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Stomia jako jeden  
z determinantów jakości życia 

pacjentów z rakiem jelita 
grubego 



Narastający problem 

na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów 

Od 1980 roku nastąpił ponad trzykrotny wzrost 
zachorowań na raka jelita grubego w Polsce 
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Rosnąca  
przeżywalność 

na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów 

Rośnie przeżywalność pacjentów z rakiem jelita 
grubego 

43,70% 

48,43% 
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Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory 
jelita grubego w Polsce 



W XXI wieku stomia nadal jest i będzie wykonywana. 

Leczenie operacyjne nowotworów złośliwych raka jelita grubego i odbytnicy 
wiąże się niekiedy z koniecznością wyłonienia tymczasowej lub stałej 
kolostomii. 

U 80 % pacjentów po niskich przednich resekcjach odbytnicy i radioterapii 
przed - i pooperacyjnej, obserwuje się różnego stopnia zaburzenia 
kontroli oddawania gazów i stolca. Efekt czynnościowy nie zawsze jest 
dobry u chorych po 70 roku życia.  
Dobrze funkcjonująca stomia często jest lepiej akceptowana niż zespół 
przedniej resekcji. 
 

Prof. Krzysztof Bielecki 



Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem 
części jelita z powierzchnią ciała. 

 
 

 Występują trzy typy stomii w zależności od zmian 
chorobowych, które spowodowały jej wyłonienie: 

 Ileostomia - tworzy się ją, gdy konieczne jest 
usunięcie całego jelita grubego. Wyłania się ją, 
wykorzystując do tego część jelita cienkiego, po 
prawej stronie brzucha 

 Kolostomia – tworzona jest wtedy, gdy 
konieczne jest usunięcie części jelita grubego 
i/lub odbytnicy. W trakcie operacji jelito grube 
zostaje wyłonione na powierzchnię brzucha, by 
utworzyć z niego stomię 

 Urostomia – operacja wyłonienia urostomii 
prowadzi do utworzenia nowej drogi 
oddawania moczu z pominięciem pęcherza 
moczowego.  Kolostomia 

Stomia 



Wyłoniona stomia 



Raport „Personel medyczny o komforcie życia stomików” 

Ogólnopolskie badanie ankietowe 
 

Próba: 309 pielęgniarek i pielęgniarzy stomijnych 
Metoda zbierania danych: ankieta 

Termin: 2013 rok 
Badanie przeprowadzone przez SmartNet Research&Solutions  

Stomia stanowi jeden z determinantów jakości życia 
pacjentów z rakiem jelita grubego 



Powikłania 

Co trzeci respondent 
wskazał, jako powikłanie 
sprawiające największy 
problem, podciekanie 

oraz miejsce wyłonienia 
stomii.  



Tylko w ¼ ośrodków 
planuje się miejsce 
wyłonienia stomii.  

W co trzecim ośrodku 
planuje się je rzadko lub 

nigdy. 

Planowanie miejsca 
wyłonienia stomii 



Akceptacja własnego 
ciała 

Prawie połowa 
stomików w wieku  

21-40 lat ma kłopoty  
z akceptacją własnego 

ciała po operacji 
wyłonienia stomii. 



Jakość życia pacjentów  
z ileostomią 

 Pielęgnacja chorych i pomoc fachowego personelu ochrony zdrowia po zabiegu 
operacyjnym jest tak samo istotna, jak pomoc i wsparcie osoby bliskiej. 

 

 Poprawa stanu zdrowia po leczeniu, a w szczególności po leczeniu operacyjnym 
ma zdecydowany wpływ na jakość życia. W badanej grupie osób ze stomią 
87,5% z bardzo dobrą jakością to osoby, które odczuły znaczną poprawę zdrowia 
po leczeniu operacyjnym. U osób z pogarszającym się stanem zdrowia nie 
stwierdzono natomiast ani jednej z bardzo dobrą jakością życia  

 

 Stomia ogranicza pełnienie ról społecznych (męża-żony, ojca, matki, partnera 
seksualnego, pracownika). Rodzi się lęk i przekonanie, że jest się bezwartościową, 
nikomu niepotrzebną jednostką. Obawa przed ludzką niechęcią, społecznym 
odrzuceniem, prowadzi często do wycofywania się z kontaktów społecznych. 

Jakość życia osób ze stomią jelitową, Z. Banaszkiewicz, M.T. Szewczyk, K. Cieżniakowska, A. Jawień 
Badaniem objęto 60 osób leczonych ambulatoryjnie w Poradni dla Chorych ze Stomią w Bydgoszczy i w Bełchatowie, po leczeniu operacyjnym – 29 kobiet 
(48,33%) oraz 31 mężczyzn (51,67%). Stwierdzono dobrą i bardzo dobrą jakość życia u 86% osób badanych  



Jakość życia pacjentów  
z ileostomią 

 Posiadanie stomii powoduje obniżenie poczucia własnej wartości. Wiąże się to  
z poczuciem niższości, winy, wstydu z powodu swego upośledzenia.  

 

 Największy odsetek osób z bardzo dobrą jakością życia występuje u osób 
mieszkających z liczną rodziną, natomiast wśród osób mieszkających samotnie 
nie stwierdzono nikogo z bardzo dobrą jakością życia.  

 

 Możliwość dobrego kontaktu z fachowym personelem ochrony zdrowia jest 
niezwykle istotna w powrocie do zdrowia.  

 

 Łatwy kontakt z fachowym personelem miało 43,33% osób i w tej grupie osób złą 
jakość życia stwierdzono tylko u 3,85% osób. W grupie osób, u których 
stwierdzono bardzo dobrą jakością życia aż 87,50% ma bardzo dobry kontakt z 
personelem fachowym ochrony zdrowia, natomiast w odniesieniu do osób ze złą 
jakością życia bardzo dobry kontakt ma tylko 12,50% osób.  

Jakość życia osób ze stomią jelitową, Z. Banaszkiewicz, M.T. Szewczyk, K. Cieżniakowska, A. Jawień 
Badaniem objęto 60 osób leczonych ambulatoryjnie w Poradni dla Chorych ze Stomią w Bydgoszczy i w Bełchatowie, po leczeniu operacyjnym – 29 kobiet 
(48,33%) oraz 31 mężczyzn (51,67%). Stwierdzono dobrą i bardzo dobrą jakość życia u 86% osób badanych  



Jakość życia pacjentów  
z kolostomią 

 Najczęściej wskazywanym powikłaniem stomii jest zapalenie skóry i alergiczna 
reakcja na sprzęt stomijny tzn. uczulenie na plastry, kleje i inne składniki sprzętu 
stomijnego. 

 

 Wytworzenie stomii jelitowej powoduje obniżenie jakości życia w różnych jego 
aspektach, w szczególności w zakresie samooceny i samoakceptacji, relacji 
społecznych, obrazu własnego ciała. 

 

 Jakość życia osób ze stomią jelitową zależy przede wszystkim od stanu zdrowia 
po leczeniu i od dobrego kontaktu z personelem medycznym. 

 

 Duże znaczenie dla pacjentów w procesie przygotowania do zabiegu oraz  
w późniejszym okresie przystosowania do dalszego życia mają kontakty  
z personelem medycznym, rodziną i bliskimi. 



Jakość życia pacjentów  
z kolostomią 

 Kolostomia, wytworzona w wyniku operacyjnego leczenia raka jelita grubego, 
powoduje istotne ograniczenia w biologicznym, a zwłaszcza emocjonalnym i 
społecznym funkcjonowaniu badanych chorych i ich jakości życia. 

 

 Problemy funkcjonalne badanych chorych to przede wszystkim niezadowolenie z 
życia seksualnego, relacje i wsparcie otrzymywane od przyjaciół i znajomych, 
rozmawianie o chorobie w gronie rodzinnym, smutek, radzenie sobie z chorobą, 
obawa o zdrowie i życie, funkcjonowanie w życiu codziennym, skrępowanie 
stomią, wygląd ciała, regulacja wypróżnień i trudności w pielęgnowaniu stomii. 

 

 Na jakość życia badanych chorych pozytywnie wpływa poziom nadziei oraz 
wsparcie i akceptacja rodziny.  

 

 Chorzy ze stomią wytworzoną po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego 
wymagają holistycznej i zindywidualizowanej opieki realizowanej w zespole 
interdyscyplinarnym. 

G. R. Wiraszka, Problemy funkcjonowania chorych z kolostomią wytworzoną po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego na podstawie badań HRQOL 



Jakość życia pacjentów 
po przedniej niskiej 
resekcji odbytnicy 
 Jakość życia osób po przedniej resekcji odbytnicy, a zwłaszcza niskiej przedniej nie 

jest zadowalająca, najczęściej wiąże się to z występowaniem tak zwanego 
„zespołu resekcji przedniej” (zaburzenia końcowego odcinka przewodu 
pokarmowego, wynikające z: upośledzenia czynności zwieraczy odtworzonej 
odbytnicy, obniżenia napięcia mięśni kanału odbytu, porażenie, uszkodzenie 
mięśni zwieraczy, a także zaburzenia układu moczowego i dysfunkcje seksualne). 

 

 Nasilenie objawów resekcji przedniej jest niejednokrotnie tak duże, że jakość 
życia może być gorsza niż w przypadku chorych ze stomią. 

 

 Może powodować izolację społeczną chorych ze względu na obawę wychodzenia 
z domu spowodowaną potencjalną możliwością natychmiastowego skorzystania 
z toalety, koniecznością stosowania podkładów czy pieluch, używania środków 
zapierających. Mogą się z tym wiązać również zaburzenia więzi pomiędzy 
małżonkami z powodu obniżenia zainteresowania sferą seksualną. 

Charakterystyka aspektów jakości życia pacjentów z rakiem odbytnicy, I. Jabłońska, U. Drabik  



 Pacjenci po resekcji przedniej niskiej zgłaszają problemy z oddawaniem stolca 
(częste wypróżnienia w ciągu dnia i nocy, parcie na stolec bez jego oddania, 
mimowolne oddanie stolca, problemy z wypróżnieniem, ból w trakcie 
wypróżnienia), a pacjenci po wycięciu brzuszno-kroczowym mają problemy ze 
stomią (obawy, że inni będą słyszeli lub czuli zapach stomii, o wycieki ze stomii, 
problemy z pielęgnacją stomii, wstyd i poczucie niedoskonałooeci) 

 

 Przygnębienie oraz lęk są elementami klimatu emocjonalnego towarzyszącego 
stomii jelitowej i wpływają zwrotnie na przekonanie o istnieniu możliwości 
poradzenia sobie z chorobą. Poziom poczucia własnej skuteczności nie różni się 
jednak istotnie w grupie badanych kobiet i mężczyzn. 

 

Jakość życia pacjentów 
po przedniej niskiej 
resekcji odbytnicy 

Poczucie własnej skuteczności a lęk i depresja u pacjentów po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej B. Gapińska, M. Tartas, M. Walkiewicz, M. Majkowicz 
Ocena jakości życia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy metodą resekcji przedniej niskiej lub wycięcia brzuszno-kroczowego, bez radioterapii 
przedoperacyjnej D.Ponczek, A. Nowicki, W. Zegarski, Z. Banaszkiewicz 



W XXI wieku stomia nadal jest i będzie wykonywana. 

Standardy medyczne w Polsce związane z jej 
wyłonieniem nie zawsze są przestrzegane.  

Stomicy mają problem z akceptacją własnego ciała. 

Stomia wciąż jest tematem tabu w Polsce. 



Do głównych zadań kampanii należy zaliczyć: 

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

 usprawnienie relacji białego personelu  
z pacjentami 

 budowanie zrozumienia i wsparcia 
społecznego dla pacjentów stomijnych, 

 aktywizację społeczną stomików, 

 zmianę postaw pacjentów stomijnych  
w kierunku akceptacji swojej sytuacji 
życiowej. 
 

Cele kampanii 



 Ponadto w ramach kampanii planowane są: 
 Działania medialne 
 Działania doszkalające skierowane do personelu medycznego 
 Poradniki 
 Działania w social media 
 Konkursy 
 Ambienty 

 
 

Aktywności kampanii 



 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. 

 
 

Spodziewane 
efekty 



Ogólnopolska kampania społeczna 


