - żel nie pomoże jeśli nie 
ma pożądania i związanego z nim pod-
niecenia!

Kobietom zazwyczaj trudniej niż męż-
czyznom jest osiągnąć stan podniecenia. 
Wpływa na to masa czynników, które 
w tym - mówiąc delikatnie „przeszkadza-
ją”. 

»
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Począwszy od czynników biolo-
gicznych np. niski poziom hormo-
nów odpowiedzialnych za libido, 
psychicznych np. strach przed cią-
żą, uwarunkowań społeczno-kultu-
rowych np. wyuczony wstyd przed 
własną seksualnością a skończywszy 
na miejscu stosunku np. dzieci lub 
wnuki za ścianą. 

Każdy czynnik da się wyelimino-
wać, tylko potrzebna jest rozmowa 
i przyjrzenie się w czym tkwi pro-
blem. Prawdziwe podniecenie (nie 
to udawane) jest korelacją bodźców 
dotykowych z psychicznymi odczu-
ciami. Ciekawostką jest, że istnieją 
kobiety, które potrafią osiągnąć or-
gazm w myślach, dzięki swojej wy-
obraźni, siedząc, czytając książkę 
o tematyce erotycznej lub oglądając 

da „powiedziałem raz i wystarczy. Jak się 
coś zmieni, to dam Ci znać”. 

Kobiety potrzebują, aby mężczyźni 
od czasu do czasu zapewniali je o swo-
ich uczuciach (z resztą mężczyzna też 
lubi być o tym zapewniany). Z drugiej 
strony - nie można zrobić ze sformuło-
wania „kocham cię” frazy wypowiadanej 
co  20 minut, która całkowicie straci na 
swoim znaczeniu. Ważne, aby te słowa 
niosły ze sobą odpowiednie przesłanie. 
Bycie romantycznym w związku jest jak 
najbardziej w porządku! W każdym wieku 
i z każdym stażem w związku! W zdrowiu 
i w chorobie, na wózku czy ze stomią.  ■

film - zupełnie się przy tym nie dotyka-
jąc! Może brzmi to, jak fikcja, ale to jest 
właśnie magia naszego umysłu i mózgu, 
który wystarczy, że pomyśli o czymś i od-
biera to tak, jakbyśmy tego doświadczali 
na żywo. Potwierdzają to również ba-
dania nad olimpijczykami z lat 80-tych 
i 90- tych, w których ustalono, że gdy 
sportowcy przywołali w myślach wyścig, 
same mięśnie wydały impulsy o tej samej 
częstotliwości, jak podczas rzeczywiste-
go biegu.

Krąży słynna anegdota, nad którą 
warto się zastanowić: 

Małżeństwo z 30 letnim stażem siedzi 
przy kolacji w milczeniu zajęte konsump-
cją. W pewnym momencie kobieta nie 
wytrzymuje i mówi: „Ty już mi w ogóle 
nie mówisz, że mnie kochasz!”. Na co 
mąż spokojnie podnosi głowę i odpowia-

Prawdziwe podniecenie (nie to udawane) jest korelacją 
bodźców dotykowych z psychicznymi odczuciami. 

„Ty już mi w ogóle nie mówisz, 
że mnie kochasz!”
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Czy w XXI wieku, w czasach internetu 
i tak rozwijającej się techniki medialnej 

możliwe są tematy tabu? Niewiedza? Czy 
seks i stomia do nich należą? Niestety tak! 

A w połączeniu to dają wręcz mieszan-
kę wybuchową. Media bombardują nas 
seksem, gazety i billboardy epatują ero-
tyzmem, co powoduje, że temat ten się 

nam osłuchał i opatrzył. 

Tekst: Bianca-Beata Kotoro 
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SEKS
i STOMIA

Niektórym ludziom wydaje się, że już wiedzą wszystko 
o seksie. Tak sądzą dorośli w różnym wieku, a szczególnie 
dzieci, które opowiadają sobie kawały na temat seksu, buszu-
ją po Internecie, wchodzą na strony pornograficzne. W ten 
sposób wszyscy oswajamy się z nim  i erotyzmem, ale to nie-
stety wcale nie powoduje, że więcej wiemy na jego temat, 
na temat zdrowia seksualnego, satysfakcji, na temat antykon-
cepcji czy konsekwencji nieodpowiedzialnego współżycia. 

Nie umiemy ze sobą rozmawiać, artykułować swoich po-
trzeb, pragnień czy lęków. Problem zaczyna się już w samym 
języku, w którym brak neutralnych określeń dla określenia 
samego miłosnego aktu jak i intymnych części ciała.  W ję-
zyku polskim mamy do czynienia ze zwrotami rodem z aka-
demii medycznej albo z rynsztoka. Bardzo mało jest określeń 
neutralnych, przyjemnych dla naszych uszu. A przecież ten 
język ma opisywać bardzo przyjemną część naszego życia. 
A problem języka to także problem wstydu. Po prostu sfera 
ludzkiej seksualności jest tematem tabu. Wstydzimy się go, 
unikamy. Dzieje się to zarówno na poziomie ogólnospołecz-
nym jak i na poziomie kochających się par. 

Tak więc mężczyźni nie chcą mówić o kłopotach  
z erekcją, a kobiety nie przyznają się do braku orgazmu, satys-
fakcji czy bólu podczas stosunku. Temat dotyczący zaburzeń 
erekcji jest tak wstydliwy, że mężczyźni nie chcą go poruszać 
nawet podczas wizyty u lekarza. Wielu panów cierpi na kło-
poty z potencją, jednak nie chcą oni udać się ze swoim pro-
blemem do specjalisty. Przeraża ich nawet wizyta w aptece. 
Nie rozmawiają też ze swoimi partnerkami, które nie wiedzą, 
dlaczego ukochany nagle zaczyna unikać seksu. Prowadzi to 
do ogromnych napięć, a często do bezpodstawnych podej-
rzeń o zdradę. Jak na to nałoży się jeszcze fakt posiadania 
stomii, która jest kolejnym tematem tabu, tematem bardzo 
wstydliwym – choć co roku przeprowadza się w Polsce 6-8 
tysięcy operacji jej wyłonienia!  Ale w Polsce mało kto o tym 
wie. Kiedy chorował prezydent Czech Vaclav Havel, wszyscy 
Czesi wiedzieli, co to stomia. Dzieci uczyły się o niej na lek-
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skiem i orgazmem. 
 Bezpieczny powrót do stosunków seksualnych to taki, kie-

dy wygoją się rany i kiedy dana osoba  wróci do pełni sił (sta-
tystycznie około 7-go miesiąca). Próbowanie zbyt wcześnie po 
operacji może doprowadzić do porażki spowodowanej wyczer-
paniem, co może nie być przyjemnym doświadczeniem. Należy 
pamiętać, że w kwestiach technicznych jest to również dobór / 
zmiana pozycji seksualnych z wykluczeniem tych, które powo-
dują ocieranie czy nacisk stomii z woreczkiem oraz odpowiedni 
dobór sprzętu, umocowania / ozdobienia  na sytuację intymną 
czy wcześniejsze przygotowanie np. pod kątem irygacji jeśli 
taka może być wykonana. 

Główny problem  kobiet ze stomią wiąże się z bolesnymi 
stosunkami. Uważa się, że wynika to z nieobecności odbytnicy, 
która amortyzuje pochwę podczas stosunku. Ważne, więc jest 
znalezienie takich pozycji, które będą najbardziej komfortowe 
i przyjemne dla obu stron. Ból może także wynikać ze zwężania 
lub bliznowacenia pochwy po radykalnym usunięciu pęcherza. 
Ale przecież jedną z najprzyjemniejszych sfer erogennych dla 
kobiet jest łechtaczka, która jest narządem płciowym zewnętrz-
nym i znajduje się w obrębie sromu właściwego. Jest ciałem 
jamistym zdolnym do wzwodu. Żołądź i napletek łechtaczki 
oraz jej błona śluzowa są zaopatrzone w liczne zakończenia 
narządów czuciowych, których drażnienie prowadzi do orga-
zmu.  Uszkodzenie autonomicznego systemu nerwowego może 
powodować obniżenie nawilżenia pochwy. Dobrą metodą jest 
wtedy  używanie  przy kontaktach seksualnych żelu nawilżające-
go do pochwy, który jest do kupienia w każdej aptece i lepszej 
drogerii. 

cjach biologii w szkołach. W Polsce stomię też mają znani 
politycy i aktorzy, ale niestety o tym boją się i wstydzą mó-
wić. Naturalnie niełatwo się przyzwyczaić do myśli, że to, 
co inni mają z tyłu, stomicy mają z przodu. W dodatku kał 
lub mocz w niekontrolowany sposób trafia do przyklejone-
go na brzuchu worka. Ale stomia to wielka lekcja miłości. 
Trzeba nauczyć się ciała od nowa, zadbać o siebie. 

Po operacji wyłonienia stomii ludzie czują się różnie 
fizycznie i psychicznie. Powrót do życia psychologiczno-
seksualnego przebiega różnie w zależności od rodzaju 
operacji, którą dana osoba przebyła i chorób współwy-
stępujących. Występują pewne trudności w relacjach in-
tymnych pod kątem emocjonalnym, ale również fizycznym 
i technicznym. 

Zaakceptowanie tego, że ma się stomię jest trudne 
w każdym wieku. I wtedy gdy mamy dwadzieścia parę lat 
jak również wtedy, gdy mamy pięćdziesiąt czy siedemdzie-
siąt. Nauka życia ze stomią nie trwa jedną dobę, wymaga 
czasu. Może minąć rok zanim pacjent  przyzwyczai się do 
tego, że ma wyłonioną stomię. Akceptacja ciała, nauczenie 
się go na nowo to podstawa. Obraz samego siebie dana 
osoba tworzy  przecież przez  własne myśli. Jest to suma 
sądów dotyczących wyglądu, możliwości psychicznych i fi-
zycznych, miejsca w świecie i społeczeństwie. Buduje się 
go w sposób bardzo subiektywny i często nieadekwatny 
do rzeczywistości. 

Podstawą jest reedukacja i zmiana schematów  oraz 
stereotypów związanych z seksualnością i intymnością, 
aby seksu nie spostrzegać jako czynności sprowadzonej 
do penetracji zakończonej wytryskiem, tylko w szerszym 
aspekcie i nie stawiało znaku równości pomiędzy wytry-
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NAJCZĘŚCIEJ ZALECANE POZYCJE TO*: 

Czasem zdarzają się trudności po 
wyłonieniu stomii u kobiet z płodnością 
- spowodowane zrostami, wewnętrz-
nymi bliznami powstałymi po zabiegu. 
Jeśli zrost wytworzy się w okolicy ujścia 
jajowodu, może blokować drogę sper-
my do jajeczka albo drogę jajeczka do 
macicy. Istnieją chirurgiczne procedury 
rozwiązania takich problemów np. za-
płodnienie in-vitro. W niektórych sytu-
acjach stomia może spowodować wręcz 
wzrost płodności u kobiet, np. z chorobą 
Crohna – zwłaszcza jeśli miały przetokę 
pochwową, a operacja spowodowała re-
misję i rozwiązała ów problem. Ciężarna 
pacjentka z wyłonioną stomią musi znaj-
dować się oczywiście pod ciągłą opieką 
lekarzy. Ciąża powinna być prowadzona 
jednocześnie przez chirurga i ginekolo-
ga. To oni decydują wspólnie o sposobie 
rozwiązania, którym może być zarówno 
cesarskie cięcie, jak i poród drogami 
natury. W okresie prawidłowej ciąży naj-

czyli rozszerzenie światła naczyń krwio-
nośnych, wskutek rozkurczu mięśni gład-
kich. Leczenie ostrzykowe często polega 
na łączeniu środków dla uzyskania naj-
lepszych efektów. Stosowanie jednak ja-
kichkolwiek łączeń środków, jak również 
ustalanie dawkowania i kwalifikacja do 
stosowania metody musi być bezwzględ-
nie skonsultowana z lekarzem specjalistą.

Pamiętajmy, że powrót do życia zawo-
dowego, towarzyskiego czy aktywności 
seksualnej po operacji wyłonienia stomii 
dla różnych ludzi będzie wymagał radze-
nia sobie z różnymi obawami i problema-
mi, a czas trwania tego procesu będzie 
zawsze zindywidualizowany.

Nasza seksualność zależy tylko od 
nas. Od tego: na ile sami sobie pozwa-
lamy ją w nas rozbudzić, na ile sami za-
akceptujemy siebie, swoje ciało i swoje 
odczucia. Kiedy powiemy sobie, że czas 
na szczęśliwe życie seksualne jest właśnie 
teraz, gdyż tu i teraz to odpowiedni czas 
na nowy start, na nowe poznanie i odkry-
cie. ■

Nasza seksualnośc zależy  
tylko od nas. Bez niej nie ma 
sensu. Od tego: na ile sami 
sobie pozwalamy ją w nas 
rozbudzić, na ile sami zaak-
ceptujemy siebie, swoje ciało 
i swoje odczucia.
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częstszą zmianą jest powiększenie się 
stomii w miarę wzrostu obwodu brzucha. 
Konieczna wtedy jest zmiana sprzętu na 
dopasowany do wielkości stomii i/lub 
używanie sprzętu o większej elastyczno-
ści.

Fizyczna zdolność u mężczyzn do 
osiągnięcia objawu zewnętrznego pod-
niecenia, czyli erekcji zależy od tego, 
czy podczas operacji wyłonienia stomii 
zostały uszkodzone nerwy, które kontro-
lują erekcję i wytrysk nasienia. Im więcej 
cięć w okolicy krocza, tym większe ryzyko 
uszkodzenia nerwów. Dysfunkcje mogą 
rozciągać się od całkowitej impotencji 
po zdolność do erekcji bez zdolności do 
wytrysku. Szanse na wystąpienie kompli-
kacji znacznie maleją, gdy operację wy-
konał doświadczony chirurg. Powikłania 
nie wynikają z samej stomii, ale z przy-
padkowego nacięcia w okolicy odbytnicy 
nerwów. 

Jeśli uszkodzone są nerwy do terapii 
i reedukacji można dołączyć nastrzyki-
wanie ciał jamistych prącia (penisa). Od-
powiednią dawkę leku przepisuje lekarz, 
wykonując pierwsze ostrzyknięcie pa-
cjentowi w ramach nauki. Ma to charakter 
zabiegu inwazyjnego i wymaga  pewnej 
wprawy u stosującego, który wykonu-
je go później już samodzielnie. Zasadą 
działania metody jest wazodylatacja, 

NA JEDŹCA, czyli partner leży na plecach, 
partnerka siada na nim i znajdując się na 
górze, porusza do przodu i tyłu. Obie strony 
dodatkowo mogą stymulować ręką narządy 
płciowe własne lub partnera. 

* Nieważne, które z was ma stomię  
   lub czy macie ją obydwoje.

NA PIESKA, czyli partnerka klęczy,  
opierając dłonie o podłoże, a partner klęczy 
za nią, chwytając jej biodra dla zachowania 
równowagi. Pozycja ta nie obciąża żadnego 
z partnerów i jest wskazana dla osób z nad-
wagą, gdyż wymaga minimalnego wysiłku 
mięśni. Jest również dobra przy niewielkim 
penisie, ponieważ skraca kanał pochwowy, 
dzięki temu penetracja sprawia wrażenie 
głębszej.

PRZECHYŁ MIEDNICY – mężczyzna siada 
na nogach (typ klęku), a partnerka leży na 
plecach i opiera się udami o uda partnera, 
który trzyma ją za biodra. U kobiety srom jest 
dociskany do spojenia łonowego mężczyzny. 
Powoduje to ocieranie o nie łechtaczki, cewki 
moczowej i warg sromowych. 
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rujący na chorobę Leśniowskiego-Crohna często już po 
kilku operacjach, byli dojrzali psychicznie. Niewątpliwie 
choroba sprawia, że młody człowiek inaczej, bardziej po-
ważnie traktuje życie i dane Mu zdrowie. Choroba i prze-
ciwności losu wzmacniają każdego z Nas. Często skar-
żyłem się mojej Ukochanej Mamie, że mam takie a takie 
to problemy, a Ona z uśmiechem mówiła „to dobrze, że 
masz problemy, one Cie tylko wzmocnią”. Mój Katecheta, 
Ks. Jan Twardowski, zwykł mówić, że „jak w życiu jest sta-
le dobrze to niedobrze, ale jak jest dobrze i niedobrze, 
to dobrze”.

Choroba uczy pokory. Nawet najbardziej butni, pew-
ni siebie ludzie zaczynają być pokorni, niepewni swego 
losu. Ci, co często decydowali o losach innych, zaczynają 
inaczej myśleć, będąc niepewnym swego własnego losu. 
Dotyczy to także pracowników ochrony zdrowia. Lekarz, 
pielęgniarka chorując, przebywając w szpitalu czy będąc 
operowanym inaczej postrzegają własną pracę przy łóżku 
chorego. Własna choroba zmienia stosunek do innego 
chorego człowieka. Często choroba wywołuje u człowie-
ka bunt, wręcz agresję. Chory zadaje sobie pytania, pozo-
stające często bez odpowiedzi. Taki zbuntowany pacjent 

Widzimy, co się dzieje z Człowiekiem po Jego 
śmierci. Jak szybko ta istota, która za życia była uoso-
bieniem piękna, mądrości staje się zupełnie czymś 
innym. I słusznie powiedział kiedyś J.S. Lec „Bądźmy 
ludźmi, choćby tak długo, dopóki nauka nie odkryje, 
że jesteśmy kimś innym”.

Ta część niematerialna Człowieka to psychika, 
świadomość, uczucia, myślenie, umiejętność podej-
mowania wyborów, sumienie, wolna wola itd.

W chorobie chorym jest nie tylko narząd ale cały 
człowiek, ze względu na ścisłą relację ciała i psychi-
ki. Chory człowiek ma przede wszystkim poczucie 
uciekającego czasu. Chory, zwłaszcza na śmiertelną 
chorobę, ma coraz mniej czasu. Często do chorych 
mówię „zamień ból i cierpienie na siłę, masz tyle 
jeszcze w życiu do zrobienia”. I to pomaga. Mobilizu-
je chorego. Pomaga w leczeniu i rehabilitacji. Wielu 
mądrych ludzi w chorobie zaczyna inaczej patrzeć 
na siebie. Zadaje sobie pytanie: jestem egoistą czy 
społecznikiem? Czy moje sprawy, moje zdrowie jest 
najważniejsze? A może dobro społeczne jest ważniej-
sze? Suprema lex – salus publica!!!!

Człowiek w chorobie szybciej dojrzewa emocjo-
nalnie. Widziałem to na własne oczy pracując w Rab-
ce Zdroju, w Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc. Kil-
kuletnie dzieci operowane, chorujące na nowotwory 
rozmawiały, myślały jak dorośli. Młodzi ludzie cho-

 RELACJE CHORY - CHOROBA

Jak dorośli
Kto to jest Człowiek? Czy Człowiek to tylko elementy somatyczne, materialne, 
komórki, tkanki, narządy? Czy aby zbiór tkanek i narządów nazwać Człowie-
kiem musi jeszcze być ta część niematerialna, duchowa? Niewątpliwie tak. 

Tekst: Krzysztof Bielecki

Choroba uczy pokory. Nawet najbardziej butni, 
pewni siebie ludzie zaczynają być pokorni, 

niepewni swego losu.
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dy dobrze jak przyjdzie do Niego 
taka prosta refleksja, teraz ja wyma-
gam wiele od świata a co ja takie-
go zrobiłem dla otaczającego mnie 
świata? Trzeba wtedy zrobić taki 
osobisty rachunek sumienia i rozli-
czyć się ze swego życia. Czy realizo-

wałem w swoim życiu zasadę „dając 
otrzymujesz”?

Wielu ludzi w chorobie staje się 
lepszymi, wzrasta empatia do innych 
ludzi. Ludzie sami chorując zaczyna-
ją pomagać innym. Chory staje się 
społecznikiem, Judymem naszych 
czasów, staje się wolontariuszem. 
W opiece stomijnej najlepszymi wo-
lontariuszami stają się pacjenci, któ-
rzy sami mają stomię.

Wobec choroby, cierpienia 
i śmierci wszyscy jesteśmy równi. 
Podczas mego 53-letniego okresu 

bycia lekarzem widziałem jak chorują 
biedni i bogaci, ważni i mniej ważni, 
mądrzy i mniej mądrzy, profesoro-
wie i studenci, partyjni i bezpartyjni. 
Choroba szybko niweluje wszelkie 
nierówności społeczne i material-
ne. Niestety mam jedną smutną re-

fleksję, że bogatym 
jest łatwiej chorować 
bo mając pieniadze 
mogę więcej kupić 
z elementów opieki 
nad sobą. Szczegól-

nie zaczyna to być aktualne w dobie 
obecnej, kiedy rozwija się medycyna 
prywatna. Mnie osobiście to bardzo 
smuci. Co prawda istnieje coś takie-
go jak solidaryzm społeczny w służ-
bie zdrowia ale nie zawsze on działa 
i nie zawsze zdąży na czas. Kończąc 
te osobiste rozważania jeszcze raz 
chcę podkreślić, że najwyższym pra-
wem dla każdego Człowieka jest po-
szanowanie dobra powszechnego.

Suprema lex-salus publica ■

pyta dlaczego to właśnie ja jestem 
chory a nie sąsiad czy sąsiadka? Jaki 
ma sens moja choroba? Co ja takie-
go zrobiłem/łam, że los mnie pokarał 
chorobą?

Chory najczęściej w chorobie 
i umieraniu pozostaje sam .Można żyć 
w rodzinie, w gromadzie, w społecz-
ności a choruje się samotnie. I to jest 
bardzo przykre. Dopóki jestem zdro-
wy i bogaty, to jestem wszystkim po-
trzebny. W chorobie  pozostaję sam. 
Ale pamiętajmy, że najpiękniejszym 
prezentem człowieka dla drugiego 
człowieka jest czas Jemu poświęco-
ny. Państwo, ani struktury administra-
cyjne nie odwiedzą chorego w szpi-
talu ale każdy z Nas może to uczynić.

Choroba w wielu z Nas zabija ma-
rzenia i kolorowe sny. Nasze plany 
i przemyślenia stają się nieaktualne. 
Woody Allen bardzo trafnie powie-
dział,że „jeśli chcesz rozśmieszyć 
Pana Boga opowiedz Mu o swoich 
planach na przyszłość”

Chory w chorobie często wymaga 
wiele od otaczającego świata. I wte-

OKIEM SPECJALISTY

Trzeba wtedy zrobić taki osobisty rachunek 
sumienia i rozliczyć się ze swego życia.  

Czy realizowałem w swoim życiu zasadę 
„dając otrzymujesz”.



przekonywał, że pozytywne nastawienie 
i śmiech mogą pomóc wygrać z chorobą. 

 

Rechot na  
cholesterol  
i limfocyty T  

Wkrótce po publikacji Cousinsa śmie-
chem zainteresowali się naukowcy. Pio-
nierskie badania w tym zakresie prowa-
dził na początku lat 80-tych dr Lee Berk 
z kalifornijskiego Uniwersytetu Loma 
Linda. Badania jego zespołu wykazały, że 
śmiech obniża ciśnienie krwi i powoduje 
wydzielenie do krwi zwiększonych ilości 
tzw. beta-endorfin, naturalnych sub-
stancji o działaniu euforyzującym, które 
również uśmierzają ból. Ich wydzielanie 
zwiększyło się z 27 do 87 proc. w gru-
pie, która oglądała komedie, w porów-
naniu do grupy kontrolnej. W kolejnych 
badaniach naukowiec udowodnił, że 
śmiech zmniejsza też poziomy hormo-
nów stresu m.in., kortyzolu i adrenaliny. 
Dr Berk wespół z dr Stanleyem Tanem, 
diabetologiem z Oak Crest Health Re-
search Institute, na Uniwersytecie Loma 
Linda przebadali też wpływ śmiechu na 
chorych na cukrzycę. 20 uczestników ba-

Amerykański pisarza Norman 
Cousins w 1964 roku zapadł na cięż-
ką chorobę autoimmunologiczną, 
zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa (łac. spondylitis anky-
lopoetica) przewlekłą, postępującą 
chorobę tkanki łącznej, obejmującą 
drobne stawy międzykręgowe, wię-
zadła międzykręgowe oraz stawy 
krzyżowo-biodrowe, prowadzącą 
do ich stopniowego usztywniania. 
Cousins cierpiał z bólu, nie mógł 
się też poruszać. Ponieważ wiedział, 
że depresja zmniejsza szansę na 
wyleczenie zastosował terapię od-
wrotną, salę szpitalną zamienił na 
hotelowe łóżko, a leki na komedie. 
Całymi godzinami oglądał komedie 
braci Marx oraz popularny program 
„Ukryta kamera”. Choroba się wy-
cofała, a pisarz opublikował opis 
swego leczenia w renomowanym 
czasopiśmie medycznym „New 
England Journal of Medicine”, 
a następnie w wydanej w 1979 roku 
książce „Anatomia choroby widzia-
na oczami pacjenta: refleksje na te-
mat zdrowienia i regeneracji”. Tak-
że w kolejnych publikacjach m.in. 
“Head First: The Biology of Hope 
and the Healing Power of the Hu-
man Spirit” czy “Mind Over Illness” 

Śmiej się 
i zdrowiej!
„Minuta śmiechu przedłuża życie o godzinę” 

- to chińskie przysłowie znajduje potwierdzenie w naukowych badaniach, śmiech pod-
nosi naszą odporność na choroby, wspomaga rehabilitacjęi podnosi poziom „dobrego” 
cholesterolu. 

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz 
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wdech, dłuższy wydech i gwałtowne 
skurcze mięśni przepony oczyszczają 
płuca ze szkodliwych substancji. Pobu-
dzony do pracy układ krążenia sprawniej 
dostarcza tlen do tkanek. Śmiech pozy-
tywnie wpływa na serce, przyśpieszając 
częstotliwość skurczy. Lepsze zaopa-
trzenie płuc w powietrze sprzyja również 
dotlenieniu mózgu – poprawia się kon-
centracja, lepiej przyswajamy informacje 
i zapamiętujemy je.  Dziedzina nauki, 
która bada wpływ terapii śmiechem na 
nasze życie, gelotologia (od greckiego 
‚gelos’, czyli ‚śmiech’) coraz lepiej się 
rozwija. 

Zaśmiać raka  
Terapię śmiechem zaczęto stosować 

w profesjonalnej medycynie już w latach 
60-tych. Zapoczątkował ją amerykański 
lekarz, Hunter Cambell Adams, o które-
go historii nakręcono m.in. film „Patch 
Adams”, z Robinem Williamsem w roli 
tytułowej. Lekarz pojawiał się na oddzia-
łach szpitalnych w stroju klauna. Zaob-

dania podzielono na dwie grupy, obie 
przyjmowały standardowe leki na cukrzy-
cę i nadciśnienie, a jedna z grup oglądała 
codziennie półgodzinny program składa-
jący się ze śmiesznych filmików. Badacze 
prowadzili terapie przez rok, rutynowo 
wykonując pacjentom badania krwi i po-
miary ciśnienia. Już w drugim miesiącu 
terapii pacjenci, leczeni śmiechem mieli 
znacząco obniżony poziom epinefryny 
i norepinefryny, zmniejszył się w nich 
poziom stresu. Badacze zanotowali tak-
że wzrost tzw. “dobrego cholesterolu” 
(HDL). Po roku terapii widać było jak 
na dłoni, że śmiech działa, grupa bio-
rąca udział w terapii miała o 26 proc., 
podwyższony poziom dobrego chole-
sterolu, a grupa kontrolna zaledwie o 3 
proc. Jeszcze inne badania pokazały, że 
śmiech zwiększa w organizmie stężenie 
immunoglobuliny A, przeciwciała zapo-
biegającego chorobom górnych dróg 
oddechowych oraz limfocytów T, także 
odpowiedzialnych za stan naszej odpor-
ności.

Śmiejąc się, nabierasz 3 razy więcej 
powietrza niż normalnie. Pogłębiony 

serwowano, że chorzy odwiedzani przez 
takiego miłego gościa szybciej wracają 
do zdrowia. 

Dziś klauni, wolontariusze, którzy 
wchodzą na szpitalne sale, podśpiewu-
jąc, recytując wierszyki i swoim głośnym 
śmiechem zarażają podopiecznych są 
obecni w szpitalach na całym świe-
cie. Wolontariusze polskiej Fundacji Dr 
Clown, która od 1999 roku „leczy śmie-
chem”, znajdziemy w placówkach całej 
Polski od Gdańska po Zamość, zwłaszcza 
na dziecięcych oddziałach onkologicz-
nych i rehabilitacyjnych. 

W jednym z badań zapytano 649 
onkologów o znaczenie różnych psy-
chologicznych czynników w pokony-
waniu przez pacjentów raka. Ponad 90 
procent lekarzy stwierdziło, że przy-
wiązują największą wagę do postawy 
nadziei oraz optymizmu. W książce pt. 
„Śmiech leczy”, Norman Bevin zauwa-
ża, że „zdrowy, leczniczy śmiech zmienia 
ukierunkowanie całego życia, wprowa-
dza zupełnie nowe cele i wymiary”.  
Oczywiście nie oznacza to, że po-

Po roku terapii widać było jak na dłoni,  
że śmiech działa, grupa biorąca udział  

w terapii miała o 26 proc., podwyższony po-
ziom dobrego cholesterolu, a grupa kontrolna  

zaledwie o 3 proc.

winna ona zrezygnować z osiągnięć 
i możliwości współczesnej medycy-
ny. Ale pozytywna postawa może 
zwiększyć szanse w walce z rakiem.  
Pacjenci, którzy mieli ducha walki 
i nie poddawali się chorobie, dłużej 
żyli, albo nie mieli nawrotów choro-
by. Wiele ośrodków prowadzi terapie 
śmiechem, a np. Loma Linda Univer-
sity Cancer Institute stworzyło z my-
ślą  o pacjentach specjalną Bibliotekę 
Śmiechu (the Laughter Library), która 
udostępnia im filmy komediowe oraz 
rozśmieszające książki. 

4 lutego br., w Światowym Dniu 
Walki z Rakiem Fundacja Psychoon-
kologii i Promocji Zdrowia ,,Ogród 
Nadziei”, wspierana przez Fundację 
„Jogini Śmiechu” zorganizowała po 
raz pierwszy akcję „Zaśmiejmy Raka”, 
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której założeniem jest zmiana wi-
zerunku społecznego choroby 
nowotworowej i budowanie po-
zytywnego nastawienia wśród 
pacjentów i lekarzy. „Choroba to 
sygnał, że zabrakło równowagi 
w naszym życiu, sygnał, że można 
zmienić swoje życie – na lepsze.  
I często tak się dzieje. Jeśli 
pacjent uzyska odpowiednie 
wsparcie – zdrowienie jest natu-
ralnym procesem zmiany.

Zatem warto zobaczyć w cho-
robie jakiś sens, np. coś, czego 
można się dzięki niej nauczyć lub 
zmienić w swoim życiu, by pod-
nieść jego jakość. Warto też zna-
leźć dystans do choroby, a nic 
tak go nie buduje, jak poczucie 
humoru” tłumaczą organizato-
rzy.

W ramach akcji organizowa-
ne są warsztaty tzw. jogi śmie-
chu. To sprawdzona w 70 krajach 
metoda, która łączy unikalne 
ćwiczenia wywołujące śmiech, 

Pacjenci, którzy mieli  
ducha walki i nie podda-
wali się chorobie, dłużej 

żyli, albo nie mieli  
nawrotów choroby.

proste techniki oddechowe jogi i re-
laksację. Ten rodzaj jogi stworzony 
został w latach 90. w Indiach przez 
doktora medycyny Madana Kata-
rię. Joga śmiechu pozwala osobom 
chorym odsunąć od siebie myślenie 
o chorobie, rozproszyć trudne emo-
cje, zrelaksować się i podnieść po-
ziom energii.

Śmiech pomaga tez w walce  
z PTSD (ang. post-traumatic stress di-
sorder, czyli zespołem stresu poura-
zowego). Specjaliści od śmiechu po-
magają m.in. ludziom, którzy przeżyli 

klęski żywiołowe i katastrofy, a także 
ofiarom gwałtu.  

Nie jest ważne, w jaki sposób się 
śmiejemy. Ważne, abyśmy robili to 
jak najczęściej. 

Bierzmy przykład 
z  przedszkolaków, 
one śmieją się 400 

razy dziennie,  
a dorośli jedynie 15.  

Na zdrowie! ■

Śmiech pomaga tez w walce z PTSD 
czyli zespołem stresu pourazowego.
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Dzieci 
jedzą śmieci

nawet o 10 lat. W USA co trzecie dziecko 
ma nadwagę. Wygląda na to, że szyb-
ko to nadrobimy. ONZ donosi, że licz-
ba osób borykających się z problemami 
wynikającymi z przekarmienia przerosła 
liczbę osób cierpiących z niedożywie-
nia.To chyba dziś największy paradoks. 
Ile czasu nam zostało, żeby zrozumieć 
skalę zagrożenia? Gdzie podziała się 
prawdziwa żywność? 

Nadmierna ilość kilogramów to pro-
blem prawie połowy naszej społecz-
ności. To ci, którzy prędzej czy później 
zapadną na jedną lub kilka z całej pa-
lety chorób cywilizacyjnych i co za tym 
idzie, prędzej umrą. To ci, którzy nie wi-
dzą przyczyny swoich problemów zdro-
wotnych w tym, co jedzą i czym karmią 
swoją rodzinę. To ci, którzy zmieniając 
styl życia, nie musieliby łykać tabletek 
rujnujących organizm czy poddawać 
się kosztownym i uciążliwym operacjom 
(by-passy, zmniejszenie objętości żo-
łądka, pompy insulinowe etc.). Ale co 
z resztą, która też zachoruje? Bo otyłość 
to problem numer jeden, a kolejny to 
jakość jedzenia, w którym, krótko mó-
wiąc, coraz mniej prawdziwego jedze-
nia. Przetworzone i opakowa-
ne w toksyczną folię produkty 
w naszym codziennym koszyku 
to najczęściej piorunująca mie-

Jeden z niewielu upalnych dni 
tego roku nad polskim morzem. 
Obok mnie rodzina – mama, tata, 
6-letni synek, i 3-letnia córeczka. 
Wszyscy, łącznie z najmłodszą lato-
roślą, otyli. Bardzo. 

– Jesteś głodny?
– Tak – odpowiada mały.
– To kupimy ci loda – proponuje 

zadowolona mama. 
Mogliby wziąć udział w castingu 

do filmowej wersji przygód Barba-
papy, lecz to nie jest już wcale za-
bawne. Przechadzając się nadmor-
ską promenadą, widzę ludzi, którzy 
odkrywają swój nadmiar. Wyszły na 
wolność schowane pod ubraniami 
brzuchy i wylewający się zewsząd 
tłuszcz. Grubi rodzice, grube dzieci. 
W nabywaniu kilogramów jesteśmy 
coraz lepsi. Na tle innych krajów 
Polska wypada gorzej niż przed kil-
ku laty i już zajmuje jedno z najwyż-
szych miejsc w UE. Otyłość i nad-
waga są przyczyną wielu chorób 
przewlekłych (nadciśnienia, chorób 
serca, układu oddechowego, cu-
krzycy typu 2) oraz przedwczesnej 
śmierci (rocznie prawie 3 mln zgo-
nów na świecie związane jest z oty-
łością). Ta przypadłość skraca życie 
25-latka o 5 lat, a w Wlk. Brytanii 

W Stanach rośnie pierwsze pokolenie, które jest bardziej cho-
re i umrze w młodszym wieku niż rodzice. Po raz pierwszy  
w historii ludzkości obniża się przewidywana długość życia. 
Kiedy i dlaczego jedzenie z przyjemności stało się zagrożeniem  
i naszym wrogiem numer 1?

Tekst: Iza Farenholz

szanka chemii i środków konserwujących. 
Ale to nasz koszyk, wszyscy jesteśmy 
wolni, nikt nam nie mówi, co mamy jeść. 
Wybór należy do nas, ale konsekwencje 
poniesie nasze dziecko. I my. 

 
Cukier dzieci nie krzepi

Takiej ilości cukru jak dzisiaj jeszcze 
nigdy nie było w żywności. Począwszy od 
płatków śniadaniowych, poprzez mleko 
smakowe,  białe pieczywo, wędliny, ke-
czup, aż do napojów słodzonych, wód 
smakowych, herbaty i kawy (tak, spoży-
cie kawy wśród dzieci i nastolatków także 
ma tendencję wzrostową). Badania, ktore 
objęły 1000 dzieci w wieku poniżej 15 lat, 
pokazały, że regularne spożywanie kawy 
i herbaty zwiększa prawdopodobień-
stwo zachorowania na cukrzycę typu 1. 
Dzieci jedzące dużo cukru są zagrożone 
mnóstwem schorzeń (ADHD, niepokój, 
depresja, próchnica, grzybica, chronicz-
ne zapalenia zatok i uszu, złamania kości, 
osłabiony układ odpornościowy, rak, cu-
krzyca, choroby serca, zespół jelita draż-
liwego etc.). Napoje i pokarmy zawiera-
jące duże ilości cukru zmuszają trzustkę 
do nieustannego pompowania insuliny. 

Z upływem czasu 
trzustka słabnie 

i nie jest w sta-
nie wypro-

część 1
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dukować odpowiedniej ilości tego hor-
monu, który jest niezbędny dla naszych 
komórek. Kiedy zaczynają one blokować 
przyswajanie cukru, powstaje problem. 
Tycie. Co trzecie dziecko, które się obec-
nie urodzi (w przypadku niektórych nacji 
nawet co drugie), zachoruje na cukrzycę. 
Obniżenie poziomu cukru we krwi wy-
wołuje takie same symptomy jak dusze-
nie się: obfite wydzielanie adrenaliny, po 
którym pojawia się irytacja i apetyt na 
cukier. 335 ml (mała butelka lub puszka) 
napoju gazowanego dostarcza w przy-
bliżeniu 10 łyżeczek cukru. Statystyczny 
nastolatek wypija dziennie 710 ml takie-
go napoju, co daje 152 szklanki lub 30 
kilogramowych opakowań cukru rocznie. 

 
Chleba naszego powszedniego

Pszenica nie jest już tym, czym była 
dawno, dawno temu.  Nie powstaje już 
z niej zdrowy chleb powszedni. Dzisiejsza 
zmodyfikowana pszenica nie jest w stanie 
przetrwać w stanie dzikim bez ludzkiego 
wsparcia w postaci nawozów azotowych 
i środków zwalczających szkodniki. Po-
mimo tak radykalnych zmian w składzie 
genetycznym pszenicy nie wykonano 
żadnych badań związanych z wpływem 
nowych odmian na zdrowie ludzi. A szko-
da, bo wśród produktów żywnościowych 
pszenica nie ma sobie równych, jeśli cho-
dzi o wpływ na mózg i układ nerwowy! 
Potrafi oddziaływać w przyjemny spo-
sób na emocje, wywoływać objawy gło-
du narkotycznego po odstawieniu, jest 

środkiem pobudzającym apetyt. Spra-
wia, że chcemy więcej – nigdy nie kończy 
się na jednym ciasteczku czy  jednym ka-
wałku pizzy. Celiakia, niszczycielska cho-
roba rozwijająca się w wyniku kontaktu 
z pszennym glutenem, jest przykładem 
choroby związanej z tym wszechobecnym 
zbożem, który odpowiada za stan zapal-
ny jelita grubego i dotyczy 1 proc. dzieci 
i dorosłych. Produkty z udziałem pszeni-
cy dominują w naszej diecie i zwiększają 
poziom cukru bardziej niż wszystkie inne 
pokarmy, nawet cukier. Krótko mówiąc – 
jedzenie ich prowadzi do cukrzycy. A tak-
że do chorób serca, zapalenia stawów, 
alergii i urojeń o podłożu schizofrenicz-
nym. Badania kliniczne dowiodły tego już 
kilkadziesiąt lat temu, jednak nigdy nie 
ujrzały światła dziennego. Autor książki 
„Dieta bez pszenicy”, lekarz kardiolog 
William Davis, który poświęcił lata na 
badanie zboża i jego wpływ na zdrowie 
pacjentów, pisze: „być może potrafimy 
otrząsnąć się z katastrofy zwanej rolnic-
twem, lecz aby wykonać pierwszy krok 
w tę stronę, musimy dostrzec, co zrobili-
śmy z tym, co nazywamy pszenicą”. 

 
Pij mleko! Albo lepiej nie 

W badaniach całych populacji, które 
spożywają największe ilości produktów 
mlecznych, odnotowano najwyższą czę-
stotliwość złamań kości i zachorowalno-
ści na osteoporozę. W krajach takich jak 
Chiny i Japonia, dopóki nie dotarł tam 
zachodni sposób żywienia, a wraz z nim 
mleko, nie znano tej choroby. Produkty 
mleczne powodują podwyższenie pozio-
mu hormonów wzrostu we krwi. Insulino-
podobny czynnik wzrostu (IGF-1) pomaga 
cielakowi w podwojeniu masy ciała w cią-
gu 2 miesięcy od urodzenia, czyli ponad 
3 razy szybciej niż następuje to u ludzkie-
go noworodka. U ludzi IGF-3 powoduje 
niekontrolowany wzrost, a jego wysokie 
stężenie we krwi jest istotnym czynni-
kiem zwiększającym ryzyko rozwoju raka. 
Spożywanie produktów mlecznych we 
wczesnym okresie życia może prowadzić 
do rozwoju cukrzycy typu 1, czyli auto-
immunologicznej postaci choroby, którą 
zazwyczaj diagnozuje się w dzieciństwie. 
W jej przebiegu układ immunologiczny 
atakuje komórki trzustki, trwale niszcząc 
zdolność tego narządu do produkcji in-
suliny. W produktach mlecznych znajdu-
ją się również spore ilości cholesterolu 
pokarmowego i tłuszczów nasyconych, 
o sterydach i hormonach nie wspomina-
jąc, które mogą wiązać się z powstawa-
niem raka i z innymi problemami zdro-
wotnymi. Ten koktajl chemiczny zawiera 
także pozostałości antybiotyków, pesty-

Produkty z udziałem psze-
nicy dominują w naszej diecie 
i zwiększają poziom cukru 
bardziej niż wszystkie inne 
pokarmy, nawet cukier. Krótko 
mówiąc – jedzenie ich prowadzi 
do cukrzycy.
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cydów, leków weterynaryjnych, 
nawozów sztucznych, syntetycz-
nych środków konserwujących etc. 
Oprócz tego do mleka i  wszystkich 
produktów odzwierzęcych podczas 
procesu produkcji mogą się dostać 
zanieczyszczenia takie jak wirusy, 
bakterie czy pasożyty. Podając je 
dziecku, przyczyniamy się do dege-
neracji systemu odpornościowego, 
a stąd bierze się prawdziwa epide-
mia alergii. Pamiętajmy, 
że głównym alergenem 
pokarmowym jest mle-
ko. Dlaczego uwierzyli-
śmy, że jest ono lepsze 
dla naszych dzieci niż 
mleko matki? 

 
Masło jest do jedze-
nia, a margaryna na 
sprzedaż

Jednym z pierw-
szych produktów synte-
tycznych, który wkradł 
się do naszego jadło-
spisu, jest margaryna. 
Gdy w latach 50. XX 
wieku narodziła się hi-
poteza o szkodliwości 
lipidów (w organizmach 
żywych pełnią funkcję 
budulcową lub są wy-
dajnym źródłem energii), produ-
cenci przetworzonej żywności szyb-
ko zorientowali się, że ich produkt 
można reklamować i sprzedawać 
ludziom jako lepszy i zdrowszy niż 
masło. Slogan sprzedał się świetnie, 
a margaryna stała się powszech-
nym dodatkiem do chleba, „lep-
szym” masłem, pozbawionym złych 
składników odżywczych (choleste-
rolu i tłuszczu nasyconego). W ich 
miejsce dodawano do niej witami-
ny i tłuszcz nienasycony. Nie prze-
widziano tylko jednego. Metoda 
uwodorniania, według której zdro-
wy tłuszcz roślinny miał zostać prze-
kształcony w tłuszcz o stałej kon-
systencji, sprawiła, że zawierał on 
niezdrowe kwasy tłuszczowe o kon-
figuracji trans. Dzisiaj wiadomo już, 
że są one bardziej niebezpieczne 

niż występujące w maśle nasycone kwasy 
tłuszczowe, które margaryna miała zastą-
pić. Co to oznacza dla jedzących marga-
rynę? Według badań klinicznych wystę-
puje u nich zwiększone ryzyko zawału 
serca i raka. Profesor Grażyna Cichosz 
margarynie poświęciła cztery lata pracy. 
I dzisiaj, po przestudiowaniu 600 publi-
kacji naukowych, uważa, że hiperchole-
sterolową teorię miażdżycy wymyślono 
w celu zdyskredytowania tłuszczów zwie-
rzęcych i wprowadzenia do diety ludzi 
znacznie tańszych olejów roślinnych oraz 
margaryn („Duży Format”  04.04.2010). 
Nawet jeśli margaryna uzyskana została 
za pomocą innych, bardziej bezpiecznych 
metod, to środki konserwujące, barwni-
ki i różne podejrzane dodatki sprawiają, 
że codzienne spożywanie tego produk-
tu ze zdrowiem nie ma nic wspólnego.  

Wystarczy zmienić przyzwyczajenia, 
żeby zahamować epidemię otyłości i pa-
miętać, że jedzenie nie jest kompensacją 
życiowych problemów, tylko jedną z naj-
większych przyjemności. Nauczmy się nią 
znowu cieszyć. ■
Ciąg dalszy nastąpi w numerze zimowym. 
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nik obniża poziom cholesterolu (poprzez 
wiązanie kwasów tłuszczowych w jelitach 
i wydalanie ich z organizmu), przeciw-
działa chorobom woreczka żółciowego.

Jeżeli jednak Twoim problemem nie 
są zaparcia, a wręcz przeciwnie – nie 
martw się, i dla Ciebie znajdzie się coś 
cennego – wybieraj kasze o drobnych 
ziarnach: krakowską, perłową, manną, 
kus-kus kaszę jaglaną i ryż.

Kasza to ziarno zboża pozbawione 
niejadalnych części, o różnym stopniu 
rozdrobnienia. Robiąc mąkę pozbawiamy 
ziarno jego cennego fragmentu – łuski 
i zarodka. Pozostają ona w ziarnie pod-
czas produkcji kaszy. Niezaprzeczal-
ną zaletą kasz jest także to, iż są one 
naturalnym produktem. Dlatego 
składniki odżywcze w nich zawar-
te są lepiej przyswajalne niż ta-
kie z suplementów. To bardzo 
ważne z powodu bowiem ka-
sze dostarczają nam dużych 
ilości pierwiastków: magne-
zu oraz witamin z grupy B 
– które powinny być spoży-
wane wspólnie, cynku, że-
laza i potasu. Składniki te 
wzmacniają układ nerwo-
wy, poprawiają koncentra-
cję i możliwość zachowania 

Stopniowo je trawimy do glu-
kozy, która jest pożywieniem dla 
komórek naszego mózgu i układu 
nerwowego oraz erytrocytów roz-
noszących tlen po całym naszym 
ciele. Jest substancją energetycz-
ną dla wielu narządów – mięśni, 
wątroby, serca, jelit czy nerek. Bez 
nich nie możemy prawidłowo roz-
kładać tłuszczy do dwutlenku węgla 
(ich przemiana kończy się na szko-
dliwych ciałach ketonowych). Do-
datkowo węglowodany złożone są 
świetnym źródłem błonnika, który 
tak jest nam potrzebny. A kasze są 
idealnym źródłem węglowodanów 
złożonych. 

Wybierając spośród różnych ro-
dzajów kaszy możemy dopasować 
spożycie błonnika do naszych po-
trzeb. Osoby cierpiące na zaparcia 
powinny błonnika jeść jak najwięcej, 
dla nich polecane są kasze grycza-
na i pęczak (w tym czasie trzeba 
również dbać o dużą ilość płynów 
w diecie). Ich skład reguluje pracę 
jelit i pomaga w ich oczyszczaniu. 
Dodatkowo spowalnia wchłania-
nie węglowodanów do krwi i jest 
polecany dla osób z zaburzeniami 
poziomu glukozy i cukrzycą. Błon-

Każdy znajdzie 
kaszę dla siebie

spokoju, umożliwiają zdrowy i spokojny 
sen. Są również niezmiernie ważne w za-
pobieganiu i leczeniu skurczy mięśni, za-
burzeń pracy serca. Są składnikiem bu-
dulcowym skóry, włosów i paznokci. 

Jeżeli ktoś boi się glutenu (a jak wiem 
fobia ta jest moim zdaniem powszech-
niejsza niż jej uzasadnienie), to również 
idealny wybór w przypadku większości 
kasz!

Przy okazji jedzenia kasz 
nie zanieczyszczamy swo-
jego organizmu 
sztucznymi 

Podstawą naszej diety powinny być węglowodany złożone, 
z których powinniśmy czerpać około 50% energii w ciągu dnia.

Tekst: Katarzyna Błażejewska
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Kasza kus-kus również powsta-

je z pszenicy, jest nieco grubsza niż 
kasza manna. Produkowana jest 
z mąki i wody dlatego technicznie 
zbliżona jest nieco do makaronu. 
Polecana dla osób o osłabionym 
przewodzie pokarmowym. Jest bo-
gata w białko.

Bulgur – to również pszenna 
kasza otrzymana z ziaren odmiany 
durum. Jest bogata w składniki od-
żywcze, polecana przy zaparciach 
i problemach z metabolizmem. Ma 
dużo fosforu, potasu i magnezu.

Kasza kukurydziana – natural-
nie bezglutenowa, łatwostrawna, 
polecana przy biegunkach. Dzięki 
zawartości luteiny wspomaga pra-
widłowe funkcjonowanie oczu.

Quinoa – czyli kasza z komosy 
ryżowej pochodzi z Peru, jest niesa-
mowicie bogata w wapń i magnez, 
ma dużo białka. Przypisuje jej się 
również działanie antynowotworo-
we. ■

Przy okazji jedzenia kasz nie zanieczyszczamy 
swojego organizmu sztucznymi dodatkami,  

konserwantami i innymi produktami chemiczny-
mi dodawanymi do żywności. 

dodatkami, konserwantami i innymi pro-
duktami chemicznymi dodawanymi do 
żywności.  No i tak prosto ją przygoto-
wać! Wystarczy kilka- kilkanaście minut 
gotowania + przygotowanie jakichś do-
datków w tym czasie i już! Nie trzeba 
obierać, kroić, martwić się o przecho-
wywanie – najlepsza jest ciemna szafka 
lub pojemnik nieprzepuszczający wilgoci 
i światła i już. 

Jakie mamy kasze?
Najmodniejszą chyba jest jaglana 

– z prosa – jest przebogata w żelazo, 
miedź, cynk, krzem oraz witaminy z gru-
py B (B1, B2, B6) i lecytynę . Działa także 
odśluzawiająco – pomaga w walce z ka-
tarem i chorobami zatok. Naturalnie bez-
glutenowa. Przed ugotowaniem należy 
przepłukać ją na sitku gorącą wodą aby 
uniknąć gorzkiego posmaku.

Kasza gryczana – na rynku do wybo-
ru mamy ją w wersji palonej oraz niepalo-
nej. Ta druga jest znacznie delikatniejsza 
w smaku i można ją podawać nawet na 
słodko. Gryka dostarcza nam wszystkich 
aminokwasów – a więc pełnowartościo-
wego i łatwo przyswajalnego białka. Jest 
świetnym źródłem przeciwutleniaczy, 
wapnia, fosforu i manganu – bardzo cen-
na dla zachowania zdrowych kości i zę-
bów. 

Kasza jęczmienna – pęczak – któ-
ry jest całym ziarnem – wskazany dla 
osób z zaparciami, perłowa i wiejska 
(inaczej łamana) to rozdrobnione ziar-
no. Te z kolei, im drobniejsze, tym lep-
sze dla osób cierpiących na biegunkę. 
Szczególnie polecana kasza dla osób 
o wysokim poziomie cholesterolu – po-
nieważ bogata jest w tzw. beta–glukan. 
Nie powinny jej jeść osoby chore na 
celiakię.

Kasza owsiana ma cenne warto-
ści odżywcze (większe nawet niż płatki 
owsiane), jest bogata w błonnik – dlate-
go szczególnie polecana jest dla osób 
cierpiących na zaparcia. Oczywiście 
w połączeniu z dużą ilością wody wy-
pijanej w ciągu dnia. Ma bardzo dużo 
cynku, wapnia, kwasu foliowego oraz 
witamin B1 i B2.

Kasza manna to delikatna pszen-
na kaszka, wyśmienita dla osób z bie-
gunkami i wrażliwym jelitem. Niestety, 
zawiera niewielką ilość wartości odżyw-
czych.
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Tekst, zdjęcia i stylizacje:
Wiganna Papina

Jak przedłużyć 
lato... 
... ocieplając dzianiną letnią garderobę.

1. Sukienka w kwiaty 
Wystarczy zamienić sandały na eleganckie szpilki i założyć  
ciepły, grubo dziergany kardigan. 
Całość dodatkowo ocieplamy kontrastującym kominem.

(Jeśli obawiasz się, że twój woreczek jest zbyt widoczny,  
wzorzysta sukienka go wspaniale zatuszuje)

* czerwony komin robiony ryżem z  włóczki  T-shirt  
* kardigan robiony ręcznie z grubej peruwiańskiej wełny
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Wszystkie dziergane rzeczy zrobione 
są ręcznie przez Iwonę Delińską, 

www.delinskadesign.pl, ale możesz też 
spróbować wykonać je sama. Odkurz swoje 
stare druty lub zakup swój pierwszy kom-
plet. Motek wełny kup lub sprój stary sweter, 
a wlóczkę t-shirt zrobisz ze starej, bawelnia-
nej koszulki. 
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2. Krótkie jeansowe   
 spodenki
Zamiast trampek i plażowego topu zakładamy 
ciężkie kozaki ( + grube rajstopy). Top zamienia-
my na białą koszulę i gruby melanżowy sweter. 
Duża kolorowa torba doda charakteru stylizacji.

(Pamiętaj aby zapięcie spodenek było poniżej  
lub powyżej woreczka stomijnego)

 
* ręcznie robiony sweter z wełny melanżowej

3. Słoneczny 
żakiet
Zwiewną letnią sukienkę zamieniamy na 
klasyczna małą czarną. Całość docieplamy 
wełnianym kominem.

czarny komin zrobiony ręcznie fakturowym 
splotem, z grubej włóczki

ręcznie robiony sweter z wełny melanżowej

4. Tunika
Zdejmujemy kostium kąpielowy, zakładamy 
czarne rurki i ciężkie buty.  Aby stylizacja  
była bardziej jesienna dodajemy torebkę   
z grubego sznurka w intensywnym kolorze. 
Całość docieplamy wełnianą czapką

turkusowa torebka robiona ręcznie  
z grubego bawełnianego sznurka
grafitowa wełniana czapka robiona ściegiem 
fakturowym

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (1) / 2015
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W walentynki 2008 roku, dzię-
ki Vanilla Blush, brytyjska telewizja 
nie tylko po raz pierwszy pokazała 
prawdziwą stomię, ale też seksowną 
i zmysłową bieliznę zaprojektowaną 
specjalnie dla osób ze stomią. Bieli-
zna i kostiumy kąpielowe stworzone 
przez Nicolę Dames zmieniły spo-
sób postrzegania stomii – z proble-
mu medycznego stała się kwestią 
mody.

Vanilla Blush to aksamitna re-
wolucja, o której wielu marzyło, ale 
nie śmiało powiedzieć tego na głos. 
Nicola wciąż powtarza, że ludziom 
ze stomią, może i usunięto jelito, 
ale na pewno nie pewność siebie. 
„Tak, operacja była dla mnie doko-
naniem szokującej zmiany w moim 
ciele. I trochę czasu zajęło mi zaak-
ceptowanie faktu, że od teraz będę 
załatwiać się do worka przyklejone-
go do brzucha. Ale tak naprawdę, 
wszyscy robimy kupę i sikamy, i tak 
się składa, że ja robię to pierwsze 
trochę inaczej – jakie to ma znacze-
nie? Nigdy nie powstrzymało mnie 
to od bycia sobą, i nie sprawiło, 
że czułam się mniej zmysłowo czy 
seksownie. Nie przestałam być też 
wdzięczna za każdy dzień mojego 
życia, bo nawet jeśli nigdy nie po-

Tekst: Simon Dames

trzebowałabym operacji, szansa bycia 
poczętym i życia na tym świecie to jak los 
wygrany na loterii.” Wracając pamięcią 
do swojej osobistej podróży Nicola do-
daje: „Przeszłam operację w 2006 roku, 
po sześciu latach zmagań z wrzodzieją-
cym zapaleniem jelita grubego. Ludzie 
mylą się, myśląc, że worek stomijny to 
problem. Ta operacja zwróciła mi życie.” 

Nicola przoduje w ustalaniu priory-
tetów: „Posłuchaj,” – mówi ze stalowym 
blaskiem w oku – „jestem pielęgniarką 
z wyższym wykształceniem, wykwalifiko-
waną do pracy na oddziale intensywnej 
terapii. Przez lata pracowałam z ludźmi 
w stanie agonalnym i uczestniczyłam 
w operacjach pacjentów z nowotwora-
mi, które zagrażały ich życiu. Uznawałam 
za swój obowiązek poznać pacjentów, 
którzy przechodzili takie operacje, ich 
rodzinę. Czasami nawiązywała się mię-
dzy nami przyjaźń.” „Z bólem przyznaję, 
że wielu z takich przyjaciół straciłam, bo 
odeszli przedwcześnie. Inni musieli zmie-
rzyć się z wizją życia na wózku inwalidz-
kim przez resztę swojego życia. Mając to 
na uwadze, moja operacja usunięcia jelit 
w 2006 roku to nic wielkiego w porów-
naniu z problemami jakie napotykają inni 
ludzie w swoim codziennym życiu. Jak już 
mówiłam – jestem wdzięczna za to, że 
żyję, mam cudowną rodzinę, wspaniałe-

go męża oraz dwójkę super wspaniałych 
dzieci – Josepha i Andrew!”

Działalność Nicoli nie wynika tylko 
z chęci znalezienia rozwiązania na pro-
blem medyczny –zdradziła co nieco ze 
swojej zawodowej przeszłości: „Praco-
wałam również jako stylistka mody!”. 
Śmiejąc się głośno z własnej niechęci do 
podążania jedną ścieżką kariery, Nicola 
przyznaje: „Pracowałam jako stylistka 
mody w jednym z najznakomitszych, naj-
bardziej ekskluzywnych i najdroższych 
sklepów w Europie, znanym na całym 
świecie Brown Thomas, w sercu Dubli-

Nicola Dames, CEO i założycielka Vanilla Blush, swoją 
bezpośredniością w rozmowach na temat życia ze stomią 
i rewolucyjnych zmian w oczekiwaniach branży wywołała 
prawdziwą burzę, która powaliła ścianę wstydu towarzy-
szącą tematowi tabu, jakim niegdyś była stomia.

Vanilla 
Blush  
– aksamitna rewolucja
w świecie stomii
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na, przy znanej handlowej ulicy Grafton 
Street.”

„Wierzcie lub nie,” – kontynuuje – 
„porzuciłam karierę jako stylistka, mimo, 
że byłam zatrudniona w jednym z najbar-
dziej prestiżowych sklepów w Europie, 
ponieważ kochałam pielęgniarstwo i po-
maganie ludziom w najgorszym momen-
cie ich życia. Kochałam robić niewielkie 
rzeczy, które potrafiły odmienić życie 
drugiego człowieka. I okazało się, że uda-
ło mi się połączyć te dwa pozornie roz-
bieżne zawody, tworząc globalną markę 
z siedzibą w Szkocji, czyli Vanilla Blush. 
I z tego zawsze będę dumna.”

Jednakże, po wprowadzeniu na rynek 
produktów Vanilla Blush stało się jasne, 
że to nie pojedyncze wydarzenie, ale 
cały proces. Nicola wyjaśnia jak wygląda 
wciąż trwający rozwój marki na świecie: 
„W 2008 roku działalność Vanilla Blush 
ograniczała się do pokoju gościnnego 
w mieszkaniu w Glasgow, gdzie akurat 
mieszkaliśmy.” Ponownie wybuchając 
zaraźliwym śmiechem Nicola dodaje: 
„Mieszkaliśmy na ostatnim piętrze w jed-
nym z tych boskich mieszkań w wiktoriań-
skim stylu, pochodzącym z czasów im-
perium brytyjskiego, a więc nie było tam 
windy! Sąsiedzi wciąż przyłapywali mnie 
na schodach z naręczem majtek… Pew-
nie zastanawiali się, co działo się w na-

szym mieszkaniu! Po pojawieniu się marki 
w telewizji i w prasie, nasza sprzedaż wy-
strzeliła w górę i Vanilla Blush musiało się 
szybko rozwijać.” Dzięki rozległej obec-
ności w mediach, w tym w większości 
popularnych brytyjskich gazet, a także 
poparciu wyrażonemu w 2010 roku przez 
supergwiazdę Nadine Coyle, członkinię 
grupy Girls Aloud, nadszedł czas rewolu-
cji Vanilla Blush. Koniec roku 2010 i po-
czątek 2011 były przełomowe. Poparcie 
ze strony Nadine Coyle, członkini jedne-
go z najpopularniejszych girls bandów, to 
było coś fantastycznego, i dzięki niemu 
ponownie trafili do telewizji i do gazet. 
Historia szybko rozprzestrzeniła się w In-
ternecie w krajach anglojęzycznych.

Mówiąc o działalności firmy, na któ-
rej czele stoi ona sama, Nicola wyjaśnia: 
„2011 był rokiem przełomowym. To wte-
dy przestaliśmy być tylko firmą specjali-
zującą się w produktach dla pacjentów 
ze stomią, a staliśmy się przedsiębior-
stwem, które odniosło olbrzymi sukces.” 
I dodaje: „2011 to był naprawdę wielki 
rok. Nasze produkty zostały wpisane na 
listę produktów refundowanych. To spra-
wiło, że Vanilla Blush znalazło się pod 
ogromną presją. Jeśli nie zdołalibyśmy 
dostarczyć produktów zamówionych 
przez narodowe służby zdrowia (NHS), 
firma mogłaby po prostu upaść. Byliśmy 

Kochałam robić niewielkie  
rzeczy, które potrafiły odmienić 

życie drugiego człowieka. 
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zmuszeni zapewnić dostawy na-
szych produktów – i zapewniliśmy.” 
Opowiadając o konieczności zwięk-
szenia nakładów inwestycyjnych 
Nicola uśmiecha się, wspominając 
chwile strachu: „Tak, sprawy wyma-
gały ostrożności. Ale nie baliśmy się 
póki znajdowaliśmy się w centrum 
tej burzy. Dopiero kiedy człowiek 
znajduje się po drugiej stronie do-
cenia własną odwagę i ciężką pra-
cę.” Niczym tsunami sukcesu Vanilla 
Blush wciąż prze przed siebie doko-
nując sensacyjnych rzeczy. W 2014 
roku zrobili coś, czego nie dokonał 
nikt przed nimi – otworzyli pierwszy 
sklep z bielizną i kostiumami kąpie-
lowymi przeznaczonymi dla osób 

ze stomią. To pierwszy taki sklep w Eu-
ropie i, choć nie jesteśmy w stanie tego 
potwierdzić, podejrzewamy, że również 
pierwszy na świecie.

„Zajmujemy się modą i opieką me-
dyczną. Działamy już w Portugalii, Ho-
landii, Szwajcarii, Niemczech oraz we 
Francji, Belgii, Irlandii, Norwegii, Szwecji 
i na świecie.” – mówi Nicola. Po dalszej 
rozbudowie sklepu i wygraniu prestiżo-
wej nagrody dla produktów poopera-
cyjnych, 2014 UK Lingerie Award, Nicola 
Dames przywitała w swoim sklepie czo-
łowe postacie krajowej polityki z różnych 
partii, pragnące, aby kojarzono je z in-
spirującą historią Vanilla Blush. Zapytana 
o plany na przyszłość, Nicola odpowiada 
z krzepiącym uśmiechem charaktery-
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Zapytana o plany na przyszłość, Nicola odpowiada 
z krzepiącym uśmiechem charakterystycznym dla osoby z wizją 

i misją: „To musi być nowa potęga Europy. (...) to Polska.  
Tam teraz trzeba być!”

stycznym dla osoby z wizją i misją: „To 
musi być nowa potęga Europy. Myślę, 
że to miejsce, ten kraj, w niedalekiej 
przyszłości stanie się doskonałym miej-
scem do inwestycji, tak jak Niemcy,  
i że zobaczymy tysiące, dziesiątki tysię-
cy, jeśli nie więcej, ludzi opuszczających 
Wielką Brytanię, aby tam pracować.” 
Zachęcona do zdradzenia, co to za kraj 
Nicola śmieje się i mówi: „Odpowiedź 
mamy przed nosem – to Polska! Tam 
trzeba teraz być!” Ze swoją rozbrajają-
cą szczerością na temat stomii i wyczu-
ciem do interesów na miarę osoby, która 
spowodowała przełom w branży, Nicola 
Dames i Vanilla Blush powoli stają się ni-
czym Steve Jobs i Apple świata bielizny 
i kostiumów kąpielowych. ■

Jeśli masz pytania na temat dostępności bielizny Vanilla Blush w Polsce, zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 633 463
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Medycyna estetyczna to stosun-
kowo młoda gałąź medycyny, która 
za główny cel stawia sobie poprawę 
naszego wyglądu, a poprzez to – 
również samopoczucia. 

Zabiegi medycyny estetycznej 
pozwalają na usuwanie zmarszczek, 
rewitalizację okolicy oczu, korektę 
owalu twarzy, podkreślenie kości 
policzkowych, modelowanie i po-
większenie ust czy likwidację blizn 
potrądzikowych. Można także przy 
ich pomocy zlikwidować nadmierną 
potliwość, zahamować nadmierne 
wypadanie włosów, usunąć prze-
barwienia na skórze, zamknąć roz-
szerzone naczynka czy też pozbyć 
się cellulitu, rozstępów lub lokalne-
go nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Duża część zabiegów ukierunko-
wana jest na poprawę jakości skóry 
– jej odmłodzenie oraz rewitalizację. 
Takie zabiegi wykonuje się prze-
ważnie na odsłoniętych częściach 
ciała, czyli na twarzy, szyi, dekolcie 
i grzbietach rąk. Skóra starzeje się 
tam bowiem najszybciej.

Dobrodziejstwo czy fanaberia?
Niektórzy uważają, że medycy-

na estetyczna służy wyłącznie za-
spokajaniu własnej próżności. Bar-

Tekst: Przemysław Styczeń 

dziej szkodzi niż pomaga i powinno się 
jej unikać. Media cały czas bombardują 
nas przecież zdjęciami celebrytów, którzy 
przesadzili z tego rodzaju zabiegami. 

Coraz więcej osób docenia jednak 
fakt, że dzięki zabiegom medycyny este-
tycznej możemy zadbać o siebie w sku-
teczny sposób. Wszyscy przecież trosz-
czymy się o swój wygląd. Stylizujemy 
włosy, myjemy się, używamy kosmety-
ków, chodzimy do dentysty, do kosme-
tyczki, schludnie i modnie ubieramy się. 
Robimy bardzo dużo, żeby dobrze wy-
glądać, ponieważ inni w głównej mierze 
oceniają nas właśnie po wyglądzie. Dla-
czego więc negować akurat to, co oferuje 
nam współczesna medycyna estetyczna? 

Ci, którzy korzystają z zabiegów, 
bardzo często nie przyznają się do tego 
nikomu, nawet rodzinie. Temat ten jest 
bowiem wciąż uznawany za wstydliwy 
i krępujący. Pozostaje wierzyć, że w przy-
szłości będzie się to zmieniało i coraz 
więcej ludzi będzie podchodziło do me-
dycyny estetycznej w otwarty i nieskrę-
powany sposób.

Jakie zabiegi?
Każdy z pewnością znajdzie w sze-

rokiej ofercie gabinetów medycyny es-
tetycznej coś dla siebie. Dla jednych 
będą to zabiegi typowo upiększające 

(np. powiększenie ust), dla innych ukie-
runkowane na profilaktykę starzenia się 
skóry (np. osocze bogatopłytkowe), a dla 
jeszcze innych zabiegi mające na celu po-
wstrzymanie wypadania włosów, lecze-
nie bruksizmu czy nadmiernej potliwości. 

Trzy najważniejsze grupy zabiegów 
medycyny estetycznej obejmują zabiegi 
z wykorzystaniem toksyny botulinowej 
(botoksu), kwasu hialuronowego oraz za-
biegi mezoterapii, których głównym ce-
lem jest rewitalizacja skóry.

Botoks
Zabiegi z wykorzystaniem toksyny 

botulinowej (zwanej zwyczajowo botok-
sem), pozwalają na rozluźnienie wybra-
nych mięśni mimicznych twarzy. Dzięki 
temu skóra, która leży nad rozluźnionymi 
w ten sposób mięśniami „odpoczywa” 
i nie jest ciągle zaginana. 

Efektem stosowania botoksu na twa-
rzy jest redukcja zmarszczek mimicznych, 
przywrócenie młodszego wyglądu oraz 
odprężenie twarzy bez zmiany jej natu-
ralnego wyrazu. 

Botoks najczęściej stosowny jest do 
likwidacji zmarszczek poziomych czoła, 
zmarszczek pionowych między brwiami 
(tzw. zmarszczki lwie) oraz zmarszczek 
w zewnętrznych kącikach (tzw. kurze łap-
ki).

Pierwsze oznaki upływającego czasu widoczne są na naszej skórze już 
dosyć wcześnie, przeważnie około 30 roku życia. Procesów starzenia się 
nie możemy zupełnie zatrzymać, ale istnieją metody, które pozwalają na to, 
abyśmy zawsze wyglądali młodo i świeżo. Zagadnieniem tym zajmuje się 
medycyna estetyczna.

Medycyna
estetyczna 
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parat” otrzymywany z własnej krwi pa-
cjenta. Jest to stężona zawiesina płytek 
krwi w stosunkowo niewielkiej objętości 
osocza.  Płytki krwi zawierają duże ilości 
czynników wzrostu, które uwalniane do 
tkanek przyśpieszają dzielenie, rozwój 
i różnicowanie się komórek oraz sty-
mulują komórki macierzyste i fibroblasty. 
Wpływają także korzystnie na tworzenie 
się nowych naczyń krwionośnych oraz 
poprawę mikrokrążenia. 

Płytkowe czynniki wzrostu mają o wie-
le silniejsze działanie niż jakikolwiek goto-
wy preparat, dlatego skuteczność osocza 
ocenia się jako większą w porównaniu do 
tradycyjnej mezoterapii igłowej.

Mezoterapia mikroigłowa to meto-
da kontrolowanego uszkodzenia skóry 
poprzez jej mechaniczne, bardzo gęste 
nakłuwanie. Używa się do tego celu róż-
nych narzędzi (dermaroller, Dermapen) 
i różnych długości igieł. 

Nakłuwanie skóry powoduje w jej 
obrębie mikrourazy i mikrokrwawienia. 
Podczas zabiegu krew wydostaje się 
z uszkodzonych naczyń krwionośnych, 
a zawarte w niej płytki krwi ulegają akty-
wacji. W wyniku tego dochodzi do uwal-
niania z nich czynników wzrostu. 

Proces regeneracji skóry, jej przebu-
dowy i tworzenia się nowego kolagenu 
trwa przez okres kilku tygodni po zabie-
gu. Szybko gojący się naskórek sprawia, 
że wszystkie etapy procesu odnowy skó-
ry, zapoczątkowane nakłuwaniem, odby-
wają się w optymalnych warunkach. 

Inne metody
Oprócz botoksu, kwasu hialuronowe-

go i mezoterapii, medycyna estetyczna 
dysponuje także wieloma innymi, bardzo 
wartościowymi metodami poprawy na-
szego wyglądu. Należą do nich chociaż-
by różnego rodzaju lasery medyczne, nici 
liftingujące, przeszczepy tłuszczu, peelin-
gi medyczne, lampy LED, urządzenia IPL, 
RF i wiele innych, które znajdują zastoso-
wanie w ściśle określonych wskazaniach. 

Co roku wprowadzane są nowe me-
tody, jednak ich rzeczywistą skuteczność 
i przydatność można ocenić dopiero 
z perspektywy dwóch-trzech lat od po-
jawienia się na rynku. Dlatego nie zawsze 
warto decydować się na „nowość” pod 
wpływem reklamy czy promocji zauważo-
nej w Internecie.

Terapie łączone
Żaden pojedynczy zabieg nie pozwa-

la przeważnie na rozwiązanie wszystkich 
istniejących problemów. Najczęściej do-
piero terapia kombinowana, łącząca kilka 
różnych zabiegów umożliwia osiągnięcie 

pożądanych rezultatów. Najlepiej jest 
oczywiście zasięgnąć w tym zakresie po-
rady specjalisty.

Kiedy i od czego zacząć?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie jaki wiek jest najbardziej odpo-
wiedni na rozpoczęcie zabiegów medy-
cyny estetycznej. Jest to sprawa bardzo 
indywidualna, starzejemy się przecież 
w różnym tempie i w różny sposób. 

Na pierwszą konsultację najlepiej wy-
brać się od razu, gdy tylko zaczynamy za-
uważać u siebie oznaki starzenia się lub 
też coś (np. nowa zmarszczka) zaniepokoi 
nas w naszym wyglądzie. Wtedy bowiem 
można zrobić najwięcej. Im wcześniej za-
czynamy przeciwdziałać lub leczyć, tym 
lepsze z reguły uzyskujemy efekty. 

Pierwsza konsultacja w większości ga-
binetów medycyny estetycznej jest prze-
ważnie bezpłatna i zupełnie niezobowią-
zująca. Warto wybrać lekarza z polecenia 
i poszukać o nim informacji w Internecie.

Rozsądek przede wszystkim

Do zabiegów należy zawsze podcho-
dzić rozsądnie. W medycynie estetycznej 
nie chodzi o to, aby wyglądać tak, jakby 
się miało znowu 20 lat. Jest to niemożli-
we, a tego typu próby dają zawsze opła-
kane rezultaty. Zmiany nie mogą być zbyt 
radykalne, bo wówczas nie wygląda się 
naturalnie. 

Celem zabiegów jest uzyskanie takich 
efektów, aby pacjent wyglądał wyjątko-
wo dobrze jak na swój wiek, czyli lepiej 
niż jego rówieśnicy. Powinien sprawiać 
wrażenie wypoczętego, zrelaksowanego 
i zadbanego. 

Dobrze wykonany zabieg nie po-
winien zmieniać indywidualnych rysów 
twarzy. Po zabiegu pacjent powinien 
sprawiać wrażenie wypoczętego, ale dla 
otoczenia nie powinno być oczywiste, co 
konkretnie było „poprawiane”. ■

Zapraszam: 

www.drstyczen.pl, www.mezoterapia.pl 

 www.facebook.com/DrStyczen

Co ciekawe, toksyna podana śród-
skórnie bardzo skutecznie blokuje rów-
nież czynność gruczołów potowych. Jest 
to powszechnie wykorzystywane w lecze-
niu nadmiernej potliwości pach, czoła, 
dłoni oraz stóp.

Kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy stanowi w naszym 

organizmie naturalny składnik tkanki łącz-
nej. Najwięcej jest go w skórze, gdzie – 
obok kolagenu – stanowi kluczowy skład-
nik tzw. macierzy międzykomórkowej. 

Efektem wstrzykiwania kwasu hialu-
ronowego do tkanek miękkich (czyli do 
skóry i pod skórę) jest powiększenie ich 
objętości. Kwas hialuronowy wypełnia 
tkanki i unosi je niwelując zagłębienia 
(np. zmarszczki lub bruzdy) widoczne na 
skórze. 

Kwas hialuronowy znajduje w medy-
cynie estetycznej wszechstronne zasto-
sowanie. Najczęściej stosuje się go do 
modelowania policzków, linii żuchwy, 
owalu twarzy, wypełniania okolicy skroni, 
tzw. doliny łez, powiększania okolicy ko-
ści jarzmowych, konturowania i powięk-
szania ust, podniesienia opadniętych 
kącików ust, korekcji grzbietu nosa, likwi-
dacji bruzd nosowo-wargowych, zmarsz-
czek „marionetki” oraz wygładzania 
drobnych zmarszczek na twarzy. Coraz 
częściej stosuje się go również do wypeł-
niania i odmładzania grzbietów dłoni. 

Mezoterapia
Celem znacznej części zabiegów 

medycyny estetycznej jest poprawa wy-
glądu i stanu skóry – jej rewitalizacja, 
wygładzenie, uzyskanie jednolitego ko-
lorytu, poprawa elastyczności, struktury, 
napięcia i gęstości. Skutecznie możemy 
to osiągnąć jedynie poprzez stymulację 
fibroblastów, którą osiągamy podczas 
zabiegów mezoterapii.

Istnieje kilka różnych rodzajów me-
zoterapii. W każdym podstawą sukcesu 
jest zaplanowanie i wykonanie serii kilku 
zabiegów (3-6 zabiegów) przy zachowa-
niu określonej ich częstotliwości (co 2-4 
tygodnie).

Mezoterapia igłowa to technika po-
dawania substancji leczniczych, regene-
rujących lub odżywczych bezpośrednio 
do skóry. W mezoterapii, oprócz działa-
nia składników aktywnych preparatu waż-
ną rolę odgrywa samo nakłuwanie skóry 
igłą. Wywołuje ono bardzo intensywne 
reakcje, takie jak np. silne rozszerzenie 
naczyń krwionośnych i przekrwienie skó-
ry.

Mezoterapia osoczem bogatopłyt-
kowym wykorzystuje specyficzny „pre-

MODA I URODA
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6. Powiedzenie „dzień dobry” 
zawsze świadczy o dobrym wy-
chowaniu. Przywitać powinna się 
pierwsza ta osoba, którą dołącza do 
podróżujących windą. Wiek, płeć czy 
zajmowane stanowisko nie stanowią 
wtedy istotnych wyznaczników.

7. Po wejściu stań z tyłu, aby zrobić 
miejsce pozostałym osobą.

8. Osoba stojąca najbliżej panelu 
może zapytać: „Które piętro?”  
i nacisnąć odpowiednie guziki.

Savoir-vivre
W WINDZIE

1. Osoba, która stoi najbliżej 
windy wchodzi do niej pierwsza. 

2. Zawsze pozwól najpierw 
wejść osobom starszym oraz 
kobietom.

3.  W dobrym tonie jest, gdy 
mężczyzna lub odpowiednio 
osoba młodsza przytrzymuje 
wówczas drzwi.

4. Czekając na windę odsuń 
się, aby inni mogli swobodnie 
wysiąść.

5. Jadący windą powinni zrobić  
miejsce nowym pasażerom.

9. Należy zachować ciszę. 

10. Jeśli się z kimś rozmawia należy 
mówić półszeptem - powinien cię 
słyszeć tylko twój rozmówca.

11. Jeżeli znajdujesz się w windzie 
z obcymi osobami, nie zaczynaj 
tematów poważnych i osobistych. 
Dialog nawiązuje osoba starsza lub 
zajmująca wyższe stanowisko.

Postaw na dobre maniery! 
Zostań abasadorem 

uprzejmości wszędzie tam, 
gdzie jesteś wśród ludzi: 

w pracy, w domu, w podróży, 
na spotkaniu towarzyskim.

Tekst: Bianca-Beata Kotoro 

 Świat jest teatrem, a my odgrywamy w nim zawsze jakąś rolę. Wcielamy się  
w pracowników, krewnych, znajomych, przyjaciół, sąsiadów... Niezależnie od tego, 
jaki „kostium” zakładamy, nasza kreacja zawsze zyskuje, jeśli dodamy do niej dobre 
maniery. One wcale nie są skomplikowane ani staroświeckie. Nie chodzi o puste 
konwenanse - znajomość zasad - to codzienna uprzejmność i drobne przejawy życz-
liwości wobec innych. To ogłada i przestrzeganie paru reguł.
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przewiewnym materiałem.
Podlewanie w czasie od kwietnia do mrozów obfite, ale rzad-
kie. Zimą wrzosów nie podlewamy, zostawiamy je w stanie 
hibernacji tak, jak sobie rosną.
Odmiany - jak wybrać
Wrzosy, które są uprawiane w Polsce dość dobrze znoszą 
nasz klimat, niestety nie można tego powiedzieć o odmianach 
holenderskich, dlatego wybierajmy raczej te od polskich 
dostawców.
Obecnie jest wiele różnych odmian wrzosów i wrzośców, dlate-
go najlepiej jest zapytać sprzedawcy. Ważne, aby wiedzieć 
o co pytać: 

 > Kiedy roślina kwitnie i jak długo – to pozwoli nam zaplano-
wać i dopasować rośliny do całego ogrodu tak by cieszyć się 
kolorami jak najdłużej

 > Na jaki kolor kwitnie

 > Czy zmienia barwę np. pod wpływem temperatury  
i na jaki kolor

 > Czy roślina zimuje (jest wiele nowych odmian dla których 
nasze polskie zimy mają zbyt niskie temperatury)

 > Jaka jest siła wzrostu

Wrzosy w pigułce

Wrzosy i wrzośce królują w okresie jesieni, ich efektowne 
kwitnienie i różnorodność barw sprawiają iż wybieramy je 
do naszego ogródka lub na balkon. Zanim jednak zdecy-
dujemy się na kolor poznajmy trochę te rośliny.
Uprawa
Wrzosy i wrzośce nie są wymagającymi roślinami. Najle-
piej sadzić je w miejscach słonecznych, choć w półcieniu 
również sobie poradzą. Bardzo ważne jest, aby ziemia 
była kwaśna.  
Jeśli w naszym ogródku jest inna ziemia, możemy sami 
przygotować podłoże podsypując kwaśny torf  (w sprze-
daży jest również torf zasadowy, dlatego proszę zwrócić 
uwagę przy zakupie) wymieszany z ziemia ogrodową, 3 
części torfu na 1 część ziemi.
Sadzenie
Wrzosy mają płytki system korzeniowy ok. 15 cm. Dla 
osiągnięcia pięknego efektu kolorystycznego należy 
wrzosy sadzić w grupach. Jeżeli miejscem nasadzeń jest 
ogródek pamiętajmy, aby pomiędzy nimi pozostawić 
odstępy tak by mogły się rozrastać (8-14 sztuk na metr 
kwadratowy). Wyjątkiem są pojemniki, gdzie aby otrzy-
mać efekt kolorystyczny sadzimy rośliny gęsto. Chcąc 
utrzymać wilgoć obsypujemy wrzosy korą.
Pielęgnacja i nawożenie
Wrzosy w naturze nie potrzebują bogatego nawożenia.  
Nadmierne nawożenie może dać więcej szkody niż korzy-
ści, gdyż  są dość wrażliwe na grzyby i pleśń. W okresie 
wiosennym zasilamy rośliny nawozami o spowolnionym 
działaniu jakim jest granulat. To uchroni nasze rośliny 
przed nadmiernym nawożeniem. W okresie kwitnienia 
można również zastosować nawóz płynny z mikroelemen-
tami, ale też z zasadą mniej znaczy lepiej. 
Do istotnych zabiegów pielęgnacyjnych zalicza się okry-
wanie roślin na zimę i przycinanie ich na wiosnę. Obci-
namy wszystkie pędy tuż pod zasuszonym kwiatostanem 
na początku kwietnia. Natomiast okrywamy igliwiem lub 
agrowłókniną. Natomiast jeśli chodzi o doniczki balko-
nowe to najlepiej włożyć donicę do jakiegoś kartonu, 
na którego spodzie będzie styropian, a całość owinąć 

Tekst: Aleksandra Walczak

Białe, różowe, fioletowe ale nie tylko. Obecnie wrzosy  
i wrzośce to paleta barw i odcieni. Od najpowszechniej-
szych bieli, fioletów, róży poprzez zielenie i żółcie.
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 > Podlewanie: rzadko,   
 obficie
 > Kwitnienie: w zależności 

od odmiany od lipca do 
listopada

 > Miejsce: słoneczne i półcień
 > Gleba: kwaśna
 > Nawożenie: kwiecień –  

 granulat

Wrzosy, wrzośce…
FLORYSTYKA
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Symbol życia czyli wszystko o stomii oraz o trudnych 
sprawach dotyczących chorób i śmierci.
 Choć chcielibyśmy ochronić nasze dzieci przed wszystkimi 
problemami i trudnymi sprawami, jest to niemożliwe. Poznawanie świata 
wręcz wymaga zetknięcia się z różnymi ludźmi i doznania porażek.  
Dotyczy to też chorób oraz śmierci. Sytuacje niełatwe dla dorosłych na-
leży w prosty sposób wytłumaczyć dzieciom. Jak to zrobić kiedy brakuje 
słów? Jak wytłumaczyć dziecku dlaczego choruje? Fundacja STOMAlife 
organizuje bezpłatne szkolenia dla kadry przedszkolnej oraz rodziców, 
na których padają odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych. Pierwsze 
szkolenia w Warszawie za nami. 
Czekamy na kolejne zgłoszenia biuro@stomalife.pl.

Po negatywnej zmianie w życiu 
wydaje się nam, że jesteśmy sami 
z problemem, nikt nie rozumie nasze-
go lęku i obaw o jutro. Wiele osób po 
wyłonieniu stomii przeżywa szok. Jest 
to na tyle duża zmiana, że wpływa na 
plany życiowe u większości osób. 

Many stories, one voice –  
Wiele historii, jeden głos to hasło 
przewodnie tegorocznego, 8 Między-
narodowego Dnia Stomika.

Zwycięzcą jest ….
Ogólnopolska Kampania Społeczna STOMAlife. 
Odkryj stomię. 

Uzasadnienie przyznania nagrody w kategorii 
Kampanie o tematyce zdrowotnej brzmiało: Kampanię 
nagrodzono za przełamanie tabu, jakim jest życie ze 
stomią. Jury zwróciło uwagę na odważny, bezpośredni  
komunikat, dotyczący sprawy często traktowanej  

z niechęcią i strachem.
Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie, które cieszy tym bardziej,  

że otrzymaliśmy je w pierwszym roku działań. Mobilizuje także do dalszej 
wytężonej pracy.

Kartka z kalendarza:  3.10.2015 
8 Międzynarodowy 
Dzień Stomika

Każda historia wyłonionej sto-
mii jest inna, jak każdy z jej posia-
daczy, wszyscy jednak mówią tym 
samym głosem, głosem drugiego 
życia. Warto zaznaczyć ten dzień 
w kalendarzu, może będzie łatwiej 
opowiedzieć o stomii i powiedzieć, 
że to nic strasznego! 

Zapraszamy do podzielenia się  
z nami swoją historią oraz sposo-
bami na radzenie sobie w zaska-
kujących sytuacjach. Świadomość, 
że nie jesteśmy osamotnieni 
w zmaganiu z codziennością doda-
je otuchy.

                                          oraz każdego, kto chce być O
SWOJO

NY

Nigdy nie spotkałeś osoby ze STOMIĄ?

Uwierz lub nie, ale spotkałeś!
Po prostu o tym nie wiesz, bo ci nie powiedziała! 

Tylko na dwa sposoby można się przekonać, że ktoś ma stomię:  
1. ten ktoś sam Ci to powie
2. zobaczysz go nagiego

                                          dla Opiekunów, Pedagogów
, N

auc
zy

cie
li

Bianca-Beata Kotoro

Przewodnik po
STOMii

ISBN 978-83-64804-16-8



PO PROSTU ŻYJ nr 1 (1) / 2015

Podróż zaczynamy w Londynie. 13 godzin po starcie 
samolotu i 7 stref czasowych dalej wylądowaliśmy 

w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Pierwsze co nas uderzyło 
to upał - 33 stopnie to jakieś 2 razy więcej niż było w cie-
płej jak na tę porę roku Anglii.Po uzyskaniu wiz (Polakom 
należy się bezpłatna, turystyczna 90-dniowa) powoli do 
autobusu oraz do miasta (8 MYR) i do hostelu. Ten bardzo 
swojski i klimatyczny. Buty  zostawia sie przy wejściu, dalej 
juz pełen luz. Pokój przypomina więzienie (brak okien, łóż-
ko i wiatrak to całe wyposażenie), a w łazience tylko zim-
na woda (bo kto by odkręcił ciepłą przy tym upale?). Jest 
pięknie.

Mieszkamy w najtańszej dzielnicy - Chinatown (taka warszaw-
ska Praga). Jest tłoczno, gwarno i brudno. Ludzie żebrzą na uli-
cach, jedzą tanio i w strasznych waunkach. Nad tym wszystkim 
górują drapacze chmur banków, drogich hoteli oraz wspaniałe, 
piękne, urzekające i zachwycające Petronas Tower. Wieżowce 
należące do koncernu paliwowego Petronas są symbolem Ku-
ala Lumpur: są na koszulkach, pocztówkach i banknotach (!). 
Nic dziwnego, że ze 170 zdjęć zrobionych tego dnia - na 50 
są te dwie wieże. Cudownie wyglądają, zwłaszcza po zmroku, 
oświetlone białymi lampami. Wyglądają jak zrobione z krysz-
tału, jakby były firmowane marką Svarovski. Trudno oderwać 
od nich wzrok. A co jest w środku? Centrum handlowe: Prada, 
Gucci, Armani i wiele innych marek, których nie ma w Polsce. 

Miejsce dla bogatych turystów i bardzo bogatych Azjatow. 
Ale budynek cudny! 

Innym ciekawym punktem Kuala Lumpur jest na pewno naj-
większy na świecie park ptaków (takie zoo, tyle że ptaki człapią 
razem ze zwiedzającymi). Zrażeni diabelnie wysoką ceną (48 
MYR, czyli 48 złotych) poszliśmy dalej, trafiając na otwarty i dar-
mowy, pięknie utrzymany park z jeziorem i fontannami. Ptasie-
go zoo nie żałujemy - obejrzymy to samo za darmo na Borneo.

Rano nie wstaliśmy, bo brak okna zakłóca poczucie czasu. 
No nic, ruszamy do znajdujących się za miastem Jaskiń Batu. 
Bezpośrednio można się tam dostać pociagiem za 1 ringitt. Ta-
nio jak barszcz. 

Do pierwszej jaskini prowadzą strome  schody (272), przed 
którymi stoi gigantyczny posąg jednego z hinduskich bogów. 
Po wdrapaniu sie na schody, przy wejściu do jaskini znajdujemy 
stragany z chińsko-hinduskim badziewiem: figurkami i obraz-

Na chwilę 
w Kuala Lumpur
z Katarzyną Matuszak i Kamilem Jaroszem

BLOG PODRÓŻNICZY
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kami. Po drugiej stronie kolejny - z zabawkami. Dalej już 
jaskinia - imponujących rozmiarów, ale zniszczona przez 
człowieka. Po lewej podest i barierki, podłoga betono-
wa. Po przejściu kilkudziesięciu metrów pierwszej jaskini, 
wchodzimy po schodach do kolejnej. W środku mała świą-
tynia, ławeczka, w rogu stoi toi-toi. Jaskinia sama w sobie 
piękna, ale znów - zniszczona. Pierwszy kompleks jaskiń 
zwiedzony i choć same w sobie są wspaniałe, to żal pa-
trzeć co turystyka, ludzka głupota i komercja z nimi zrobiły.

Na szczęscie przy zejściu ze schodów jest korytarz do 
innej jaskini - Dark Cave. Wejście tylko z przewodnikiem 
i w małych grupach (35 ringitt za osobę, grupy około 
8-osobowe). Prowadzi przesympatycza Malezyjka. Za-
kazuje robienia zdjęć z fleszem powyżej linii oczu (może 
oślepić nietoperze), jedzenia, picia, schodzenia z wyzna-
czonej scieżki. Dostajemy po małej latarce i zaczynamy 
wycieczkę. 

Okazuje się, że w jaskini żyje kilka gatunków endemicz-
nych, czyli nie występujących nigdzie indziej na świecie 
poza tą właśnie jaskinią. Stąd wcześniejsze środki ostroż-
ności. Po jaskini poruszamy się głównie w ciemności, 
przyświecając sobie słabym światłem latarki. Na początku 
po podłodze przebiegają karaluchy (nie wszystkie miały 
szczęście dojść na drugi koniec chodnika, rozdeptywane 
przez zwiedzających). Żerują w guanie, pozostawionym 
przez tysiące nietoperzy, których pisk rozchodzi sie po 
całej jaskini. Nietoperze żyją w górnych warstwach (bar-
dzo ciemnej) jaskini, widzimy je tylko przy prześwitach. 
Podobno żyją tam też węże, które aby upolować nietope-
rza zwisają ze skały z otwartą paszczą (szczękami? zębami? 
nieważne). Nie widzieliśmy żadnego, ale wierzymy, że one 
tam są!

Do większej części jaskini nie mieliśmy wstępu, właśnie 
przez troskę o wcześniej wspomniane gatunki endemicz-
ne. To nic - i tak było warto.

Po powrocie z jaskiń jeszcze drobna przyjemność - 
spotkanie z dr fishem, czyli rybkami „skubiącymi’. Skubią 
stopy zjadając martwy naskórek. Łaskoczą niemiłosiernie, 
nie mają litości. 10 minut - 5 ringittow. Jeszcze to powtó-
rzymy.

A! Jeszcze szybka wizyta w centrum handlowym, żeby 
wydrukować karty pokładowe. W końcu następnego dnia 
lecimy na Filipiny. Ciekawostka: to centrum handlowe jest 
tak ogromne, że zmieścili w środku kolejkę górską. Ma 
bodajże 10 pięter, choć te najwyższe już są prawie puste. 
Mimo wszystko - robi wrażenie. Ceny bardzo przystępne, 
ale nie mieliśmy czasu na zakupy.

Dziś nocleg na lotnisku. Samolot mamy o 6:45, a musi-
my być sporo wcześniej, żeby nadać bagaż. Na szczęście 
są tu prysznice i darmowe wi-fi. Jest 4:45, zaraz wstajemy. 
■

Zdjęcia zostały wykonane podczas podróży przez Katarzynę i Kamila
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Serce człowieka uderza okolo 70 razy na minutę, ryjówki 
600 razy na  minutę, kolibra 1300 razy na minutę, a płetwa-
la błękitnego 10 razy na minutę. 

Serce bije szybciej podczas energicznego spaceru albo 
zajadłej kłótni niż podczas stosunku. 

Serce typowej kobiety jest o około 20% mniejsze od ser-
ca mężczyzny. 

Ludzie nie potrafią wrzucić serca na wsteczny bieg i kazać 
mu bić do tyłu. Ale owady tak.

Obliczono, że aby wyssać całą krew z ciała dorosłego czło-
wieka, potrzeba by 1,12 milionów ugryzień komarów. 

Krew człowieka jest czerwona, ale większość 
krwi na świecie, płynącej w ciałach owadów jest  

jasnozielona.

Ludzki mózg wytwarza dziennie wię-
cej impulsów elektrycznych niż 

wszystkie telefony świata.

Gdyby człowiek mógł za-
panować nad energią 
wykorzystywaną przez 
swój mózg, mógłby  
zasilić 10-watową żarów-
kę.

Pierwsza „gigasekunda” 
życia oznacza, że przeży-
ło się przynajmniej miliard 

sekund albo przekroczyło 
32. rok życia. 

Radzimy: 
Jak szybko i skutecznie  

stracić na wadze?
Po prostu kupić wagę  

za 250 zł i sprzedać 
za 50 zł.
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Krzyżówka

Krzyżówka tematyczna: Większość haseł związana jest z tematem przewodnim krzyżówki. Dopuszczona liczba mnoga.
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