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Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze, 

Już po raz czwarty przypada mi zaszczyt na łamach „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” napisać kilka słów 
skierowanych do Was drogie Koleżanki i Koledzy. 

Za nami już VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym Delegaci VI kadencji dokonali 
wyboru najważniejszych władz i organów VI kadencji.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Delegatom, za to, że oddali swój głos, wybie-
rając mnie na stanowisko przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI kadencji. Wybór 
ten jest dla mnie potwierdzeniem, że kierunek nowych działań, przyjęty półtora roku temu został odebrany 
przez środowisko w sposób pozytywny. Wybór traktuję jako pewnego rodzaju powołanie do ochrony na-
szych zawodów i obrony godności zawodowej. Wszystkie działania pragnę podejmować w dobrej współpracy   
z Okręgową Radą, organami oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz naszego środowiska.  

W nowej kadencji samorząd nasz czekają nowe zadania i priorytety. Będzie to szczególny czas zwłaszcza 
w świetle nowych ustaw o samorządzie, zawodach pielęgniarki i położnej oraz o podmiotach działalności 
leczniczej. W najbliższych latach działania, Izba powinna być przewodnikiem i wsparciem dla wszystkich 
pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy. Będziemy działać ponad wszelkimi podziałami, starając się udoskona-
lać i poprawiać naszą działalność, czyniąc ją bardziej profesjonalną i kompetentną. 

Na koniec pragnę skierować do wszystkich życzenia pomyślności i satysfakcji z pracy, dalszej realizacji 
planów i zamierzeń na rzecz całego naszego samorządu. 

Sabina Wiatkowska
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu - VI kadencja 

Przewodnicząca – Sabina Wiatkowska 

 Elżbieta Duda - Wiceprzewodnicząca
 Dariusz Klonowski - Wiceprzewodniczący
 Barbara Prochota - Skarbnik
 Wiesława Grabska - Sekretarz
 Elżbieta Mieszkowska - Przewodnicząca Komisji Kształcenia 
   i Doskonalenia Zawodowego
 Piotr Lisowiec - Przewodniczący Komisji Socjalnej
 Małgorzata Czempora - Członek
 Stefania Szewczuk - Członek
 Mariola Kaczmarczyk - Członek
 Henryka Homętowska - Członek
 Janina Gurba - Członek
 Krystyna Żak - Członek
 Anna Marynowicz - Członek
 Beata Guzak - Członek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Maria Grzeczna 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

 Renata Chrzęstek 
 Krystyna Grajcar 
 Bożena Kowalkowska 
 Izabela Marklewicz- Strysz 
 Irena Linkert 
 Urszula Tokarska 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych: 

Przewodnicząca - Urszula Kraszkiewicz 

Członkowie OSPiP: 
 Małgorzata Krawczyk 
 Dorota Kudaś 
 Aleksandra Osińska 
 Joanna Dudoń 
 Katarzyna Kaźmierczak 
 Krystyna Gębuś-Ginter 

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

Przewodnicząca - Beata Wojciechowska 

 Anna Iwanicka  - Wiceprzewodnicząca 
 Agnieszka Bukała  - Sekretarz
 Mariola Boboń  - Członek
 Dorota Antosz  - Członek

Delegaci na VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  

 Sabina Wiatkowska 
 Barbara Prochota 
 Dariusz Klonowski 
 Maria Grzeczna 
 Urszula Kraszkiewicz 
 Stanisława Domaradzka-Kochanek 
 Violetta Horoszczak 
 Beata Wojciechowska 
 Ewa Janiuk 

Sabina Wiatkowska

Delegaci na Zjazd

Poczet Sztandarowy

Wybory 
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Dziękuję za zaproszenie na VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo  
-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych województwa opolskiego.
Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Życie człowieka ma niezwykłą wartość poprzez doświadczenia umie-
jętności znalezienia szczęścia. Można śmiało powiedzieć, że powołując 
do życia samorząd, stworzyliśmy nowy rozdział w historii pielęgniarstwa 
i położnictwa.

Dzisiejsze czasy potwierdzają rangę zadań, jakie mamy do wykona-
nia w samorządzie. Bo od właściwego przygotowania i kompetencji, 
od postawy etyczno-moralnej naszego środowiska zależy skuteczność 
funkcjonowania naszej samorządowej organizacji, jej faktyczny wpływ 
na zmiany w ochronie zdrowia, na rozwój kadr pielęgniarskich i na pre-
stiż zawodów pielęgniarki i położnej. Zawody te są zawodami zaufania 
publicznego. A więc obejmują obszar ochrony zdrowia w kluczowym 
znaczeniu dla każdego obywatela.

Chciałbym podziękować pielęgniarkom, położnym, pielęgniarzom, 
tym którzy pracowali długie lata w naszym samorządzie, aby dane im 
było cieszyć się, kiedy patrzą jak zawód się rozwija, jak pielęgniarki i po-
łożne cieszą się coraz większą władzą rozumianą jako wolność zawodu, 
stanowiskami i oczywiście pomyślnością materialną.

Osoby wybrane na VI Zjeździe, powinny podejmować nowe wyzwania 
będąc jednocześnie otwartymi na krytykę i współpracę z innymi. Wiedza, 
elastyczność, otwarty umysł, odwaga i wiara w siebie oraz innych – to 
podstawowe cechy współczesnej tożsamości i standardy współczesnej 
osobowości.

Jestem przekonany, że w procesie ewolucyjnych zmian możemy liczyć na aktywność naszych następców, osób z silnym 
poczuciem tożsamości zawodowej i odpowiedzialności, prezentujących właściwe postawy etyczne.

Wierzę, że zapewnią ono rozwój organizacji samorządowej, zdolnej do samostanowienia, doskonalenia norm i ochrony 
wartości, które chcemy pielęgnować.

Życzę wszelkiej pomyślności.

                                                         dr n. hum. Teodor Królikowski   

Opolski Hipokrates 2011 
Anita Stampska, (zdj. obok) 

mieszkanka podoleskiego Gro-
dziska, na co dzień położna  
w Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Oleśnie została zwyciężczynią 
konkursu „Opolski Hipokrates” 
w kategorii „Pielęgniarka i Po-
łożna Roku”.   

- Zwycięstwo w tym konkursie 
to nie tylko mój sukces, ale także 
naszego szpitala i miasta - mówi 
Anita Stampska. - Nie sądziłam, 
że uda mi się zwyciężyć w gro-
nie blisko 60 innych kandydatek,  

z których część pracuje w znacznie większych placówkach, np. 
w Opolu, Nysie, Kędzierzynie - Koźlu.

Pani Anita zdobyła w plebiscycie 1414 głosów.
- To przede wszystkim zasługa moich pacjentek, ich rodzin 

oraz znajomych - podkreśla laureatka. - Dlatego chciałabym 
podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali. W moim 
zawodzie kontakt z pacjentem jest niezwykle ważny, a ten wy-
nik jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, że warto 
jest pracować dla innych. To jest niezwykle miłe, a przede 
wszystkim bardzo motywujące.

Sam udział w plebiscycie Hipokratesa stał się dla Pani 
Anity niezwykłym przeżyciem.

- Myślę, że w to co robię, wkładam dużo serca, a moja pra-
ca jest dla mnie nie tylko profesją, ale także ogromną pasją 
– dodaje.

Pani Anita jest absolwentką Medycznego Studium Zawo-

dowego w Opolu, które ukończyła w 1998 r. W 2008 roku 
ukończyła pomostowy licencjat, a obecnie studiuje na Ślą-
skim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na Wydzia-
le Opieki Zdrowotnej, kierunek - położnictwo. Za rok czeka 
ją obrona pracy magisterskiej.

Pani Anita podkreśla, że tak naprawdę intensywnie  
w swoim zawodzie pracuje od 6 lat. Dwukrotnie bowiem 
miała przerwę po urodzeniu dzieci. Dziś córka Aleksandra 
ma 12 lat, a syn Mateusz 8, więc ona sama jakby nadrabia 
zaległy czas. Kiedy może, uczestniczy też w różnych konfe-
rencjach i szkoleniach związanych z jej zawodem.

Energii, oprócz pracy i studiów Pani Anicie dodaje sport 
–Lubię pływanie i jazdę na rowerze, no i jako stuprocentowa 
kobieta – rządzę w kuchni, uwielbiam  piec ciasta i gotować 
przeróżne nowe potrawy. - wyznaje położna z Olesna - Zwy-
cięstwo w plebiscycie „Opolski Hipokrates” jest dla mnie jak  
i dla  każdego laureata ogromnym wyróżnieniem oraz suk-
cesem, a zarazem wyzwaniem na kolejne lata, i dalszą pra-
cą nad pogłębianiem wiedzy 
i zdobywaniem nowych umie-
jętności zawodowych - kieruję 
się w pracy następującą dewi-
zą  „Traktuj kogoś tak,  jakbyś 
sam chciał być potraktowany.” 
- dodaje.

Słowik Adela, (zdj. obok) 
po ukończeniu liceum me-
dycznego w Oleśnicy w roku 
1982 rozpoczęła pracę w Wo-

od lewej: T. Królikowski i B. Prochota
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jewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycz-
nym w Opolu w Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych „A”, 
gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.  

W okresie swojej długoletniej pracy brała udział w wie-
lu szkoleniach z dziedziny psychiatrii m.n. z zakresu postę-
powania z chorym agresywnym, muzykoterapii, choroby  
Alzhaimera, rehabilitacji chorych z przewlekłymi zaburze-
niami psychotycznymi. Ukończyła także 2-letnie szkolenie  
w Krakowie z zakresu „Terapii rodzin.”

W trakcie rozmowy opowiada o swojej pracy: „praca na 
psychiatrii jest specyficzna, ciekawa ale bywa też trudna, 
wymagająca od personelu dużej cierpliwości, umiejętności 
nawiązania kontaktu terapeutycznego w atmosferze zaufa-
nia, wnikliwej obserwacji, łagodzenia napięć występujących 
u pacjentów. Niezmiernie ważna jest empatia i zrozumienie. 
Nie każda pielęgniarka może pracować z taką grupą pacjen-
tów. W pracy są dni trudniejsze i lżejsze, ale nie narzekam. Po 
zmęczeniu „psychicznym” dość szybko się regeneruję. Anali-
zując lata pracy, widzę, że nastąpiły spore zmiany w naszym 
Zespole. Tutaj pacjent oprócz leczenia farmakologicznego 
ma możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju terapii zaję-
ciowej – stworzona jest pracownia tkactwa, stolarnia, są tak-
że zajęcia z malarstwa. Organizowane są wystawy obrazów 
pacjentów oraz kiermasze na których sprzedawane są prace 
wykonane przez chorych.

Jest mi bardzo miło, że po tylu latach pracy zostałam obda-
rzona takim zaufaniem. Chciałabym podziękować wszystkim 
osobom, które na mnie głosowały, bo dzięki nim znalazłam 
się na drugim miejscu w tym Plebiscycie.

To wyróżnienie na pewno będzie mnie mobilizować do dal-
szej rzetelnej pracy.”

Pani Adela mieszka w Opolu. Przez dwie kadencje II i III 
była delegatem Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Opo-
lu. Pracowała w komisji do spraw 
współpracy z zagranicą. Mężatka, 
posiada dom rodzinny k/ Namy-
słowa. Lubi podróże,  spotkania  
z przyjaciółmi, dużo czyta, wolne 
chwile spędza na wsi. 

  
Małgorzata Krawczyk, (zdj. 

obok) położną jest od 27 lat. Wybór 
był świadomy, nie był to przypadek. 
Należy do ludzi, którzy są przeko-

nani, że w życiu nie ma przypadków, jest ciąg następujących 
po sobie wydarzeń, gdzie jedno wydarzenie pociąga za sobą 
następne.  

W 184 roku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe  
w Opolu na Wydziale Położnych. 

W tym samym roku rozpoczęła pracę w SP ZOZ w Nysie, 
w oddziale ginekologiczno - położniczym, gdzie pracuje do 
chwili obecnej. W trakcie pracy  na bieżąco uzupełnia swoją 
wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i kon-
ferencjach naukowych. Ukończyła między innymi kurs kwa-
lifikacyjny dla położnych środowiskowych, profilaktyki raka 
piersi, profilaktyki raka szyjki macicy, promocji karmienia 
piersią, kurs dla instruktorów ,,Szkoły Rodzenia”.

W roku 2000 ukończyła studia magisterskie w dziedzinie 
pedagogiki pracy. 

W 2011 roku zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie pielęg-
niarstwa położniczego.  

Angażuje się w pracę społeczną na rzecz środowiska pie-
lęgniarek i położnych, jest  członkiem Okręgowego Sądu 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 

Jest szczęśliwą żoną i matką dwóch wspaniałych synów 
Macieja l. 27 i Bartosza l. 23.  

Od zawsze pociągała Ją tajemnica życia, chciała uczest-
niczyć w cudzie narodzin i chyba dlatego wybrała zawód  
położnej.  

”Ta praca to dla mnie radość niesienia pomocy i radzenia 
kobietom oraz ich rodzinom. Największą radość sprawia mi 
uśmiech matki i ojca nad łóżeczkiem dziecka” 

W życiu często się uśmiecha, ponieważ uważa, że uśmiech 
potrafi zmiękczyć nawet najbardziej twarde serca. 

W swojej pracy  stara się uczyć kobiety jak postępować, 
aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu lub wy-
stępowania komplikacji podczas ciąży, a także przekazuje  
kobiecie wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad dzie-
ckiem, pielęgnacji i jego wychowania. 

”Przygotowanie pedagogiczne bardzo się tu przydaje.  
Z jednej strony trzeba przygotować młode kobiety, które 
pierwszy raz rodzą do roli matki. Z kolei kobiety, które już ko-
lejny raz zostają matkami, również mają obawy i niepokoje, 
oczekują wsparcia. Ważna jest rozmowa i zminimalizowanie 
niepokoju, związanego z nowymi życiowymi rolami. 

Jestem zadowolona z wyboru swojej życiowej drogi, jest 
to piękna, ale też trudna i bardzo odpowiedzialna praca. 
Gdybym jeszcze raz wybierała zawód - wybrałabym zawód 
położnej”. 

Ponad rok czasu czynione są starania przez władze Opol-
skiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, o powołanie 
przez Urząd Wojewody Opolskiego konsultantów wojewódz-
kich w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa. Starania, 
które mają uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa, 
a także w oczekiwaniach ponad 8-tysięcznej grupy zawodowej 
woj. opolskiego. W piśmie z dnia 4 stycznia 2011, Pan Woje-
woda argumentuje, iż ze względu na ograniczone możliwości 
finansowe, nie może w roku 2011 powołać konsultantów woje-
wódzkich zaproponowanych przez Opolską Izbę Pielęgniarek  
i Położnych. 

W dniu 22 czerwca 2011 r., Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, w kolejnym piśmie 
skierowanym do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, zwraca się z ponowną prośbą  
o powołanie konsultantów wojewódzkich szeroko uzasadnia-

Konsultanci – dlaczego w województwie opolskim 
ciągle ich brakuje?

jąc potrzebę ich funkcjonowania. Z informacji otrzymanych 
z sekretariatu Izby, do końca października nie wpłynęła od-
powiedź ze strony Urzędu.     

Niezrozumiałym wydaje się unikanie podjęcia racjonal-
nych decyzji, w sytuacji gdy zostały zgłoszone kandydatury 
wysokiej klasy specjalistów.

Dlaczego województwo opolskie pod tym względem 
musi być na ostatnim miejscu w Polsce? Dlaczego w innych 
województwach nie stwarza się środowisku pielęgniarek  
i położnych takiego problemu? Dlaczego w województwie 
opolskim powołanych jest 67 konsultantów wojewódzkich 
w tym 59 lekarzy oraz … aż 2 pielęgniarki i 1 położna? 
Jak długo jeszcze ma trwać taki stan? Na dzień dzisiejszy 
są to pytania retoryczne. Dlatego zasadnym będzie infor-
mowanie środowiska o zmianach w tym zakresie.  
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Specjalizacje w których konsultanci są powołani oraz 
specjalizacje w których brakuje konsultantów.  

PIELĘGNIARSTWO
KONSULTANT KRAJOWY 
– dr n. biol. Grażyna KRUK-KUPIEC
KONSULTANT  WOJEWÓDZKI 
- mgr Henryka HOMĘTOWSKA
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA, 
ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy
e-mail:hometowska@interia.pl tel. 77/408 03 33

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE 
I INTENSYWNEJ OPIEKI
KONSULTANT KRAJOWY 
– dr hab. n. med. Danuta DYK
KONSULTANT  WOJEWÓDZKI – nie powołany ?!

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE 
I POŁOŻNICZE
KONSULTANT KRAJOWY 
– mgr Leokadia JĘDRZEJEWSKA
KONSULTANT  WOJEWÓDZKI 
- Dorota KUDAŚ
Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nad Matką 
i Dzieckiem
ul. Reymonta 8, 45-066 Opole
e-mail:doriska9@wp.pl tel. 77/454 54 
01 wew. 215

PIELĘGNIARSTWO 
ONKOLOGICZNE
KONSULTANT KRAJOWY 
– dr n. med. Anna KOPER
KONSULTANT  WOJEWÓDZKI 
– nie powołany ?!

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
KONSULTANT KRAJOWY 
– mgr Beata OSTRZYCKA
KONSULTANT WOJEWÓDZKI 
– nie powołany ?!

PIELĘGNIARSTWO PRZEWLE-
KLE CHORYCH I NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. 
med. Elżbieta SZWAŁKIEWICZ
KONSULTANT WOJEWÓDZKI 
– nie powołany ?!

PIELĘGNIARSTWO 
PEDIATRYCZNE
KONSULTANT KRAJOWY 
– dr n. med. Krystyna PISKORZ-
OGÓREK
KONSULTANT WOJEWÓDZKI 
– nie powołany ?!

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
KONSULTANT KRAJOWY 
– mgr Beata OCHOCKA
KONSULTANT WOJEWÓDZKI 
-  mgr Katarzyna SOŁTYS-BOLIBRZUCH
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkie Centrum Medyczne
al. W. Witosa 26, 45-418 Opole
e-mail: katarzynas@wcm.opole.pl tel. 77/45 20 795

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
KONSULTANT KRAJOWY 
– dr n. med. Anna HAJDUK
KONSULTANT WOJEWÓDZKI – nie powołany ?!

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
KONSULTANT KRAJOWY 
– mgr Marek MAŚLANKA
KONSULTANT WOJEWÓDZKI – nie powołany ?!

Poniżej prezentujemy fragment korespondencji.
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20 października bieżącego roku w Opolskim Centrum Onkologii 
w Opolu odbyła się I Konferencja Onkologiczna - „Pielęgniarstwo 
onkologiczne- problemy i wyzwania” dedykowana pielęgniarkom  
i położnym naszego województwa. 

Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicz-
nych - Odział Terenowy w Opolu oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu.

Podczas Konferencji dzieliliśmy się z Państwem problemami dotyczący-
mi pielęgnowania pacjentów z założonym portem dożylnym oraz pacjen-
tów z wyłonioną stomią.

Wysłuchaliśmy również wykładów lekarzy Opolskiego Centrum Onko-
logii dotyczących roli genetyki onkologicznej w profilaktyce nowotworów 
oraz znaczenia stylu życia i posiadanego kodu genetycznego w zachorowa-
niu na raka jelita grubego łącznie z lekceważonymi przez nas wczesnymi 
objawami  tej choroby.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem (ponad 200 
zgłoszeń a tylko 130 osób mogło wziąć udział, ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc). 

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom Konferencji, a na łamach cza-
sopisma publikujemy streszczenia prezentacji, przedstawionych podczas 
Konferencji przez pielęgniarki Opolskiego Centrum Onkologii.

 Elżbieta Duda                                                  
Pielęgniarka Naczelna                                                                           
 Opolskiego Centrum 
Onkologii w Opolu           

Justyna Skiba-Bubin
Prezes Oddziału Terenowego 

w Opolu 
Polskiego Stowarzyszenia 

Pielęgniarek Onkologicznych  

Konferencja Onkologiczna

Pacjent z dożylnym portem donaczynio-
wym - wyzwania pielęgnacyjne 

  Jolanta Sarga*
Mam ogromną przyjemność po-

dzielenia się z państwem problema-
tyką i udoskonaleniem podawania 
leków drażniących - do jakich nie-
wątpliwie należą chemioterapeutyki, 
a także preparaty o dużej osmolarno-
ści stosowane w żywieniu pozajeli-
towym.  

Praktyczną formę podaży spełnia-
ją porty naczyniowe. W krajach UE 
- chorzy poddawani chemioterapii 

mają bezwzględnie zakładany port dostępu naczyniowego 
przy pierwszym cyklu. Natomiast w Polsce obowiązuje nieco 
inny system podejścia do leczenia w oddziałach chemiote-
rapii. Jeśli mamy na myśli dzieci cierpiące na chorobę no-
wotworową, port zakładany jest w chwili podjęcia decyzji  
o leczeniu. Dorośli mają zakładany port w momencie gdy 
wyczerpane są dotychczasowe możliwe miejsca podawania 
w postaci wkłucia dożylnego. Dwie trzecie wszystkich cho-
rych leczonych z powodu choroby nowotworowej  korzysta  
z dobrodziejstw chemioterapii. Jak widać jest to ogromna 
ilość. Moim zdaniem porty są komfortowym systemem po-
dawania leków dla pacjenta i wygodnym dla personelu. 
BUDOWA PORTU

Port złożony jest ze zbiornika tzw. komory oraz cewnika 
- który jednym końcem  implantowany jest w żyle, drugim 
natomiast podłączony do komory portu. Komora zbudowana 
jest z tytanu, tworzywa sztucznego lub ceramiki, jej średnica 
wynosi od 2,5 do 3 cm. Część znajdującą się bezpośrednio 
pod skórą tworzy membrana zbudowana z silikonu. Membra-
na pełni rolę miejsca wprowadzania igły Hubera - ilość moż-
liwych wkłuć jest ok. 2000 razy (dane producenta), igła Hu-

bera jest zakończona odpowiednio ukształtowanym ostrzem, 
dzięki temu przy każdorazowym nakłuwaniu portu igła po-
woduje rozpychanie włókien membrany, która po wysunięciu 
igły samoistnie się zasklepia. Port stanowi w pełni implanto-
wany system podawania dożylnego leków. 

Prawidłowo pielęgnowany może być wykorzystywany 
przez wiele lat. 
PRZECIWSKAZANIA  DO ZAŁOŻENIA PORTU

Kryteriami, które stanowią o bezwzględnym p/wskazaniu 
do założenia portu są: 
* wskaźnik  protrombinowy < 60 %,
* trombocytopenia < 60 000/ mm³ (zwiększa ryzyko krwa-
wienia),
* leukopenia < 2000/mm³,
* neutropenia < 1000/ mm³ (brak możliwości obronnych  
organizmu przed zakażeniem).
* terminalny stan zdrowia pacjenta, 
* choroby infekcyjne przebiegające z gorączką,
* zespół rozsianego wykrzepiania  śródnaczyniowego.
 TECHNIKA ZAKŁADANIA PORTU  

 Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym,  
w warunkach sali operacyjnej - składają się na niego nastę-
pujące  czynności: 
 - pacjent ułożony jest w pozycji Trendelenburga, pozycja 
zapobiega aspiracji powietrza do naczynia chroni przed po-
wstaniem zatoru powietrznego,
- dezynfekcja pola operacyjnego i znieczulenie miejscowe, 
- nakłucie żyły wewnętrznej szyjnej i wprowadzenie prowad-
nicy Seldingera, 
- nacięcie skóry poniżej obojczyka ok. 2 cm. w celu włożenia 
komory,
- wprowadzenie cewnika wypełnionego roztworem soli fizjo-

od lewej: W. Redelbach i E. Duda

Uczestnicy Konferencji
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logicznej do światła naczynia tak, aby koniec cewnika znalazł 
się nad ujściem żyły głównej górnej do prawego przedsionka 
serca i połączenie z komorą portu,
- całość systemu monitorowana jest za pomocą aparatu rent-
genowskiego,
- następnie skóra jest zszywana, zakładany jest opatrunek  
na ranę - szwy usuwamy po upływie ok. 10 dni. 
POWIKŁANIA 
Dzielimy na wczesne i późne.
Wczesne:  
- krwiak i krwawienie z miejsca wkłucia,
- odma opłucnowa,
- rzadko nakłucie tętnicy.
Późne:
- nieszczelność układu - przyczyną może być wada fabrycz-
na, uszkodzenie mechaniczne,
- podanie leku poza naczynie - obok portu,
- martwica skóry nad portem,
- zakażenie 
PIELĘGNACJA I ZASADY UŻYTKOWANIA PORTU 
Przygotowanie:
- dezynfekcja rąk, 
- dezynfekcja skóry pacjenta w okolicy portu:  konieczne jest 
trzykrotne przemycie skóry środkiem dezynfekcyjnym i od-
czekanie, aż skóra wyschnie,
- wypełnienie igły fizjologicznym roztworem NaCl, należy 
igłę Hubera z drenem wypełnić 0,9% roztworem NaCl, na-
stępnie zamknąć jednokierunkową zastawkę zabezpieczającą 
przed zassaniem powietrza,
- założenie sterylnych rękawic,
- lokalizacja miejsca wkłucia  polega na palpacyjnym zlo-
kalizowaniu portu i nakłuciu jego membrany. Igłę wkłuwa 
się w środku odległości pomiędzy palcami, kierując pro-
stopadle do skóry. Przekłuwa się kolejno skórę, membranę  
i opiera się o dno portu. Zabezpieczamy jałowym opatrunkiem  
i opisujemy,
- podawanie leków - w celu potwierdzenia obecności  igły  
w świetle naczynia oraz prawidłowego wkłucia, należy za-
aspirować krew i podać co najmniej 10 ml. 0,9% roztworu  
NaCl, następnie można  zacząć podawać leki,
- zabezpieczenie portu po zakończeniu wlewu i usunięcie igły 
z portu, po zakończeniu wlewu  należy koniecznie przepłukać 
co najmniej 10 ml. 0,9%roztworem NaCl z heparyną10j/ml, 
następnie należy założyć opatrunek.

ZALECENIA 
Do nakłuwania portu należy używać bezwzględnie igieł 

specjalistycznych, przeznaczonych wyłącznie do obsługi 
portu, nie należy stosować igieł do zwykłych iniekcji:
- zestawy podczas podawania muszą być szczelnie połączone,
- po zakończeniu wlewu, jeśli konieczne jest pozostawienie 
igły, wszystkie zaciski powinny być pozamykane,
-  końcówka drenu musi być zaopatrzona w jałowy zakręcany 
korek,
- w czasie podawania leków należy obserwować okolice 
wkłucia igły do portu, należy wstrzymać  podaż w chwili wy-
stąpienia obrzęku bądź bólu,
- w przypadku niewyjaśnionej infekcji objawiającej się pod-
wyższoną temperaturą, zawsze bierzemy pod  uwagę - port 
jako ciało obce,
- płukanie portu musi być wykonywane po każdym  jego za-
stosowaniu,
- nieużywany port w celu utrzymania drożności musi  być 
przepłukiwany co najmniej raz  w miesiącu 0,9% roztworem 
NaCL z heparyną 10j./ml.
OCENA  PRZYDATNOŚCI PORTÓW

W ocenie pacjenta: 
- zadowolenie z możliwości kontynuowania leczenia,
- poprawa komfortu fizycznego i psychicznego pacjenta,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wygodna metoda 
usprawniająca czynności codzienne chorego np.(codzienna 
toaleta ciała).

W ocenie personelu:
- możliwość stałego dostępu żylnego, bez konieczności na-
kłuwania naczyń obwodowych oszczędność czasu,
- ochrona naczyń żylnych (stany zapalne, podrażnienia, wy-
naczynienia),
- podawane leki wchłaniają się bezpośrednio do dużych naczyń, 
a tym samym również szybko rozprowadzone po organizmie. 

Kończąc chciałabym nadmienić, że opisany powyżej 
system dostępu żylnego jest metodą, która spełnia zadania  
w innych dziedzinach medycyny, niesie wiele dobrodziejstw 
od wygodnego w każdej chwili dostępu do żyły po komfor-
towy w pełni bezpieczny i estetyczny system dla samego  
chorego.    

*Jolanta Sarga – pielęgniarka Oddziału Onkologii Klinicznej  
z Odcinkiem Dziennym Chemioterapii Opolskiego Centrum Onko-
logii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu, specjalistka w dziedzinie 
pielęgniarstwa zachowawczego. Kierownik Kursu Kwalifikacyjne-
go „Opieka Paliatywna dla Pielęgniarek”.

                                               Dlaczego ja? - wczesny okres po zabiegu 
wyłonienia stomii

Ewa Laksy*
W natłoku codziennych zajęć, 

wielu problemów zawodowych  
i rodzinnych, zgiełku różnych 
wydarzeń, wydaje nam się że je-
steśmy zdrowi, że choroba nas nie 
może dotknąć, że po prostu nas 
nie dotyczy- bo my mamy jeszcze 
tyle do zrobienia. Wszystko wy-

daje się być ważniejsze niż własne zdrowie. Lekceważymy 
pozornie błahe objawy, mówiąc sobie, że jakoś to będzie, że 
to minie, aż nagle stajemy przed paraliżującym nas pytaniem, 
dlaczego ja?  

Dlaczego mnie to spotkało? Wiem, że to nie koniec świata, 
ale ja chcę moje życie, takie normalne, takie nudne, rodzinne…

W Polsce żyje ok. 35,000 osób z wyłonioną stomią je-
litową. Oczywiste jest to, że  przed jej wyłonieniem osoby 

te miały wiele obaw i wątpliwości, ale stomia to nie koniec 
świata, stomia to nie jest kara za coś. Stomia to tak naprawdę 
cena życia a w wielu przypadkach poprawa jakości tego ży-
cia. Stomia, co to takiego?

Określenie stomia pochodzi z języka greckiego i oznacza 
usta, otwór lub przetokę. Jest to celowo wykonane połącze-
nie światła narządu jamistego z powierzchnią skóry lub błony 
śluzowej.

Model opieki nad chorym ze stomią:
a. przedoperacyjny (okres diagnozowania chorego i przygo-
towania go do zabiegu  operacyjnego),
b. śródoperacyjny (wyłonienie sztucznego odbytu i zaopa-
trzenie na stole operacyjnym  w sprzęt stomijny),
c. pooperacyjny (przygotowanie chorego do samoopieki). 
Jak pielęgnować stomię: 
- pielęgnacja stomii nie jest wcale trudna - powinna być wy-
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konywana samodzielnie przez Pacjenta,
- prawidłowa pielęgnacja stomii jest warunkiem powrotu do 
aktywności sprzed operacji,
- podstawowe zasady pielęgnacyjne są takie same bez wzglę-
du na typ przetoki,
- wymiana sprzętu powinna odbywać się w spokoju i w odpo-
wiednich warunkach,
- pośpiech i niestaranność działają zawsze na naszą szkodę.
Właściwą pielęgnację stomii warunkuje:
wiedza - umiejętności - doświadczenie.

Dobór sprzętu stomijnego zależy od: rodzaju stomii, powi-
kłań, wieku, upodobań.

Niezależnie od rodzaju stomii zawsze najważniejsza jest 
ochrona skóry!
Jaki powinien 
być odpowiedni 
sprzęt?
- dyskretny (czy-
li szczelny dla 
treści jelitowej  
i gazów),
- pewny i bez-
pieczny (skutecz-
nie chronić skórę wokół przetoki),
- wygodny i komfortowy (nie ograniczać aktywności  
życiowej).
Prawidłowa stomia  

Prawidłowa stomia powinna: 
- mieć różowo-czerwony kolor,
- być lekko wilgotna,
- mieć kształt zbliżony do okrągłego,
- wydalać odpowiednią do jej typu treść (kał lub mocz), 
- skóra wokół niej powinna wyglądać jak w innych miejscach 
na brzuchu.
Na co należy zwracać szczególną uwagę w codziennej pie-
lęgnacji stomii?
- kolor i ukrwie-
nie błony śluzowej 
stomii (obrzęk sto-
mii, siny lub czarny  
kolor),
- treść wydzieliny ze 

stomii (biegunka lub za-
parcia, krew w kale),
- stan skóry wokół stomii 
(zaczerwienienie, podraż-
nienie, wyprysk, nadżer-

ki, pieczenie lub swędzenie).
Wczesne powikłania stomii jelitowej: 
ogólnoustrojowe: - psychosocjalne, seksualne, metaboliczne
miejscowe: - dermatologiczne, chirurgiczne.
Powikłania dermatologiczne: 

Zapalenie skóry wokół stomii- reakcja zapalna skóry na 
działanie treści jelitowej (szczególnie przy illeostomi), która 
zawiera duże ilości kwasów żółciowych i soku trzustkowego. 

Wczesne miejscowe powikłania chirurgiczne
Do wczesnych powikłań chirurgicznych należą:

 obrzęk stomii,
 krwawienie z błony śluzowej stomii,
 krwawienie ze światła przetoki,
 niedokrwienie stomii,
 martwica stomii,
 wciągnięcie i wpadnięcie stomii,
 zakażenie rany stomijnej lub ropień,
 przetoka okołostomijna.
Obrzęk stomii -  to często występujące miejscowe chirur-
giczne powikłania stomii.

Jego przyczyną przeważnie jest ucisk na naczynia krwio-
nośne odżywiające stomię (np. zbyt wąski kanał stomijny), 
co powoduje zaburzenia krążenia krwi w obrębie wyłonione-
go jelita. W celu zmniejszenia obrzęku stomii można wyko-
nywać przymoczki z kwasu bornego lub  Glukozy 5%.

Krwawienie z błony śluzowej stomii - powierzchowne 
krwawienie z błony śluzowej stomii jest zjawiskiem dość 
powszechnym i niegroźnym. Spowodowane jest najczęściej 
podrażnieniem śluzówki przez sprzęt stomijny, lub jej wysy-
chaniem i późniejszym pękaniem. W większości przypadków 
systematyczne powlekanie powierzchni błony śluzowej wa-
zeliną eliminuje tę dolegliwość.

Alergiczne zapalnie skóry – uczulenie na 
któryś ze składników sprzętu stomijnego.
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Niedokrwienie stomii - jest najczęściej spowodowane nie-
prawidłowym przygotowaniem jelita do wyłonienia, co wiąże 

się z niedostatecz-
nym jego ukrwie-
niem, nadmiernym 
napięciem tętnic 
zaopatrujących jeli-
to w krew lub zbyt 
wąskim kanałem w 
powłokach brzusz-
nych, przez który 
jest wyłoniona sto-
mia. Przy niewiel-

kiej martwicy pozostajemy przy obserwacji stomii. 
Martwica stomii - jest rzadkim, ale bardzo niebezpiecznym 
powikłaniem, które z reguły wymaga szybkiej interwencji 

chirurgicznej. 
Martwica może 
dotyczyć czę-
ści przetoki lub 
obejmować jej 
całość. Może 
wtedy dojść do 
w y p a d n i ę c i a 
stomii, zacieku 
treści kałowej 
do jamy otrzew-

nowej oraz rozlanego zapalenia otrzewnej.
Wciągnięcie i wpadnięcie stomii - efektem niedostatecznego 
„uwolnienia” jelita w trakcie operacji, a co za tym idzie jego 
n a d m i e r n e g o 
napięcia, może 
być wciągnię-
cie stomii lub 
jej wpadnięcie. 
Wciągnięcie w 
znacznym stop-
niu utrudnia za-
bezpieczenie w 
sprzęt stomijny, 
a czasami zmu-
sza do interwen-
cji chirurgicznej.
Zakażenie rany stomijnej lub ropień - nieprawidłowe wy-
konanie szwów formujących stomię, może być przyczyną 
nieszczelności połączenia skóra-jelito, infekcji tkanki pod-

skórnej, skóry wokoło przetoki, a w następstwie zakażenia 
okołostomijnego lub ropnia. W tej sytuacji wymagane jest 
leczenie chirurgiczne (nacięcie i drenaż ropnia), uzupełnione 
antybiotykoterapią. W wielu przypadkach następstwem tego 
rodzaju powikłań są rozległe zmiany bliznowate, znacznie 
zniekształcające stomię lub rzadziej przetoka okołostomijna. 
Przetoka okołostomijna wymaga najczęściej leczenia opera-
cyjnego polegającego na wycięciu jej w całości i uformowa-
niu stomii od nowa.

List osoby, która 30 lat temu miała wyłonioną stomię  
jelitową. 

Nie można mieć wszystkiego…
Ja już to wiem. Już przestałam gonić, rozpychać się łokcia-

mi, gromadzić rzeczy dla samej tylko chęci ich posiadania. 
Może i nie mam zbyt wiele, ale mam coś, co sprawia, że po-
trafię cieszyć się każdym dniem, potrafię po prostu czerpać 
radość z małych, codziennych przyjemności. Mam świado-
mość, że rzeczy nie są najważniejsze. Patrzę z dystansem na 
tych, którzy uganiają się w nienasyconej pogoni, by zrealizo-
wać wygórowane ambicje, zdobyć władzę lub przewagę nad 
innymi. Patrzę jak zjada ich życie. Ja już się nie śpieszę, nie 
zamartwiam. Wolę obserwować jak lśni rosa, a niebo odbija 
się w kałuży, posłuchać szelestu liści. Jestem tutaj przecież 
tylko na chwilę… Szukam małych przejawów szczęścia - 
spaceru po parku, przywitania z sąsiadem, uśmiechu syna, 
radości na twarzy wnuków, widoku kota wygrzewającego się 
w plamie słońca na podwórku. Nie myślę o tym czego mi 
jeszcze brak. Zastanawiam się nad tym co zrobić z tym co 
mam. Jak najlepiej to wykorzystać. 

*Ewa Laksy – pielęgniarka Oddziału Chirurgii Onkolo-
gicznej, Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Kosza-
rowskiego w Opolu, magister pedagogiki z terapią pedago-
giczną Uniwersytetu Opolskiego

 

Jak żyć ze stomią?   
Późne powikłania stomii

Zofia Sośniak, Joanna Słowik* 
Po opuszczeniu Oddziału Chirurgicznego, pierwsza wi-

zyta w Poradni Stomijnej, zalecana jest po 7 - 14 dniach 
od zabiegu operacyjnego. Następne wizyty co 3 - 6 miesię-
cy. Dalsze kontrole co kilka miesięcy - to zależy od długoś-

ci czasu posiadania 
stomii oraz od stanu 
pacjenta.

P i e l ę g n i a r k a  
w Poradni Stomij-
nej kontynuuje na-
ukę i pielęgnację 
stomii rozpoczętą  
w oddziale chirurgicz-
nym. Uczy pacjenta 
samopielęgnacji sto-

mii, utrzymania aktywności życia zawodowego, rodzinnego  
i społecznego. Ważne jest, by pielęgniarka włączyła w proces 
nauki najbliższą rodzinę pacjenta. W tym też okresie, pielęg-
niarka udziela pacjentowi i jego rodzinie wsparcia psychicz-
nego, rad, wskazówek. Ułatwia tym samym rozwiązywanie 
problemów pacjenta powstałych w związku ze zmianą wy-
glądu własnego ciała, innego niż dotychczas miejsca wyda-
lania stolca.

Pacjent zadaje pytania - udzielamy odpowiedzi. Musi-
my to robić w bardzo taktowny sposób. Udzielamy pomocy 
- unikamy pocieszania. Bardzo ważne jest stworzenie od-
powiedniej atmosfery, która pozwoli pacjentowi na wyra-
żanie obaw, lęku, emocji (gniew, płacz). Lęk rośnie i nigdy 
nie spada do zera. W przypadku stomii pacjent ma obniżone 
poczucie własnej wartości z powodu zależności od innych, 

    Zofia Sośniak               Joanna Słowik 
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ma obniżoną psychikę i wstydzi się. Nasza w tym rola, aby 
pomóc pacjentowi przywrócić do siebie szacunek, przywró-
cić nadzieję, pomóc w opanowaniu bezradności, pobudzić do 
aktywności, stworzyć taką sytuację, aby pacjent sam zadbał 
o swoje zdrowie. Pomagamy pacjentowi zrozumieć, iż sama 
stomia nie spowoduje tego, że będzie gorszym ojcem, mężem 
czy matką.  

Najczęściej wyłaniane stomie to kolostomia, ileostomia 
i urostomia.     

Wiemy jak powinna wyglądać prawidłowa stomia, jednak 
zdarzają się powikłania. Niektóre ujawniają się w później-
szym czasie - są to powikłania późne. Możemy do nich za-
liczyć wypadanie stomii (często z towarzyszącą przepukli-
ną okołostomijną), zwężenie stomii, stomia wklęsła, różne 
powikłania skórne - od wysypki po ciężkie zapalenia skóry, 
czasem stomia umiejscowiona jest w fałdzie brzusznym co 
bardzo utrudnia pielęgnację, czasem również tworzą się tzw. 
wszczepy śluzówkowe.

Wypadnięcie stomii i przepuklina okołostomijna - te dwa 
powikłania, bardzo często występują wspólnie. W jednym  
i drugim przypadku przyczyną powstania obu powikłań jest 
zbyt szeroki kanał stomijny. Gdy pacjent jest otyły, wystę-
pują zaparcia, przerost gruczołu krokowego, obturacyjna 
choroba płuc (występuje wówczas wzmożone ciśnienie we-
wnątrz brzucha), jeśli pacjent ma wiotkie powłoki brzuszne, 
to istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia przepu-
kliny. Czasem dochodzi do wypadania stomii ze względu na 
nieprawidłowe jej umiejscowienie (poza mięśniem prostym 
brzucha), oraz z powodu niewłaściwej techniki wykonania 
zabiegu.

Tendencja do wykonania zbyt dużego otworu w powło-
kach brzusznych zazwyczaj dotyczy zabiegów operacyjnych 
niezaplanowanych np. w przypadku niedrożności jelita gru-
bego. Kolejną przyczyną wypadania stomii może być nieod-
powiednie ufiksowanie jelita do otrzewnej w pobliżu stomii. 
Przeprowadzenie szwu przez ścianę jelita może doprowadzić 
do powstania przetoki w tym miejscu. Powstanie tych po-
wikłań zależy też od stanu zdrowia i budowy anatomicznej 
pacjenta.

Jeśli dojdzie 
do wypadnięcia 
stomii – pacjent 
powinien się po-
łożyć i maksy-
malnie rozluźnić. 
Często delikat-
nymi ruchami 
można stomię 
wprowadzić do 
otworu. Ponadto 
pacjent powinien 

nosić pas brzuszny lub przepuklinowy, który zapobiega wy-
padnięciu jelita. Wypadanie stomii rzędu 5-8 cm zwykle nie 
stanowi problemu klinicznego. Natomiast wypadanie rzędu 
15-20 cm wymaga korekcji chirurgicznej. Po pierwsze ist-
nieje niebezpieczeństwo zaburzeń ukrwienia jelita (wsku-
tek nadmiernego napięcia krezki), a po drugie zaopatrzenie  
w sprzęt pomocniczy takiej stomii jest bardzo trudne, a cza-
sami wręcz niemożliwe.

Sytuacja ta jest 
niezwykle    uciążli-
wa dla pacjenta i gro-
zi mechanicznym 
uszkodzeniem jelita 
w czasie zakładania 
worka (zwłaszcza  
w tzw. zatrzasko-
wym systemie dwu-
częściowym).

Istnieje kilka 

metod leczenia operacyjnego wypadania stomii, jednak naj-
skuteczniejszym sposobem leczenia tego powikłania jest 
usunięcie nadmiaru jelita i wykonanie stomii w sposób pra-
widłowy. Jeżeli wypadaniu stomii towarzyszy przepuklina 
okołostomijna często optymalnym wyjściem jest zmiana lo-
kalizacji stomii. Jeżeli wypadaniu towarzyszy niedokrwienie 
stomii, rodzaj zabiegu zależy od zakresu niedokrwienia. Gdy 
niedokrwienie sięga jelita poniżej powięzi, należy wykonać 
laparotomię, ocenić dokładnie granicę niedokrwienia, wyciąć 
martwicze jelito, a następnie wykonać stomię od początku.

Przepuklina okołostomijna - w dalszym okresie poope-
racyjnym. 

Uwypuklenie 
się skóry wokół 
stomii może po-
wodować jej de-
formację, a tym 
samym duży dy-
skomfort życia.

W tej sytuacji 
niezbędne jest no-
szenie pasa prze-
puklinowego.

Jeżeli przepuklina utrudnia pielęgnację stomii lub powo-
duje bóle czy dyskomfort innego typu, a stan zdrowia pacjen-
ta na to zezwala, lekarz może zaproponować zabieg opera-
cyjny. 

Wszczepy śluzówkowe - są to implanty śluzówki jelita  
w pobliżu linii szwów śluzówkowo-skórnych. Do ich po-
wstania może do-
chodzić w sytuacji 
mechanicznego 
podrażnienia, gdy 
zaopatrzenie sto-
mijne znajduje 
się zbyt blisko 
szwów. Wszczepy 
śluzówkowe za-
zwyczaj nie stano-
wią problemu kli-
nicznego. Można je usuwać przy pomocy elektrokoagulacji 
lub chirurgicznie.

Stomia w fałdzie brzusznym - nieprawidłowa lokalizacja 
brzusznego odbytu przez wielu autorów zaliczana jest do po-
wikłań stomii. Winna jest technika operacyjna i sposób przy-
gotowania pacjenta (brak wyznaczonego miejsca wyłonienia 
stomii przed zabiegiem operacyjnym). Aby tego uniknąć, 
konieczne jest wyznaczenie miejsca stomii na dzień przed 
planowanym zabiegiem w trzech pozycjach: leżącej, stojącej  

i siedzącej. Stomia 
umiejscowiona  
w dnie fałdu skór-
nego powoduje, 
że jej zaopatrzenie 
w sprzęt pomoc-
niczy jest bardzo 
trudne, a czasami 
wręcz niemoż-
liwe. Nieszczel-
ność zaopatrzenia 

stomijnego jest powodem zmian zapalnych i owrzodzeń skó-
ry. W ekstremalnych przypadkach wskazane jest operacyjne 
przeniesienie stomii w inne miejsce.

Zwężenie stomii - powikłanie to powstaje jako konsekwen-
cja zmian niedokrwiennych, częściowej martwicy stomii, 
zmian zapalnych toczących się w okolicy brzusznego odbytu 
lub nawrotu choroby Crohna. Często związane jest z błędem 
w technice wytwarzania stomii. Niektórzy autorzy uważają, 
że umiarkowane zwężenie stomii może być korzystne, gdyż 
sprzyja kontrolowanemu oddawaniu stolca. Jeżeli stomia ule-

Wypadnięcie stomii

Wypadnięcie stomii

Przepuklina okołostomijna

Wszczepy śluzówkowe

Stomia w fałdzie brzusznym
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ga stopniowemu zwęże-
niu można próbować me-
chanicznie ją poszerzać, 
wprowadzając do niej 
piąty palec, a następnie 
drugi. Jeżeli pomimo tych 
zabiegów przeprowadza-
nych codziennie stomia 
ulega dalszemu zwężeniu 
wskazana jest korekcja 
chirurgiczna. Zwężenie 

ok. 0,5 cm jest wskazaniem do operacji. Zabieg operacyjny 
polega na wycięciu bliznowatego pierścienia, uwolnieniu 
kikuta jelita od powłok i odcięciu zwężonego odcinka jelita 
wraz z krążkiem skóry.

Operację kończy prawidłowe uformowanie stomii. Jeżeli 
uwolniony kikut jelita jest zbyt krótki i nie pozwala na pra-
widłowe wykonanie stomii konieczna jest laparotomia w celu 
uruchomienia odpowiednio długiego odcinka jelita i uzyska-
nia warunków dla prawidłowego uformowania brzusznego 
odbytu.

Stomia płaska 
- jest najczęściej 
wynikiem niepra-
widłowej techniki 
wyłonienia stomii 
(równo z płaszczy-
zną powłok brzusz-
nych). Stomia taka 
wymaga dokładnej 
pielęgnacji, gdyż ła-

twiej może dojść do powikłań.
Zdarza się, że stomia płaska zmienia się w stomię wklęsłą.
Stomia wklęsła pojawia się w sytuacji, gdy operowany 

pacjent jest wyniszczony chorobą podstawową, a podczas 
rekonwalescen-
cji „przybiera na 
wadze” - obraz 
powłok brzusz-
nych zmienia się. 
Stomia, która była 
prawidłowa lub 
płaska zmienia się 
na wklęsłą. 

Taka stomia 
wymaga szcze-
gólnej pielęgna-
cji, sprzętu najwyższej jakości oraz umiejętnego zastosowa-
nia środków pielęgnacyjnych. 

Powikłania skórne - alergiczne zapalenie skóry.  Skóra 
wokół stomii jest podrażniona, zaczerwieniona, swędzi, pie-
cze, boli, pojawiają się nadżerki, owrzodzenia, pęcherzyki 
lub wysypka. Zmiany te występują pod całą powierzchnią 
płytki stomijnej. Przyczyną zmian skórnych jest zazwyczaj 
alergia na jeden ze składników użytych do produkcji sprzętu 
stomijnego. Wówczas należy z pomocą pielęgniarki dobrać 
sprzęt innej firmy.

Zapalenie skóry wokół stomii - w przypadku ileostomii 
może się ono pojawić mimo prawidłowej pielęgnacji, a zwią-
zane jest z uszkodzeniem skóry przez enzymy wydostające 
się ze stomii. Przedłużony kontakt skóry z enzymami (nie-
kiedy wystarczą 2-3 godziny), prowadzi do powstania nadże-
rek i maceracji skóry. Pacjent odczuwa pieczenie i ból. Przy 
dużym uszkodzeniu naskórka może wystąpić małe krwa-
wienie. Zmieniona zapalnie skóra powoduje, że sprzęt sto-
mijny źle do niej przylega, odkleja się i powoduje dalsze jej  
uszkodzenie. 

W przypadku kolostomii, przy prawidłowej pielęgnacji, 
rzadziej występuje uszkodzenie skóry.  Chyba, że wystąpi 
biegunka. Wtedy luźny stolec także może uszkodzić skórę. 

Stomia płaska

Stomia wklęsła

Dobrze dopasowany sprzęt stomijny w największym stop-
niu zabezpiecza przed wystąpieniem zapalenia. Jeżeli jed-
nak problem taki wystąpi, to skóra wokół stomii powinna 
być odpowiednio pielęgnowana. Bardzo dobre wyniki daje 
stosowanie pasty uszczelniająco - gojącej. Pasta ta zawiera 
alkohol, dlatego podczas jej nakładania może pojawić się 
pieczenie. Do Poradni dla Chorych ze Stomią, często trafia-
ją pacjenci ze skórą odparzoną z powodu stosowania sprzętu  
o niewłaściwym rozmiarze. Średnica i kształt stomii są różne 
u różnych ludzi. Bezpośrednio po operacji stomia jest więk-
sza niż po kilku miesiącach. Po zdjęciu szwów wokół stomii 
(najczęściej 8 - 9 dzień po operacji), obrzęk śluzówki jelita 
zmniejsza się, a stomia zmienia swoją wielkość i kształt. Nie 
każda przetoka ma kształt idealnie okrągły, bywają stomie 
bardzo nieregularne. Dlatego ważne jest mierzenie stomii za 
pomocą miarki z papieru i wycinanie takiego otworu, jaki jest 
potrzebny. Zdarza się, że osoba ze stomią ciągle wycina taki 
otwór, jaki był właściwy zaraz po operacji, nie korygując go. 
Takie postępowanie powoduje, że po kilku tygodniach otwór 

jest najczęściej za duży, 
a zalegający na skórze 
stolec powoduje po-
drażnienia. W celu do-
prowadzenia do zago-
jenia zmian zapalnych, 
wystarczy skorygować 
wielkość i kształt wyci-
nanego otworu. 

Rady dla pacjentów 
- Pacjent musi wiedzieć, 

że przed zmianą sprzętu należy:
przygotować wszystkie niezbędne akcesoria, później za-

chować kolejność wykonywania poszczególnych czynności. 
W podróż czy zwykły wyjazd za miasto, w plener - zawsze 
musi mieć przy sobie „niezbędnik” czyli najpotrzebniejsze 
rzeczy w saszetce czy w plecaczku - woreczki, gaziki, chu-
steczki worek, do którego można zapakować zużyty sprzęt.

Każdy początek jest trudny, ale z biegiem czasu to co 
wydawało się problemem stanie się normą!

 Każde niepokojące zjawisko wokół stomii należy skon-
sultować z lekarzem bądź pielęgniarką stomijną.

 Nie ma powikłania stomii, którego nie można wyleczyć. 
Warunkiem jest tylko wczesne zgłoszenie się do lekarza.

Poradnia Stomijna jest po to, aby żaden pacjent ze sto-
mią nie był pozbawiony opieki poszpitalnej.

Na podst. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
10.05.2003 r., Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003 r., od 1 stycznia 
2004 r. obowiązują jednolite limity miesięczne na sprzęt sto-
mijny w całej Polsce. I tak: 
- kolostomia - 300 zł
- ileostomia - 400 zł
- urostomia - 480 zł

Wniosek na sprzęt stomijny, wystawia lekarz specjalista 
lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Wniosek wyda-
wany jest na miesiąc lub trzy miesiące. Musi być on potwier-
dzony przez właściwą komórkę organizacyjną NFZ. 

Na podstawie potwierdzonego wniosku chory może ode-
brać osobiście sprzęt stomijny w wybranym przez siebie 
sklepie specjalistycznym zaopatrzenia medycznego lub  
w punktach dystrybucji znajdujących się w szpitalach i po-
radniach stomijnych. 

Pacjenci ze stomią mają do wyboru sprzęt różnych pro-
ducentów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Firmy 
prowadzą wysyłkową sprzedaż swoich produktów, pocztą 
kurierską do domu, także w ramach refundacji.

Istnieje Międzynarodowe Stowarzyszenie Stomijne, któ-
re jest organizacją powołaną dla poprawy jakości życia osób 
ze stomią i za cel stawia sobie szerzenie pełnej i bezpłatnej 
informacji dla wszystkich ludzi ze stomią, ich rodzin, lekarzy, 
pielęgniarek i lokalnych towarzystw stomijnych. Informacja 

Zapalenie skóry wokół stomii
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dotyczy spraw medycznych, zaopatrzenia w sprzęt oraz zasad 
tworzenia nowych organizacji i towarzystw stomijnych. IOA 
zostało powołane do tego, by reprezentować interesy wszyst-
kich ludzi ze stomią. IOA oświadcza, że wszystkie osoby po-
siadające stomię mają prawo do satysfakcjonującej jakości 
życia po operacji, a Karta Praw Osoby ze Stomią powinna 
być honorowana we wszystkich krajach świata.

Karta Praw Osoby ze stomią:
1. Każdy pacjent przed operacją powinien uzyskać infor-
macje, które pozwolą mu podjąć w pełni świadomą decyzję  
o operacji i dadzą wiedzę o korzyściach wynikających z le-
czenia oraz zasadniczych aspektach życia ze stomią. 
2. Stomia powinna być wytworzona w optymalnym dla pa-
cjenta miejscu, zgodnie z zasadami medycznymi i z uwzględ-
nieniem wszystkiego, co będzie sprzyjało komfortowi chore-
go. Takie jest podstawowe prawo pacjenta. 
3. Pacjent ma prawo do uzyskania wsparcia specjalistów me-
dycznych i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej zarówno  
w czasie pobytu w szpitalu, jak i po powrocie do domu. 
4. Osoba ze stomią ma prawo otrzymać pełną, bezstronną  
i obiektywną informację dotyczącą sprzętu stomijnego oraz 
zasad i sposobów zaopatrzenia w ten sprzęt. 
5. Osoba ze stomią ma prawo dokonywać wolnego wyboru 

sprzętu spośród dostępnego w danym kraju, bez jakiegokol-
wiek przymusu, skrępowania i ograniczeń. 
6. Osoba ze stomią ma prawo do informacji o krajowym to-
warzystwie stomijnym oraz do uzyskania wsparcia ze strony 
takiego towarzystwa. 
7. Osoba ze stomią ma prawo do uzyskania wszelkich infor-
macji ważnych z punktu widzenia jej życia oraz pracy, ma 
prawo oczekiwać takich informacji dla rodziny i przyjaciół, 
aby wzrastała powszechna świadomość co do warunków, ja-
kie są niezbędne do przystosowania do stomii oraz do osiąg-
nięcia przez osoby ze stomią zadowalającej jakości życia po 
operacji.

Źródło: Biuletyn Komitetu Organizacyjnego International 
Ostomy Association  (czerwiec 1993r. )

*Joanna Słowik- pielęgniarka Wojewódzkiej Przychodni On-
kologicznej, posiada specjalistyczne przeszkolenie w zakresie 
opieki nad pacjentem ze  stomią,
*Zofia Sośniak  – pielęgniarka Wojewódzkiej Przychodni On-
kologicznej, posiada specjalistyczne przeszkolenie w zakresie 
opieki nad pacjentem ze stomią,
Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego  
w Opolu                      
 

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 11.12.1998 roku:   „...Prawem pacjenta jest 
uprawnienie przysługujące w równym stopniu każdemu czło-
wiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych..., 
każdy pacjent powinien znać swoje prawa i umieć z nich  
korzystać.”

Gwarancję respektowania praw człowieka na całym świe-
cie zapewniają dokumenty międzynarodowe, w tym:
– Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
– Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności
– Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
– Europejska Karta Socjalna.
Podstawę do respektowania praw pacjenta stanowią, mię-
dzy innymi:
– Konstytucja RP,
– Kodeks Cywilny, Prawny, Karny,
– Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego,
– Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej,
– Ustawa o Zawodzie Lekarza,
– Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej,
– Kodeks Etyki Lekarskiej,
– Kodeks Etyki Aptekarskiej.

Prawa pacjenta określono w konkretnym celu, ich zada-
niem jest ochrona pacjenta przed: uzależnieniem od pra-
cowników i instytucji służby zdrowia, możliwością nadużyć  
w procesie diagnozowania i leczenia, instrumentalnym wy-
korzystaniem pacjentów jak i eksperymentami medycznymi. 

Jednym z praw pacjenta jest prawo do informacji. Po-
wstrzymywanie się od udzielania jakichkolwiek informacji, 
zbywanie pacjenta ogólnikami może prowadzić do: prób 
konfrontacji własnego stanu zdrowia ze słowami lekarza, 
zachwiania wiary w fachowość i profesjonalizm personelu 
medycznego, szukania pozamedycznych źródeł wiedzy. Nie-
stety, zdecydowana większość pacjentów hospitalizowanych 
w polskich szpitalach odczuwa niedosyt informacji o swojej 
chorobie oraz stosowanym i planowanym leczeniu. Znacznej 
grupie towarzyszą wątpliwości i obawy związane z posiadaną 

wiedzą na temat choroby i leczenia oraz obawa przed brakiem 
zrozumienia i niechęcią ze strony personelu medycznego.

Personel medyczny powinien mieć świadomość tego, iż 
pozostawienie pacjenta w niepewności czy niewiedzy potę-
guje lęk, przed którym, w takiej sytuacji, trudno się bronić. 
Najprostszym działaniem jest udzielanie jasnych, konkret-
nych informacji, wyjaśnianie wszelkich niedomówień, nie 
pozostawianie żadnych pytań bez odpowiedzi.

Obowiązek informowania dotyczy każdego pacjenta, 
który jest ją w stanie zrozumieć, niezależnie od jego zdol-
ności do wyrażenia zgody. Obowiązek ten jest nieograniczo-
ny także w odniesieniu do osób dotkniętych zaburzeniami  
psychicznymi.

Odrębnym problemem, w kwestii respektowania prawa 
pacjenta do informacji, wydaje się być kwestia informowa-
nia rodziny o stanie pacjenta. Prawo, a priori, gwarantuje tę 
możliwość jedynie rodzicom dzieci do 16 roku życia. Należy 
pamiętać, iż tylko sam chory może upoważnić nas do udzie-
lania informacji wskazanym przez siebie osobom.

Podmiotowe traktowanie pacjenta wymaga od pielęgniar-
ki, między innymi, systematycznego dostarczania informacji 
niezbędnych do zrozumienia zmian w stanie zdrowia, zrozu-
miałych i koniecznych do podejmowania właściwych decyzji 
zdrowotnych. 

Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej (Art. 20,  
ust. 2), wskazuje na obowiązek pielęgniarki/położnej udzie-
lania pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu 
innych informacji dotyczących stanu zdrowia w zakresie 
niezbędnym do sprawowania opieki pielęgniarskiej. Zgodnie  
z Kodeksem Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej z 2003 
roku, pielęgniarka/położna zobowiązana jest do udzielania 
pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej pro-
cesu pielęgnowania. 

„Dobrze poinformowany pacjent rozumie w jakim jest sta-
nie, jakie z tego wynikają prognozy, jakie działania należy 
podjąć, jakie mogą być tego konsekwencje, zdolny jest do 
podejmowania trafniejszych decyzji w sprawach własnego 
zdrowia [Dolińska – Zygmunt 1996].”              

Pacjent wobec prawa do informacji 
dr n. med. Lucyna Sochocka Instytut Pielęgniarstwa Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
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