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Kedves Olvasóink! Kedves Sorstársak!
A közös célok, a közös munka, az elért 

sikerek és a ránk váró küzdelmek arra sar-
kallnak, hogy megosszuk terveinket, ered-
ményeinket a közösséggel… 
Dolgozunk, küzdünk, olykor belefáradunk 
de újrakezdjük…

Évtizedes múltra visszatekintő egyesüle-
tek fogtak össze azért, hogy következete-
sen, együttgondolkodva valósítsák meg a 
kitűzött célokat. Tudják, még számos fel-
adat vár rájuk, mégis lelkesek,tettre készek.
Sok éves munka és tapasztalat eredmé-
nyeképpen sikerült a sztómaviselők köré-
ben egy valós rehabilitációt megvalósítani, 
számtalan egészségnevelési feladatot lát-
nak el, egyként kampányolnak a vastag- 
és végbélrák elleni küzdelem „Kék napja-
in”, találkozókat szerveznek. Képviselik a 
sztómás társadalom jogait, védik érdekeit. 

Felkarolják a kezdőt, hogy későbbi sikerei-
vel elismert tagjává válhasson a közösség-
nek! Lapunk célja, hogy megismertessük 
olvasóinkat az ország keleti horizontján te-
vékenykedő egyesületek munkájával. A lap 
sztómásokról szól nemcsak sztómásoknak. 
Olvashatnak terveinkről, sikereinkről és ku-
darcainkról, a már elvégzett feladatainkról, 
aktualitásokról, megmozdulásokról melyek a 
sztómás társadalmat érintik, hazai és nem-
zetközi találkozókról, üdülési lehetőségről 
és még sok-sok érdekes témáról. Munkánk 
anyagi segítője, tagjaink rehabilitációjának 
támogatója, mintegy ernyőszervezetként 38 
tagszervezetet tömörítve,  a Magyar ILCO 
Szövetség, immáron 30 éves múlttal.
Várjuk minden sorstársi egyesület híranya-
gait.

Maradjanak velünk!
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Sokat gondolkodtam, hogyan foglalhatnám ösz-
sze azokat az értékeket, amelyek az ILCO mozga-
lom vívmányaiként emlegethetünk. 

A lelkes alapítók, elhivatott egészségügyi dolgo-
zók által megfogalmazott, közös célok, az együtt 
elvégzett feladatok erősítették a szellemiséget. 
Egyre többen akartak egy ilyen dinamikusan fej-
lődő, feltörő szervezet tagjai lenni. Végre volt se-
gítség, lettek új célok, a test megfelelő ápolásának 
elsajátításával megnyugodott a lélek és könnyebb 
lett az élet. Szinte láthatatlanul és megfoghatatla-
nul de elindult egy valós rehabilitációs folyamat, 
mely a kórház biztonságos falai után otthonukban 
is segítséget tudott adni a rászorulóknak.Beteg-
látogató szolgálatok születtek, hogy segítsék az 
új sztómások rehabilitációjának kezdeti lépéseit, 
klubnapokat közös programokat szerveztek azért, 
hogy ismerkedjenek és azért hogy szembesüljenek 
a problémákkal és hatékonyabban működhessen 
az érdekképviselet. 

A  kezdeti nehézségek után, itthon is sike-
rült korszerűbb segédeszközökhöz juttatni a 
sztómaviselőket. Ma elmondhatjuk, hogy a gyár-
tó cégekkel kialakult jó kapcsolatnak köszönhe-
tően a termékfejlesztések a sztómazsákot vise-
lők véleményének megkérdezésével történnek. A 
kolosztomások körében egyre inkább elterjedt irri-
gáció, a diszkrét sztómafedő eszközök beszerez-
hetősége egy magasabb életminőség elérését je-
lentette a rehabilitáció során.  Az egész mozgalom 
sikere ez! Számtalan sztómáról, sztómásokról szóló 
kiadvány készült sztómaviselők és sztómásnővérek 
számára, melyek mind a megszerzett ismereteinek 
bővítését hivatottak szolgálni.  Felkaroltuk a vas-
tagbélrák elleni küzdelem törekvéseit, azért, hogy 
minél több civil ember figyelmét felhívjuk a veszély-
re a rettegett kórra. Az országos mozgalomban a 
vastagbélrák elleni küzdelem első zászlaját a Nyír-
egyházi ILCO Egyesület vezetője Kovácsné Marika 
vette kezébe. A cél egyértelmű és közérdekű. Ma, 
már vállvetve több egyesület emel szót a vastag-
bélrák szűrés lehetőségének megismertetése mel-
lett így csatlakoztunk mi is a Hajdú-Bihar Megyei 

-és a Dorogi ILCO sztómaviselői.
    A klubok működésének anyagi feltételeit meg-
teremteni ma talán sokkal emberpróbálóbb mint 
korábban. Ahhoz, hogy érdemi munkát végezhes-
sünk a pályázati támogatás elengedhetetlen. Anya-
gi támogatás hiányában nem szervezhetnénk re-
habilitációs kirándulást, régiós sztómástalálkozót, 
ünnepséget, konferenciát rendszeres klubnapokat. 
Mi már tudjuk, hogy a rendszeres találkozás ösz-
szekovácsolja a közösséget, és csak így  egyesült 
erővel lehet felvenni a harcot 

„Egy rák nélküli jövőért”
                                                             
                                         Nagy Róbertné Julcsi
                                   Hajdú-Bihar Megyei ILCO Egyesület   

“A végén majd nem az számít, hogy mennyi éved volt az életedben,
hanem hogy mennyi élet volt az éveidben.”

/ Abraham Lincoln /

Debreceni ILCO

Debreceni ILCO

Az ILCO értékei
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Bizonyára sokan hallottak már róla, hogy márci-
us hónap a vastagbélrák elleni küzdelem színtere.

Tudja-e?

A vastagbélrák ma Magyarországon a második 
leggyakoribb daganatos halálok mind a férfiaknál, 
mind a nőknél. Közel tízezer új vastagbéldaganatos 
beteget diagnosztizálnak évente. A betegek közel 
2/3-a öt évvel később már nem él, azaz a legtöbb 
beteg csak a rák késői stádiumában kerül orvos-
hoz.

Hiszi-e?

A vastagbélrák szűréssel sok esetben meg-
előzhető! Az öt éves túlélés a korai diagnosztiká-
val nagymértékben növelhető. 50. életév felett a 
vastagbélrák kialakulásának kockázata jelentősen 
megnő. Ebben az egészségtelen életmód nagy 
szerepet játszik.

Érzi-e ?

Érzi-e a felelősséget? A szűrés egy lehetőség a 
betegség korai diagnosztizálására és esély a teljes 
gyógyulásra. Szerezzen több információt a beteg-
ség kialakulásához vezető hajlamosító tényezők-
ről, melyek ismeretében tudatosan befolyásolhatja 
annak kialakulását.

Egyesületeink valamennyien a kampányok szer-
vezését, a rendezvények előkészületeit végzik.
A Nyíregyházi ILCO Egyesület mint úttörő immár 3. 
alkalommal szervez programot, ahogyan teszi ezt 
a Dorogi egyesület is. A korábbi években Ők szer-
vezték a „Kék napok” rendezvénysorozat köteléké-
ben a „Kéktúrát” mely nagyon kedvelt és sikeres 
volt a sztómaviselők körében. A Hajdú-Bihar Me-
gyei mozgalom idén második alkalommal készül a 
rendezvényre. 

“Öltözz kékbe!”
A 2014 évi KÉK HÓNAP programjai: 
Március 21-én Debrecenben….
Március 29-én  Nyíregyházán
Március 18-án Dorog 

Figyelje felhívásainkat! 
Látogasson el Ön is családtagjaival, barátaival, ér-
tesítse munkatársait, szomszédait…

„Egy rák nélküli jövőért!”

Öltözz kékbe!

Nyíregyházi ILCO

Debreceni ILCO

Dorogi ILCO

Márciusi „Kék napok”
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Ha az ember meggyógyul a rákból, elhivatottá 
válik. Úgy érzi: feladata van. Úgy érzi: tennie kell 
valamit. Tartozik ezzel valakinek, valakiknek.
Erkölcsi, történelmi kötelességből? Sortársi ösz-
szetartozásból? Hálából? A jobbítás szándékától 
vezérelve? Mert számítanak rá? Gyermekeinkért? 
Unokáinkért? A jövő nemzedékeiért? 

Úgy hiszem, a motivációban,- amivel belevet-
jük magunkat a feladataink elvégzésébe, - mind-
egyik érzelem benne van! 
Egyesületi vezetőként sokrétű munkát kell vé-
geznünk. Vannak az alapfeladataink, amelyek az 
Alapszabályunkban  megfogalmazott tennivalókra 
irányulnak. Ez a kötelező, törvényekben, rende-
letekben előírt szabályok betartásán túlmenően a 
stomaviselők rehabilitációjáról is szól. 

Nagyon fontos, hogy elsősorban a saját tag-
jaink rehabilitációs programjait tegyük olyanná, 
hogy bekövetkezzék a gyógyulási folyamat, és 
aminek továbbadásában motiválttá váljanak!
Egy országos hatókörű szervezet esetében, mint 
a Magyar ILCO Szövetség tagszervezetei, kínálja 
magát a továbblépési kényszer! Az egy-egy cél el-
éréséért való küzdelem! Mert van sortársi szövet-
ségünk, amiben azonosaknak kell lenni a  fő célok-
nak!

És itt lép be az egyesületi vezető felelőssége. 
A rehabilitációs folyamatok milyenségében, mi-
nőségében! Annak megszervezésében és kiter-
jesztésében!
Itt jelentkezik a vezető motiváltsága! Ami cselek-
vésre ösztönöz! Ami többet ad azáltal, hogy túlmu-
tasson a kötelező feladatokon.  Itt kell, hogy meg-
mutatkozzon az a belső indíték, aminek alapján 
egy, az alapfeladatokon túlmutató, a betegségün-
ket felvállaló, azt megmutató, 
a szűkebb környezetünkön túllépő, nem csak helyi, 
de regionális, horizontális kiterjedésű programokat 
szervező, nemesebb, az emberiség nagy problé-
máit érintő programokban gondolkodjon, és vigyen 
véghez.

És ez a cél nem más, mint a rákellenes küzde-
lem. Történelmi kötelességünk!
Ha már meggyógyultunk a rákból! 

                                      Kovács Istvánné Mara

Örömmel tölt el bennünket, hogy a MISZ nagy csa-
ládja egy újabb egyesülettel gazdagodott, 2013. 
március 27-én megalakult Mátészalkán a Szatmár-
Beregi ILCO Egyesület 24 fővel. 
Sikeres munkát, eredményes együttműködést 
kívánunk!

Mátészalkai ILCO Vezetősége

Az egyesületek vezetői 
felelősségéről

Új hír! Mátészalka 
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A sztómássá válás érheti a kiegyensúlyozott pár-
kapcsolatban élőt, az egyedülállót, az özvegyet, 
vagy azt, aki még soha nem élt társas kapcsolat-
ban.

Ennek megfelelően változhat a szexuális élet 
helyreállása a műtétet követően.

Amennyiben a műtét nem járt olyan drasztikus 
beavatkozással, hogy megsérültek volna a kisme-
dencei szervekben futó idegrostok, maximum egy 
fél év után szervi okai nincsenek a szexuális élet 
helyre állásának. A műtétet követő kemoterápia és 
a sugárkezelés ezt az időszakot kitolhatja.

Sokkal inkább probléma az a pszichés tényező, 
amit a sztóma puszta léte jelent a beteg számára.

E probléma leküzdése a rendezett párkapcsolat-
ban többnyire nem probléma. Ha gond is adódik 
hamar kiderül, hogy a partner már elfogadta, csak 
arra vár, hogy a sztómás is elfeledkezzék róla, és 
megbizonyosodjon arról, hogy ő még párja részére 
ugyanaz az ember, éppen olyan szexuális életet él-
het, mint a műtét előtt.

Lényegesen nehezebb a helyzete az egyedülál-
ló, de párkapcsolatra vágyóknak. Sokan közülük 
abban a hitben élnek, hogy csak egy sorstársban 
lelhetik meg életük következő párját. Van ebben 
némi igazság, de ezt az utat azok járják, akik sze-
retik a könnyebb megoldást keresni.

Bíznia kell minden igaz szerelemre vágyónak, 
hogy vannak olyan emberi értékei, amiért a másik, 
a világ végére is elmegy vele, még ha fogyatékkal 
is él. Ehhez meg kell találni önmagában azokat az 
emberi értékeket, és azokat fel kell tudni mutatni, 
amik mindenki előtt feledteti másságát.

                                                 Magyarfalvi Imre

Párkapcsolat és a sztóma Sztómadivat

Amint írásomból is érezhető, a sztomaviselőknek 
is meg van a lehetősége a társas kapcsolatra. Ezt 
sokszor hátráltatja a sztomazsák intim helyzetben 
való viselése.

A  cikkemben látható kép egy nálunk nyugatabb-
ra lévő, a sztomások mindennapjait megkönnyítő 
vállalkozás öltözési ajánlatának képe.
Mivel nálunk még nincs egy erre szakosodott üzlet, 
egy kis kreativitással az alábbi képek szerint, ma-
gunk is készíthetünk egy kis álcázó övet.

Érdemes lenne nálunk is egy gyógyászati segéd-
eszközboltnak rá szakosodni, a sztomások öltöz-
ködését segítő öltözék forgalmazására. 
Például nagy szükség lenne a férfiak részére egy 
magasabb öv vonalú fürdőruhára. 
Többi fantázia kérdése.

Erről bővebben… 
www.sztomainfo.hu
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get, és célja, hogy 
a közérdekű önkén-
tes tevékenységet, 
mint jogviszonyt 
szabályozza és be-
vezesse a magyar 
jogrendszerbe.
Megítélésem sze-
rint a törvény gyakorlati alkalmazása kicsit váratott 
magára, de úgy érzem, most egyre jobban elfoga-
dottá válik. Létrejöttek, un. Önkéntes Centrumok, 
amelyek segítik a tenni akarókat. Nőtt az önkén-
tességi hajlandóság, és az önkéntes tevékenység 
társadalmi megbecsültségének emelése. Ma már 
elvárásként jelentkezik az önkéntesség a közhasz-
nú egyesületek munkában, a közhasznú jogállás 
egyik meghatározó fokmérője lett! 

Mit jelent számunkra egyesületi tagok számá-
ra az önkéntesség? 
Jeleneti egy felől az emberi, sortársi kötelezettség, 
a segítségadás megélését, de jelenti a tagjaink 
rehabilitációját is, hiszen azt érzi az egyén,  hogy 
szükség van rá, szükség van a munkájára, feleme-
lő, hogy segíthet másokon, és ennél jobb, szebb 
rehabilitációs tevékenységet még nem fedeztek fel! 
Amikor is az ember az embertársain segít! 
Legyünk minél többen önkéntesek!

Adom az időm
Gondolatok az önkéntességről
„Az életben nem tehe-
tünk nagy dolgokat, 
csak kis dolgokat tehe-
tünk nagy szeretettel”

  /Kalkuttai 
Szent Teréz/

Az önkéntesség, mint 
fogalom és mint tevé-
kenység is nagyon elterjedőben van hazánkban 
is.

Egyben a civil társadalommal szemben elvá-
rásként is jelentkezik.
Szeretném előre bocsátani: nagy híve vagyok az 
önkéntességnek. Önkéntesnek lenni nagyon ne-
mes dolog! Felemelő érzés!
Önkéntesség: Olyan társadalmi attitűd, amelyet 
az egyén szabad akaratából, egyéni választá-
sa és motivációja alapján végez, más személy, 
vagy a közösség javát szolgálva.
Az Önkéntesség a közösségi gondolkodás, a tár-
sadalmi szolidaritás  alapértékei közé tartozik. Az 
Önkéntességben juthat kifejezésre, az állampolgári 
elkötelezettség és felelősség vállalás mindazokért, 
akik a segítségnyújtás érintettjei.
Magyarországon az Európai társadalmi szervező-
désekhez képest megkésve jelentkeztek az önkén-
tes segítés módjai. Eleinte kizárólag csak az egy-
ház karitatív tevékenységére korlátozódtak, csak a 
XX. század első évtizedeiben alakultak ki beveze-
tett segítési rendszerek.A modern önkéntes moz-
galom a rendszerváltással kezdődött. Az 1997. évi 
CLVI. sz törvény a közhasznú szervezetekről, majd 
az  1996. évi CXXVI.  un. 1%-os tv. erősítette civil 
szektor jelenlétét.

A 2001-es év, az ENSZ által kezdeményezett, 
hazánkban is megvalósított „Önkéntesek Nem-
zetközi Éve”fordulatot hozott a hazai önkéntes 
helyzet alakulásában.
A nemzetközi évet követő időszak legjelentősebb 
fejleménye, a Közérdekű Önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII.  Törvény, aminek alapján 
ma is dolgozunk.
Ez a törvény intézményesítette az önkéntessé-

Kovács Mara

Dorog-Nové Zámky 2013

Nyíregyházi ILCO

Debreceni ILCO
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A kérdésre adott gondolataim kifejtése előtt saj-
nos meg kell magyaráznom mit is jelent a sztómások 
esetében az irrigálás, mert nagyon sokan nem is 
hallottak róla.

Az irrigálás azon kolosztómások részére, akik 
erre orvosilag alkalmasak, egy szinte teljes reha-
bilitációt nyújtó megoldás, amely alkalmazásával jó 
esetben még sztómazsák használatára sincs szük-
ség.  Lényege, hogy a sztómán keresztül a bélbe 
vizet engedve kikényszerítjük a székürítést és a kö-
vetkező irrigálásig nem távozik széklet a sztómán 
át. 
Írásomban a kérdésre adott válaszaimat akarom 
kifejteni, ezért itt most nincs lehetőség az irrigálás 
részleteiről többet írnom. Ez egy nagy terjedelmű 
írás lenne, amire egyébként készülök. Addig, amíg 
ezzel elkészülök, előadás keretében szívesen meg-
osztom tapasztalataimat ILCO klubok összejövete-
lein. Eddig 7 ILCO klubban ismertetem az irrigálás 
előnyeit, és ha hívnak, szívesen folytatom ezt a te-
vékenységem minden klubban.

Magamról annyit, hogy már csaknem tizenkét 
éve naponta irrigálok, jócskán túl vagyok a 4000 
irrigáláson, nagy rutinnal végzem és több sorstár-
samat betanítottam a módszerre.  Évente nincs 
szükségem 2-3 alkalommal többször, sztómazsák 
viselésére.

Minden irrigálást elkezdő és folyamatosan ezzel 
a módszerrel élőre érvényes megállapítások: 

• csak orvosi engedéllyel és sztómaterápiás nő
  vér betanításával kezdhető el
• az irrigálás elkezdése és befejezése között 
  egy óra telik el. Ebből az egy órából a WC-n 
  tartózkodni  15-20 percet kell. Megéri ezt az 
  időt  magunkra szánni és 23 órán át megfeled
  kezni arról, hogy sztómásak vagyunk.
• a rutin megszerzéséhez (kezdeti kudarcok el
  kerüléséhez) érdemes tapasztalt irrigálót meg
  hallgatni.

Előadásom keretében eloszlatom azokat a tévhi-
teket, amelyek az irrigálás körül kialakultak, rámu-

Miért jó, miért érdemes irrigálni ?

tatok az OEP által biztosított eszközök hiányossá-
gaira. Bemutatom az erre a célra kifejlesztett saját 
megoldásaimat és eszközeimet.

Cáfolom azokat a tévhiteket, amelyek sokakat 
távol tartanak ettől a módszertől.

• csak egy szokványos, legtöbbünk által is   
  használt WC-re van szükség
• A WC-t nem foglaljuk le 15-20 percnél tovább. 
  (épp úgy, mint mások) 
• nem kell jobban neki vetkőzni, mint a nem 
  sztómásnak, így nincs felfázás veszély
• nem kell a leeresztő tömlőt újra felhasználni
• Többen irrigálnak 2-3 naponként. Bemutatom 
  a napi irrigálás előnyeit

A rendszeresen irrigálónál minimálissá válik - én 
esetemben meg is szűnt - a sztómások rémálma 
a „hangoskodó”  sztóma.  Szívesen teszek eleget 
a klubok meghívásának egy  előadásra, vagy a 
kluboktól független érdeklődő sztómásoknak egy 
telefonon vagy Skypon történő személyes beszél-
getésre.

Elérhetőségeim: 
E-mail: magyarfalvi@gmail.com,
Mobil +36 20/945-5204  
Vezetékes telefon:+36 33/435-616
Skype nevem: magyarfalvi

Humor morzsák:

Két sztómás beszélget:
• tudod miért jó sztómásnak lenni?
• na ne mondd, miért?
• hát mi látjuk az alagút végét

Tudod mit kell mondani ha társaságban 
beszélgetés közben hangoskodik a sztómád?
• nem
• ez volt az én ” bele” szólásom

Magyarfalvi Imre
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Mai világunk, és a kor kihívásainak megfelelve egyesü-
letünk pályázott a NEA által kínált működési költségekre, 
amiben helyet kapott egy weboldal elkészítése is. Így ké-
szült el a www.kekinfo.hu
Miért is jó egy weboldal? 
- Minden információ elhelyezhető rajta 
- Állandó kapcsolatot biztosít 
- Költségkímélő. Megtakarítás: posta, nyomda és telefon
- Látványos megoldásokat kínál 
- Helyigénye szinte korlátlan 
- Közhasznúság nyilvános megjelenítése megoldott
- Mobilra és táblagépre optimalizálható

Tisztelt Látogatók!
Ezt a weblapot azzal a szándékkal létesítettük, hogy 

egy csokorba töltse mindazon információkat, amit egy 
sztómásnak érdemes megismerni. Ezentúl igyekszünk a sztómás állapot megelőzésének küzdelméhez 
szükséges ismereteket is megosztani.A weblap nem igényel regisztrációt hozzászólhat és kérdezhet név-
telenül is.Mivel a sztó-másság egy társadalmi beidegződés miatt tabu téma, itt a névtelenül (anonym) 
megnyilvánulók biztosak lehetnek abban, hogy azonosíthatatlanok. Akik regisztrálják magukat (akár alias 
néven) azoknak könnyebb rendszeresen hozzászólni vagy egy fórumtémát vezetni.

Ha kedvet érez egy-egy téma szerkesztéséhez szívesen látjuk szerkesztőként.”
                                                                                                                                                Magyarfalvi Imre

A Berettyóújfalui ILCO Közhasznú egyesület 2006. évi 
megalakulásának fő célja a megyében élő stomás emberek 
személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, fejlett rehabi-
litációs metodusok elterjesztése. A tagság szociális helyze-
tének felmérése lehetőség szerinti segítsége, szükség szerint a betegek látogatása, érdekérvényesítésük  
elősegítése, a betegség megelőzési, illetve korai felismerése, lehetőségeinek propagálása…… bővebben 
a weblapról tájékozódhat.. Várjuk hozzászólásaikat!                                                                     Mester Béla

Honlapunk megszületésének célja az volt, hogy 
a látogató betekintést nyerjen a debreceni ILCO 
mindennapjaiba,sztómaviselőként támogatást kaphasson 
problémái megoldásához, irányt mutassunk a jogi útvesz-
tőkben való eligazodáshoz, segítséget nyújtsunk szabadidős tevékenységek tervezéséhez, megvalósítá-
sához. Családias hangulatban elhivatott egészségügyi szakdolgozók segítségével, megismertessük sor-
társaival és a kölcsönös tapasztalat csere útján megkönnyítsük hétköznapjait.
Mára céljaink bővültek:
- legyen könnyen elérhető interaktív kapcsolattartási lehetőség  - Friss naprakész költséghatékony infor
mációközlés - Vastagbélrák elleni küzdelem színtere, szórólapok, kiadványok, rendezvények - Írott sajtó-
termékek és média jelenlétünk  - Törvény által előírt beszámolók elhelyezése.
A különböző menüpontok alatt megtalálja elérhetőségeinket, és megtalálja a módját, hogyan csatlakozzon 
hozzánk. Várjuk közösségünkben!                                                                                             Nagyné Julcsi

 Ízelítő az egyesületeink által üzemeltetett  weblapjainkból:

És most engedjétek meg, hogy bemutas-
sam a Nyíregyházi ILCO Egyesület weblapját 
a www.kekinfo.hu.A különböző menüpontok-
ban megtalálhatóak:
- elérhetőségeink, napi 24 órás forró drót
- amit a vastagbél rákról tudni érdemes
- KÉK-TÉR a rákellenes munkánkhoz
- Mara Blogja a számviteli,- jogi szabályokról 
  és azok változásáról
Várunk benneteket weblapunkon, elhelyezett 
linken Fórumot biztosítunk számotokra! 
                                                                  Mara


