
 

Poročilo srečanja podporne pogovorne skupine za osebe s stomo, 
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V ponedeljek 28.11.2022 smo kljub manjši udeležbi izvedli srečanje. Zbrali smo se štirje člani 

podporne skupine za pauč začasno stomo in stomo, partner članice in Mateja Saje ter prisluhnili 

Tadeji Krišelj, dipl.m.s., ki je vodja šole enterostomalne terapije iz UKC Ljubljana. Debata je tekla o 

posebnostih zdravstvene nege kože pri osebah s KVČB, ki imajo stomo, začasno stomo ali pauč. 

Udeleženci smo prišli na srečanje s kupom vprašanj, ki so se nanašala na situacije, s katerimi se 

srečujemo v vsakdanjem življenju s stomo oz. so se nam porajala, ko smo stomo imeli, pa nismo 

poznali odgovora. Naša želja je namreč, da se o tem odkrito govori ter smo slišani in posledično ta 

znanja predajamo naprej osebam, ki se soočajo s podobnimi težavami. 

Pogovarjali smo se, kako namestiti stomo, o segrevanju podloge (tako se bolj pritrdi na samo kožo), 

zakaj pride do odstopanja stome (prisotnost vode, mila, olja, neravne površine..), o hipergranulacijah 

(to je razrast vnetega tkiva), kako nahraniti kožo, ki zna biti zaradi dolgotrajne uporabe stome 

izsušena (uporaba kopeli). Dotaknili smo se tudi teme o različnih pripomočkih za stomo in oskrbe le 

te. Različni proizvajalci namreč nudijo podobne pripomočke tako, da vsak lahko najde nekaj zase in 

mu tako resnično pomaga pri sami oskrbi stome in življenju z njo. Nekateri pripomočki, ki so za nas 

nepogrešljivi pri negi stome pa na žalost niso na voljo preko ZZZS-ja, zato smo prišli do pobude, da bi 

z društvom KVČB apelirali na zavarovalnico, da bi nam le te krila in nam s tem zmanjšala 

vsakomesečne stroške, saj nismo vsi uporabniki zaposleni. 

Vprašanj ni in ni zmanjkalo. Pri tem so se seveda razvile tudi debate in izkušnje vsakega posameznika, 

kaj je pomagalo komu. Ugotovili smo, da je vsak unikum in kar odgovarja enemu ni nujno, da bo 

odgovarjalo drugemu, a je vredno poizkusiti. Prišli smo do zaključka, da se soočamo s podobnimi 

težavami, kot so nezgode v javnosti (npr.: odstopanje podloge, tiščanje na blato na avtobusu, slabša 

dostopnost stranišč za invalide – zaklenjeni, itd.). 

Pogovor je nanesel tudi na naše izkušnje na oddelkih, z zdravniki, kirurgi, sestrami in ostalim 

osebjem. Vsi smo se strinjali, da nam je največ pomenil nasmeh osebja in kaka lepa, podporna, 

spodbudna beseda, saj je to včasih dovolj, da se oseba s stalno oz. začasno stomo ali paučem počuti 

bolje, ker je na ta način slišana, njene skrbi in težave pa razumljene ter rešljive. 

Radi bi se zahvalili gospe Tadeji Krišelj, dipl.m.s. za odgovore na naša vprašanja in dileme, pri tem pa 

je priznala, da se je tudi sama naučila marsikaj novega iz naših vsakdanjih dogodkov in izkušenj z 

življenjem s stomo ali paučem. Mi pa smo spletli nova prijateljstva ter se veselimo novega srečanja in 

s tem novih znanj. 

 


