
 
 
 
 
 
 
 



Wyzwanie 

ST MALIFE 
 ODKRYJ STOMIĘ 

Stomikom towarzyszy obawa przed wykluczeniem wśród społeczeństwa.  

87% stomików odczuwa lęk przed wyłonieniem stomii, a ponad połowa zmienia 

swoje plany zawodowe 

WWW.STOMALIFE.PL 
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Patroni honorowi 



Rada Programowa 

 dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz 

 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki 

 prof. dr hab. n. med. Adam Dziki 

 prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz 

 dr hab. n. med. Zoran Stojčev 

 prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski 

 prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk 

 prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski 

 prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner 

 prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski 

 



Raport 

 Jak wygląda życia pacjenta stomijnego w Polsce?  

 Badania ankietowe na dwóch grupach:  

 Pielęgniarek stomijnych   
Pacjentów stomijnych 

 

 



Konferencja prasowa 

 Konferencja prasowa –  

50 dziennikarzy z 

mediów ogólnopolskich  

 Dziennikarze z głównych 
mediów: PAP, Medycyna 
Praktyczna, Zdrowie, 
Super Express, Radio Kolor, 
Menadżer Zdrowia 

 Kilkadziesiąt publikacji 
medialnych po konferencji 

 



Strona  
internetowa 

 Do 2500 wejść 
dziennie 
 
     Materiały poradnikowe  

    Historie pacjentów  

     Panel ekspertów  

 

 



Facebook 

 Blisko 4000 polubień 

 Aktywności kampanii 

 Blog Pauliny Kaszuby 

 Posty merytoryczne 

 Konkursy: Odkryj stomię na wakacje, 
Worek Świętego Mikołaja,  
Konkurs Walentynkowy 

 



Blogi stomików 

 Blog Pauliny Kaszuby 

 Blog wszystkich stomików  

 



Historie stomików 

• Publikowane za pośrednictwem strony stomalife.pl oraz kanału kampanii 
na platformie YouTube 

• Poprzez prezentacje pozytywnych postaw opartych na podstawie historii 
z życia pacjentów, kampania ma przekonywać, że życie ze stomią wcale 
nie musi oznaczać rezygnacji z marzeń 

 

 



Wystawa „7010 metrów 
marzeń” 

• Wernisaż wystawy „7010 metrów 
marzeń” na terenie szpitali kontynuacja 
wystawy z X Sympozjum Klubu 
Koloproktologów.  

• Dotychczas w inicjatywę udało się 

zaangażować 15 szpitali 

• Fotografie powstały podczas wyprawy 
Tomasza Tobiaszewskiego na 
siedmiotysięcznik Khan Tengri 
znajdujący się w centralnej części pasma 
górskiego Tien – Shan. 

• Relację  z wyprawy na siedmiotysięcznik 
można przeczytać na stronię 
stomalife.pl 



  W całej Polsce, w oparciu o prowadzony projekt 
kampanii powstają nowe punkty konsultacyjno-
szkoleniowe i poradnie stomijne dla stomików i ich 
bliskich  

 obecnie funkcjonują w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, 
Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Warszawie, 
Włocławku, Wrocławiu, Częstochowie, Świebodzinie, 
Świdnicy, Zielonej Górze 

 STOMAlinia: poradnia@stomalife.pl , psycholog@stomalife.pl 

oraz telefoniczna infolinia 

 

Punkty konsultacyjno - 
szkoleniowe PKS STOMAlife 



Karta stomika 

 Karta oraz zaświadczenie lekarskie wspomagające 

stomików w różnych sytuacjach np. podczas ewentualnej 

kontroli na przejściu granicznym.  

 Treści opracowane we współpracy z profesorem 

Krzysztofem Bieleckim 

 Tłumaczenie w siedmiu językach: angielskim, francuskim, 

niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim, greckim. 

Projekt kart jest gotowy i oczekuje na ostateczną 

akceptację.  

 



Działania edukacyjne  
dla lekarzy i pielęgniarek 

 Szkolenia personelu medycznego – filmy instruktażowe dla pielęgniarek 
przedstawiające historie pacjentów, ich problemy oraz zmianę worków,  
a także animacje przedstawiające metody wyłaniania stomii i podstawowe 
informacje o sprzęcie stomijnym (rodzaje, zdejmowanie, utylizacja) 

 
 

 



Filmowe materiały 
poradnikowe 

 Filmy instruktażowe i animacje: 
https://www.youtube.com/channel/UCASbzN0doHFGsAk9tlJwi0Q 

 

https://www.youtube.com/channel/UCASbzN0doHFGsAk9tlJwi0Q


 Regularne artykuły na tematy stomijne w piśmie Terapia i Zdrowie przy współpracy 
z dr hab. n. med. Tomaszem Jastrzębskim 

 Udział w Letniej Akademii Onkologicznej dla dziennikarzy LAO, której 
gospodarzem i prowadzącym był prof. Jacek Jassem 

 
 

 

Edukacja 



Szkolenia online 

• Pierwszy w Polsce interaktywny kurs dotyczący stomii i jej pielęgnacji. 

• 2 części + quiz sprawdzający 

• Możliwość uzyskania certyfikatu  

• Ponad 600 uczestników,  

• 200 certyfikatów dla personelu  
medycznego 

 

 



Atlasy stomijne 

 Atlasy – narzędzie pracy dla lekarzy, pomocne w omówieniu  
z pacjentem kluczowych kwestii w urostomii, kolostomii i ileostomii 

 



Sesja zdjęciowa  

 Sesja zdjęciowa, z udziałem ambasadorki 
kampanii Pauliny Kaszuby 

 Zdjęcia mają komunikować wszystkim 
stomikom, że stomia nie jest powodem do 
wstydu i ukrywania się przed światem 

 Opublikowane fotografie mają także stać się 

pretekstem do dyskusji w mediach 

 

 



Spotkania ze stomikami 

W ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” 
organizowane są regularne spotkania, które stają się 
pretekstem do rozmowy na temat problemów 
stomii, ale towarzyszy im także mnóstwo 
kreatywnej zabawy i uśmiechu.  



Efekty medialne 

Ponad 400 publikacji od początku kampanii 



Efekty medialne 

• Zasięg blisko 9 mln osób AVE 1,5 mln  złotych 



Efekty medialne 



Zainteresowanie 
telewizji regionalnych 



Ogólnopolska kampania społeczna 


