
specjaliści w zakresie stomii oraz
leczenia nietrzymania moczu i stolca

 

twój przewodnik
 — przed i po
operacji

urostomia



Gdy usłyszysz, że potrzebujesz operacji wyłonienia 
stomii, będzie to najprawdopodobniej bardzo trudne i 
wywoła wiele pytań. Jednak nie dotyczy to tylko Ciebie. 
Każdego roku w samej Wielkiej Brytanii tysiące osób 
takich jak Ty jest poddawanych operacji wyłonienia 
stomii i jest wspieranych, podobnie jak Ty, przez zespół 
pracowników służby zdrowia.

Informacje i wskazówki będą dostępne w wielu miejscach 
i to wszystko może się wydawać przytłaczające, więc nie 
wahaj się zadawać swoim pielęgniarkom pytań.

Przy planowaniu operacji podczas rozmowy z pielęgniarką 
możesz mieć możliwość wyboru odpowiedniej lokalizacji 
stomii. Pielęgniarka weźmie pod uwagę czynniki, takie jak 
styl życia i ubrania, a dzięki uzgodnieniu miejsca stomii po 
rekonwalescencji będziesz mógł/mogła nadal robić to, co 
lubisz oraz nosić ulubione ubrania.

Przed operacją będziesz mieć możliwość przećwiczenia 
noszenia i zdejmowania worka. W ten sposób dowiesz 
się, czego możesz się spodziewać i jak będzie 
wyglądała stomia, a Twoja pielęgniarka będzie w stanie 
odpowiedzieć na wszelkie możliwe pytania.

Niniejsza broszura zawiera wszystko, co musisz wiedzieć 
przed operacją i na wczesnym etapie rekonwalescencji. 
Mamy nadzieję, że poniższe porady i wskazówki okażą się 
pomocne.



Czym jest stomia?
Czym jest urostomia?
Przed operacją
Co zabrać do szpitala

Pobudka ze stomią
Pielęgnacja stomii
Powrót do domu ze stomią
Prowadzenie samochodu i ćwiczenia
Dźwiganie, odżywianie i rekonwalescencja
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Stomia jest to operacyjnie utworzony otwór, który 
umożliwia wydostawanie się kału lub moczu z or-
ganizmu, zanim dotrze on do odbytu lub pęcherza. 
Może być to otwór stały lub tymczasowy.

Stomia będzie miała różowawo-czerwony kolor 
zbliżony do barwy wnętrza jamy ustnej oraz będzie 
miękka i wilgotna.

W stomii nie ma nerwów, więc dotykanie jej nie 
powoduje żadnych wrażeń. Stomia każdego 
człowieka ma inną wielkość i kształt.
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Czym jest stomia? 

Odwiedz stronę
respond.co.uk/urostomy-preop

i obejrzyj
cały film
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Urostomia jest zabiegiem
chirurgicznym polegającym
na zmianie normalnego
kierunku przepływu moczu z
nerek i pęcherza moczowego
do chirurgicznie wyłonionej
stomii (sztucznego otworu). 

 

 
Efekt zabiegu jest
trwały i
nieodwracalny.  

 

Istnieje szereg powodów, dla
których lekarze decydują się
na wyłonienie urostomii, ale
wszystkie wiążą się z wadą
\lub dysfunkcją układu
\moczowego, która wymaga
usunięcia lub ominięcia.   

  
 

Powodem
wyłonienia
urostomii może
być rak pęcherza moczowego. 

 

 

 Worek należy wymieniać co
1–3 dni, zależnie od własnych
preferencji.  

5
Przepływ moczu jest stały,
niezbędne jest zatem noszenie
worka urostomijnego
zaopatrzonego w korek i
wymagającego\
kilkakrotnego opróżniania
w ciągu dnia.

czym jest 
urostomia? 
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Przed zabiegiem chirurgicznym członkowie zespołu medycznego, w 
skład którego będzie wchodził chirurg i pielęgniarka specjalizująca się w 
opiece nad osobami ze stomią, pomogą Ci się przygotować oraz udzielą 
informacji na temat operacji.

Przedyskutujesz z chirurgiem typ stomii, który jest dla Ciebie najlepszy. 
Wymagana procedura zostanie dokładnie wyjaśniona i będziesz mieć 
możliwość zgłoszenia wątpliwości lub zadania pytań.

Ze względu na dużą ilość informacji, które otrzymasz, całkiem 
prawdopodobne jest, że na początku nie będziesz w stanie wszystkiego 
przyswoić. Pielęgniarka zajmująca się opieką nad osobami ze stomią 
będzie służyła pomocą zarówno przed operacją, jak i po niej, aby 
pomóc Ci przez to przejść. Będzie chciała dowiedzieć się jak najwięcej o 
Twoim stylu życia oraz potrzebach i na tej podstawie wraz z chirurgiem 
zaproponuje najlepsze miejsce dla Twojej stomii.

Niepokój przed operacją jest rzeczą zupełnie normalną i bez wątpienia 
będziesz mieć wiele pytań na ten temat. Wprawdzie zespół medyczny 
będzie służyć pomocą, jednak poniższe informacje mogą okazać się 
pomocne.
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co zabrać do szpitala
Aby pobyt w szpitalu był jak najbardziej komfortowy, 
warto pomyśleć o zabraniu ze sobą następujących 
rzeczy:

zapas odzieży nocnej;

wygodny szlafrok i kapcie;

duża ilość czystej bielizny, w tym
skarpetek;

wygodne ubrania na dzień;

mały ręcznik do rąk;

artykuły higieniczne;

przybory do golenia;

grzebień lub szczotka do włosów;

wszystkie leki, które zazwyczaj zażywasz 
oraz lista dawek każdego leku;

książki i czasopisma (oraz — w razie 
potrzeby — okulary do czytania);

przybory toaletowe: mydło, pastę 
i szczoteczkę do zębów, szampon, 
dezodorant.
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po operacji 
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pobudka ze stomią

pierwszy worek  

Niezależnie od tego, czy się tego spodziewasz czy nie, pierwsza pobudka 
ze stomią może okazać się przytłaczająca. Prawdopodobnie będziesz 
czuć się niekomfortowo i będziesz obolały/-a, ale personel poda Ci leki 
łagodzące ból. Początkowo stomia będzie opuchnięta i jest to zjawisko 
normalne. W ciągu kilku tygodni jej rozmiar się zmniejszy.

Operacja może mieć na Ciebie wpływ zarówno pod względem fizycznym, 
jak i emocjonalnym, a pogodzenie się z poważnymi zmianami w 
organizmie może zająć trochę czasu. Jest to całkowicie naturalne.
W ciągu pierwszych kilku dni po operacji należy się spodziewać, że 
będziesz odczuwać zmęczenie i silne emocje. Może się również okazać, 
że cała sytuacja wpłynie na to, jak postrzegasz swoje ciało oraz na Twoją 
pewność siebie. Te uczucia są normalne i są naturalną reakcją na stres 
związany z chorobą i operacją.

W żadnym momencie nie należy obawiać się ujawniania swoich uczuć 
partnerowi, rodzinie lub bliskim przyjaciołom. Zdanie sobie sprawy z 
tych uczuć pomoże Ci pod względem emocjonalnym i ułatwi powrót do 
zdrowia.

Pamiętaj, że oprócz rodziny i przyjaciół pielęgniarka zajmująca się stomią 
również służy pomocą i wsparciem.

Bardzo prawdopodobne jest, że po przebudzeniu się po operacji 
zauważysz, że założony Ci worek jest przezroczysty. Dzięki temu 
pielęgniarki będą mogły monitorować stomię podczas pierwszych dni 
rekonwalescencji.

Stomia zacznie pełnić swoją funkcję tuż po zabiegu, a pielęgniarka zacznie 
Cię uczyć, jak zmieniać worek.

Myśl o samodzielnej wymianie worka może być przerażająca, ale 
pielęgniarki spędzą z Tobą tyle czasu, ile będziesz potrzebować, dopóki 
wszyscy nie będziecie mieć pewności, że potrafisz samodzielnie zmieniać 
worek.
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Pielęgnacja stomii  
Zajmowanie się stomią poza rekonwalescencją po poważnej operacji 
jamy brzusznej prawdopodobnie sprawi, że poczujesz frustrację 
i będziesz się martwić o to, jak sobie poradzisz. Takie uczucia są 
całkowicie normalne, a mówienie o nich jest ważnym elementem, który 
może pomóc je przezwyciężyć.

Początkowo pielęgnacja stomii będzie przebiegać powoli, czego należy 
się spodziewać, ale dzięki cierpliwości i praktyce nabierzesz szybkości i 
wprawy.

Pamiętaj, aby się nie spieszyć. Poświęć czas, aby się dowiedzieć, co 
Ci najbardziej odpowiada, a wkrótce opracujesz właściwą dla siebie 
metodę postępowania.

Pielęgniarka będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania, 
więc nie bój się pytać, niezależnie od tego, jak mało istotne może 
wydawać się Twoje pytanie.
Otrzymasz również pomoc i wskazówki od stowarzyszenia Urostomy 
Association. Poniżej podajemy jego dane kontaktowe.

UA
T: 01386 430140
E: info@urostomyassociation.org.uk
www.urostomyassociation.org.uk/
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powrót do domu ze stomią

odzież  

Zabieg chirurgiczny, który przejdziesz, wiąże się z poważną operacją 
jamy brzusznej i dlatego musisz dać sobie wystarczająco dużo czasu 
na powrót do zdrowia. Na ogół rekonwalescencja zajmuje około 
8–12 tygodni, ale każda osoba jest inna i nie należy próbować robić 
zbyt dużo, dopóki nie jest się gotowym.

W pierwszych tygodniach pobytu w domu skoncentruj się na 
odpoczywaniu i stopniowym odzyskiwaniu sił. Przyjmij oferty 
pomocy od rodziny i przyjaciół, pozwalaj sobie na sen, kiedy 
będziesz tego potrzebować, a także słuchaj swojego ciała, jeśli 
czujesz zmęczenie.

Po operacji Twój brzuch prawdopodobnie będzie wrażliwy, więc 
początkowo możesz czuć się bardziej komfortowo w luźno 
dopasowanych ubraniach. Po wygojeniu możesz nosić swoje zwykłe 
ubrania.

Dla każdego, kto żyje ze stomią i ma obawy związane z noszeniem 
aktualnych ubrań, dostępny jest szeroki wybór odzieży przyjaznej 
dla osób ze stomią oraz odzieży podtrzymującej dostępnej na 
receptę i którą można kupić przez Internet.

Zadaniem bielizny stomijnej HiLINE jest zapewnienie wsparcia 
brzucha po zabiegu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na 
temat elementów garderoby HiLINE lub
uzyskania broszury należy skontaktować się z nami telefoniczne 
pod numerem 0800 200 300 / 0800 028 6848 (Irlandia Płn.) albo 
odwiedzić stronę internetową respond.co.uk
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jazda samochodem 

ćwiczenia fizyczne   

Po operacji należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub 
konsultantem przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia 
pojazdu. Ważne jest również sprawdzenie polisy ubezpieczeniowej, 
ponieważ warunki mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela.

Nie należy prowadzić pojazdów bez uprawnień. Niezastosowanie 
się do tej wskazówki może doprowadzić do unieważnienia 
ubezpieczenia i może być również niekorzystne dla procesu Twojej 
rekonwalescencji.

Kiedy poczujesz się dostatecznie silny/-a, lekkie ćwiczenia są 
naprawdę dobrym sposobem na wspomaganie powrotu do zdrowia.

Naprawdę ważne jest, aby nie próbować robić zbyt dużo zbyt 
wcześnie, ale krótki spacer, choćby wokół domu lub ogrodu, będzie 
dla Ciebie naprawdę korzystny.

W miarę jak Twoja siła będzie powracać, zastanów się nad 
wyznaczeniem sobie celu, aby za każdym razem robić trochę więcej. 
Pamiętaj, że bez względu na to, jak daleko zajdziesz, musisz również 
wrócić, więc nie męcz się nadmiernie, spacerując za daleko!

Zalecamy spacerowanie z przyjacielem, ponieważ takie przechadzki 
są ciekawsze, a także bezpieczniejsze, szczególnie jeśli źle się 
poczujesz. Jeśli zdecydujesz się chodzić samotnie, poinformuj 
kogoś, dokąd idziesz i jak długo zamierzasz przebywać poza 
domem.

Zabierz ze sobą zapasowy worek lub akcesoria w razie nagłej 
sytuacji podczas wyprawy.

Wychodząc z domu, dla własnego bezpieczeństwa zawsze zabieraj 
telefon komórkowy.
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odżywianie  

dźwiganie 

rekonwalescencja 

Ważną częścią procesu powrotu do zdrowia po poważnej operacji jest 
zadbanie o odpowiednią ilość jedzenia i picia, aby pomóc organizmowi w 
regeneracji.

Początkowo możesz nie mieć ochoty na dużo jedzenia, ale mniejsze posiłki 
i przekąski spożywane regularnie przez cały dzień zapewnią Twojemu 
organizmowi niezbędne składniki odżywcze, aby wspomóc proces 
powrotu do zdrowia.

Budowanie apetytu stopniowo jest znacznie łagodniejsze dla układu 
pokarmowego na wczesnych etapach rekonwalescencji. Aby wspomóc 
powrót do zdrowia, najlepszą opcją jest zróżnicowana dieta, która 
obejmuje umiarkowane ilości produktów spożywczych z różnych grup.

Bardzo ważną częścią procesu rekonwalescencji jest również odpowiednie 
nawodnienie, dlatego należy pić dużo płynów, zwłaszcza wody. Należy 
jednak pamiętać, aby nie pić zbyt dużo wody przed posiłkami, ponieważ 
może to ograniczyć apetyt.

Podczas rekonwalescencji należy unikać zbędnego dźwigania. Jeśli jednak 
musisz coś podnieść, rozstaw stopy na szerokość ramion i postaw jedną 
stopę przed drugą, trzymaj plecy prosto i zginaj kolana.

Prawdopodobnie perspektywa powrotu do zdrowia po operacji i 
jednoczesnego radzenia sobie ze stomią będzie dla Ciebie przytłaczająca. 
Zapewniamy, że takie uczucie jest całkowicie naturalne.

Informacje zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny. Twój 
powrót do zdrowia i to, jak będziesz się czuć każdego dnia po zabiegu, jest 
sprawą indywidualną. Najlepiej znasz swoje ciało i zawsze staraj się robić 
to, co jest dla ciebie najlepsze.

Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania przed zabiegiem lub w trakcie 
rekonwalescencji, skontaktuj się z pielęgniarką. 10
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 „Dobra robota. To zawsze przyjemność, gdy Wasi pracownicy

dzwonią i pytają o moją następną dostawę — zawsze bardzo
uprzejmi, przyjaźni i pomocni — nic dziwnego, że firma zdobyła
nagrodę” — klient firmy Respond

 

Produkty na receptę można zamówić przez Internet lub telefonicznie.

Krok 3

Krok 2

Możesz zamówić naszą usługę dostawy, kontaktując się z naszym przyjaznym
zespołem pomocy technicznej pod numerem telefonu 0800 220 300,
wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres hello@respond.co.uk lub
odwiedzając stronę internetową respond.co.uk

Jeśli to będzie możliwe, skontaktujemy się bezpośrednio z Twoim lekarzem
pierwszego kontaktu, aby otrzymać receptę. Jak tylko ją otrzymamy,
skontaktujemy się z Tobą.

Teraz możesz usiąść, zrelaksować się i czekać na nadejście przesyłki.
Wszystkie nasze zamówienia są wysyłane w dyskretnych opakowaniach bez
oznaczeń marki.

Krok 1 

łatwo się zapisać

0800 220 300  
0800 028 6848 (Irlandia Północna) 
hello@respond.co.uk
respond.co.uk

  respondltd
 @respondltd 

      @respondltd

nasza obietnica
być konsekwentnymi - dać Ci wybór - być elastycznymi - słuchać Ciebie
być przy Tobie - zapewnić Tobie wolność pozwalającą cieszyć się życiem
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0800 220 300
   0800 028 6848 (Irlandia Polnocna)

Manchester

2 Victoria Avenue East
Manchester
M9 6HB

Tel. bezpośredni 0161 702 3380
Faks 0161 820 4510
8:00–17:00
od poniedziałku do piątku,
w sobotę nieczynne

Szkocja

9 York Place
Perth
Scotland
PH2 8EP

Tel. bezpośredni 01738 629 395
Faks 01738 657 221
8:00–17:00
od poniedziałku do piątku
8:30–12:30 w sobotę

Larne

36 Curran Road
Larne
BT40 1BU

Tel. bezpośredni 028 282 60506
Faks 028 686 87999
8:00–17:30
od poniedziałku do piątku
8:30–12:30 w sobotę

Nottingham

97 Manvers Street
Nottingham
NG2 4NU

Tel. bezpośredni 0115 940 3080
Faks 0115 871 8097
8:30–17:30
od poniedziałku do piątku
8:30–12:30 w sobotę

Peterborough

20 Phorpres Close
Cygnet Park
Hampton
Peterborough
PE7 8FZ

Tel. bezpośredni 01733 348 883
Faks 01733 806 515
8:30–17:30
od poniedziałku do piątku
8:30–12:30 w sobotę

Ferndown

530 Wimborne Road East
Ferndown
Dorset
BH22 9NG

Tel. bezpośredni 01202 890782;
Faks 051 031708 8:00–17:00
od poniedziałku do piątku,
w sobotę nieczynne

Cardiff

Greypoint
Cardiff Business Park
Cardiff
CF14 5WF

Tel. bezpośredni 029 2076 7880
Faks 029 2000 3820
8:00–17:00 od poniedziałku do
piątku; 08:30–12:30 w sobotę;
w dni wolne od pracy nieczynne

Londyn

23 Heritage Avenue
London
NW9 5XY

Tel. bezpośredni 0208 166 4593;
Faks 0203 051 2412 8:00–17:00
od poniedziałku do piątku,
w sobotę nieczynne

Kontakt



0800 220 300 
0800 028 6848 Irlandia Polnocna

hello@respond.co.uk
respond.co.uk

respondltd
@respondltd


