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Lehet, hogy csak én várom ennyire? Nem hi-
szem! A tavasz nem csak a sok ruhától szaba-
dít meg bennünket, ami pedig önmagában is 
elég ok lenne arra, hogy várjuk, hanem sok 
más nehéz, nyomasztó érzéstől is, amit nya-
kunkba zúdít a tél.

Ahogy a madarak kezdenek fütyörészni, 
a mi lelkünkben is megmozdul valami. Egy 
kicsit nyitottabbak vagyunk. Tettre készeb-
bek az érzelmeink terén is, és ez bizony na-
gyon jó érzés.

Megszűnnek a nyomasztóan fénytelen 
napok, egészen más illata lesz a szélnek, ra-
gyog a nap, és melegen simogatja arcunkat, 
szívünket. És ez már elég is ahhoz, hogy lel-
künk is felébredjen.

A tavaszról a megújulás, az újjászületés 
szimbólumaként gondolkodunk. Átalakulni 
látjuk a világot és egy kicsit talán változunk, 
újjászületünk mi is. Ahogy a természet újjá-
éled, és új életet kezd, úgy az előző év esemé-
nyei tükrében mi is újraálmodjuk az életünket.

A tavasszal együtt érkezik a zsidó és ke-
resztény vallásúak nagy ünnepe, a Húsvét is, 
a maga megannyi hagyományával együtt. A 
Húsvét a tavaszi napéjegyenlőségtől számí-
tott első telihold utáni első vasárnap, mely-
nek legfontosabb szimbólumai a tojás és a 
locsolkodás. A világ minden táján ünnepel-
nek valamilyen tavaszi ünnepet a nem ke-
resztények is.

Kinyílnak a tavasz első hírnökei, a hóvi-
rág, a barka, az aranyeső, ahogyan a lelkünk 
is. Hajlamosak vagyunk szebbnek, jobbnak 
látni a világot, kevésbé tragikusnak a prob-
lémáinkat, és ez így van jól. 

A Magyar ILCO Szövetség Elnöksége, 
Vezetősége, azt kívánja egyesületei minden 
tagjának, hogy vessük le nehéz ruháinkat, és 
a tavasz érintése jusson el mindnyájunkhoz, 
egy reményteljes év kezdeteként!

Kovács Istvánné

Esik az eső, szélcsend van,
az etetőben kismadarak csipegetik 

a magvakat,
néha-néha felcsendül a cinege éneke:
Nyitni kék, nyitni kék

Vége a januárnak, megfakult a tél ereje,
bár csatlósai a fagy és a hideg.
még ijesztgetik az élőlényeket,
de erejük már erősen megkopott.

Fellélegzik a táj, megszűnt a zimankó,
távolról már érződik a tavasz lehelete,
fényre tört, jelezve az életet,
a tavasz első hírnöke a fehérfejű hóvirág.

Fehér a színe és nincs illata,
mégis bátran hirdeti a tavaszt,
Nem fázik, délcegen tekint,
A még gyengélkedő nap felé.

Sorstársunknak, Ágota Lászlónak, a Bé-
késcsabai IlCO Egyesület elnökének írása.

Dombóvár várossá avatása 40.évfordu-
lóján rendezett ünnepségen a dombó-
vári ILCO Egyesület  „DOMBÓVÁRI 
CIVIL DÍJ” kitüntetést kapott. Erről 
szóló oklevélen a következő olvasha-
tó: „Dombóvár város civil mozgalmai 
érdekében hosszú éveken keresztül ki-
fejtett munkásságukért.”

t A v A S z k ö S z ö n t ő

jön a kikelet gratulálunk



Aligha van ma magyar ember, aki ne hal-
lott volna a sok támadást megélt, ám vé-
gül mégis sikerre vitt találmányáról, a Bé-
res Cseppről. A kisvárdai kutató az idén 
februárban töltötte volna be 90. életévét.

Dr. Béres József 1920. február 7-én szü-
letett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Záhonyban. Hosszú, küzdelmes út veze-
tett az elismerésig.

Gyári munkásként kezdte életpályáját, 
majd kertészetet tanul. A frontról haza-

térve szövetkezeti ügyvezető, építőipari 
munkás. Agrármérnöki diplomát szerez 
1965-ben, majd Általános élettanból és 
agrobiokémiából doktorál.

1972-ben megalkotja a Béres Cseppet.
Nagyon sok megaláztatás, támadás, mel-

lőzés után, társadalmi nyomásra 1976-
ban megtörténik a készítmény szabadal-
mi bejegyzése.

Munkásságáról 1986-ban film készül 
„Az utolsó szó jogán” címmel.

1989-ben megalakul a Béres Részvény-
társaság, melynek 1993-2006-ig elnöke.

2000-ben a Béres Cseppet gyógyszer-
ként törzskönyvezik. Hazánk legrango-
sabb elismerésével, a Széchenyi-díjjal 
tüntették ki.

2005-ben vitézzé avatják.
A közelmúltban jelent meg Béres Klá-

ra életrajzi könyve a „Cseppben az élet”, 
melyből idézek.

„Egy kivételes ember kivételes sorsát 
végig követve olyan erőforráshoz jutunk, 
melyre mindannyiunknak szüksége van. 
Példát kapunk szorgalomból, kitartás-
ból, emberségből, igaz értékekből. Példát, 
melyből meríthetünk, és melyre támasz-
kodhatunk. És hitet. Hitet abban, hogy 
semmi sem reménytelen, semmi sem hi-
ába való, hogy létezik a Gondviselés, és 
győz az igazság.”

A Magyar IlCO Szövetség és annak 38 
tagszervezete, annak tagsága, hosszú évek 
óta részesül a Béres Alapítvány ingyenes 
adományaiban, a Béres készítményekben, 
amelyek felbecsülhetetlen értéket képvi-
selnek rákbetegeink gyógyulásában!

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a 
nagylelkű segítségért!

Dr. Béres József hite bennünket is erő-
sít! Emlékét tisztelettel megőrizzük! •

Cseppben az élet
dr. Béres józsef születésének 90. évfordulójára
Kovács Istvánné

A képen látható urat, a Szolnoki ILCO 
egyesület tagját, 2009 decemberében is-
mertem meg, az egyesület karácsonyi 
klubnapján.

Beszélgetésünkre ez év februárjában 
került sor, amikor ismét az egyesület ven-
dége voltam.

Ő Bártfai Sándor, Tószegen élő sortár-
sunk. Három éve műtötték. Ebben is a 
pozitív erőket kereste. Idézem. „Nem rá-
gódtam sokat az állapotomon, bele kellett 
nyugodnom, hogy visszafordíthatatlan do-
log történt velem.”

Kiegyensúlyozott, aktív életet élő ember. 
Az egyesületben egy másik családra talált.

Minden hónap utolsó péntekjén össze-
jönnek, kicserélik gondolataikat. Nemrég 
bokatörést szenvedett, de már nagyon hi-
ányzott neki a közösség. Amint lábra tu-
dott állni, már jött is a rendezvényekre. 
Miközben beszél, a szeme is mosolyog. 
Látszik, hogy megbékélt a helyzetével. 

A kert az egyik szenvedélye. Elmondta, 
hogy a hobbykertjében már elveteménye-
zett. Megmetszette a gyümölcsfáit. A fá-
kat nem csak gondozza, hanem „művészi” 
alkotásokat is készít belőle. Igen büszke 
az intarzia mintás szarvasképre. Legújabb 
hobbyja a kézimunkázás. Jelenleg a kézi 
kötésnek hódol, körkötős tűvel dolgozik. 

Feleségének, két lányának, de az unokájá-
nak is ő köti a szebbnél szebb pulóvereket.

Nem hittem a szememnek, amikor mu-
tatta, hogy a rajta lévő kötött mellény is 
saját „alkotása”.

Tanácsa a sorstársaknak, a lelkileg bi-
zonytalanoknak: fontos, hogy a lélek ne 
betegedjen meg. Találjon mindenki magá-
nak értelmes elfoglaltságot! Az élet szép! 
Még stomásan is! A klubban elhangzott 
előadás hatására már irrigálással könnyít 
sztómássága elviselésében.

Kívánjuk, hogy még sok szép alkotás 
kerüljön ki a keze közül, és életvitelével 
erőt adjon sorstársainak! •

így is lehet
Portré Bártfai Sándorról 
„Másodszor születtem, mikor megbékélt a lelkem, és szövetségre 
lépett a testemmel.” Kahlil Gibran
Kovács Istvánné

2

ILCO	HÍRMONDÓ 2010.	április



Ünnepi megemlékezés részesei lehettünk. 
Éppen húsz évvel ezelőtt 1990 márciu-
sában alakult meg a Szent János Kórház 
Ilco Klubja.

Húsz év rövid idő a történelemben, az 
emberiség életében, de a mi esetünkben 
a két évtized épp elég arra, hogy megbi-
zonyosodjunk arról, hogy az alapítók el-
érték-e céljaikat.

Tisztelettel gondolunk rájuk, és bizton 
állíthatjuk, az alapításkori célok, neveze-
tesen: a sztómások részére álljon rendel-
kezésre egy olyan hely, szervezet, ahol 
a közös sors okozta állapot elviselését a 
„sztó-másságot” mérsékelni lehet, talál-
kozzanak egymással, legyen egy olyan 
fórum, ahol megbeszélhetik gondjaikat, 
tanácsokat adhatnak egymásnak, isme-
retterjesztő előadásokat hallgathatnak be-
tegségükről - megvalósulásának lehetünk 
szem- és fültanúi.

Két évtized tapasztalatával a hátunk 
mögött, meggyőződéssel mondhatjuk: az 
Ilco Kluboknak helyük van a megelőzés, 
az érdekképviselet, az érdekérvényesítés, 
a rehabilitáció, és a gyógyítás területén.

Közgyűlésünkön üdvözölhettük alapí-
tóinkat: Dr. István Gábor sebészorvost, és 
Jakab Jánost, aki Klubunk első klubve-
zetője volt. Köszönjük nekik, hogy felis-
merték, segíteni kell a műtött embereken.

Álljon itt egy Váci Mihály idézet:
„Nem elég a jóra vágyni: A jót akarni kell!
És nem elég akarni: De tenni, tenni kell!”

Igen, tették a dolgukat. És ez a tenni 
akarás jellemzi a jelenlegi vezetőséget is. 
Reméljük, hogy ezt a segítőkészséget még 
sokáig élvezhetjük részükről.

Nagy tisztelettel tekintünk jelenlegi pat-
ronálóinkra. Dr. Berki István sebész főor-
vos úrra, és kedves segítőire, Sziliné Dicső 
Zsuzsanna és Eichmüller Róbertné, Magdi 
sztómaterápiás nővérekre. Személyükben 
emberi és szakmai problémáink állandó 
segítőit, megoldóit tisztelhetjük. Bármikor, 
bármilyen kérdéssel/kéréssel fordulhatunk 
hozzájuk, csak segítőkészséget, empátiát 
tapasztalunk részükről. Személyükön ke-
resztül szeretnénk köszönetet mondani a 
János Kórház valamennyi dolgozójának is 
a munkájukért.

Jubileumi közgyűlésünkön elhangzott 
hozzászólásában Dr. Berki István főorvos 
úr méltatta a Klub munkáját, példa értékű-
nek említette a kórház és a Klub együtt-
működését a megelőzés, a gyógyítás és az 
érdekképviselet terén. A Klub további mun-
kájához sikereket, erőt és kitartást kívánt.

A munkánk elismeréseként értékeljük, 
hogy Somogyvári Imre úr, a Magyar Ilco 
Szövetség elnöke személyesen jött el hoz-
zánk. Kedves szavakkal köszöntötte klubunk 
tagjait, ismertette a MISZ gondjait, megem-
lítve az állami támogatás elmaradását. A ne-
héz gazdasági helyzet közepette, takarékos 
gazdálkodást szem előtt tartva kell végezni 
munkánkat. A MISZ-nek, a mintegy 15000 
Magyarországon élő sztómás személy ér-
dekében kell tevékenykedni, képviselni őket 
az eszközellátás, orvosi ellátás, az élet- és 
munkakörülmények javítása terén.

Egy ilyen közgyűlés alkalom arra, hogy 
megbeszéljük a velünk történteket, ered-
ményeinket. Bizony nehéz lenne felsorolni 
mi mindenen mentünk keresztül az elmúlt 
években. A kezdeti és ezáltal nem „bizton-

ságos” segédeszközök használatától a ma 
már modernnek tekinthető, európai szín-
vonalú termékekig sok mindent átéltünk, 
láttunk. Csak hálával tekinthetünk – és en-
nek közgyűlésünkön is hangot adtunk – a 
segédeszközgyártókra. Nélkülük az életünk 
ellehetetlenülne. 

Az, hogy emberek közé mehetünk, hogy 
a mindennapokban emberi életet élhetünk, 
annak köszönhetjük, hogy a gyártók fejlesz-
téseiket, a sztómások igényeinek maximális 
figyelembe vételével alakították ki. Ma el-
mondhatjuk, a segédeszközök biztonságos-
nak tekinthetők. Nagy előrelépést jelentett a 
napi két zsák biztosítása (hála a MISZ-nek), 
de ha valakinek ez a darabszám sem elég, 
akkor bizony elégedetlen személlyel találko-
zunk. És mi azt szeretnénk, hogy mindenki 
elégedett legyen.

Számba vettük az általunk elvégzett mun-
kát. Sokáig sorolhatnánk, most csak az ál-
talunk legfontosabbakat említsük:

A klubéletünk legfontosabb eleme: a bete-
gek egymás közötti tapasztalatcseréje. Ebben 
a vonatkozásban sokat segítenek a betegtár-
sak egymásnak: ki hogyan csinálja? Ily mó-
don életmódra, diétára, család empátiájának 
megnyerésére, a segédeszközök használatára 
lehet praktikus tanácsokat kapni.

Az utóbbi öt év adatainak figyelembe vé-
telével elmondhatjuk:

Minden évben tartottunk Közgyűlést, 
évente négy klubnapot, számtalan kirán-
dulás, színház és múzeumlátogatás részesei 
voltunk. Közös, emlékezetes nyaralásokon 
vettünk részt, gyárlátogatások színesítették 
programjainkat. Folyamatosan látogattuk az 
otthonukból kimozdulni nem tudó tagjain-
kat, kutatásokban vettünk részt, konferen-
ciák, bemutatók állandó résztvevői voltunk. 
Folyamatos kapcsolatot tartottunk a társ 
Ilco Klubokkal, kölcsönösen felkerestük 
és tájékoztattuk egymást eredményeinkről, 
gondjainkról.

Mi sztómások két születésnapot tartunk. 
Az egyik, amikor ténylegesen megszülettünk, 
a másik pedig az a születésnapunk amikor 
újra születtünk, amikor megműtöttek ben-
nünket, amióta sztómával élünk.

20 éves születésnap ürügyén…
Németh Károly
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Egy nagyon szép hagyomány alakult ki 
az Ilco mozgalom keretei között. Egy kis 
emléktárggyal, a Stoma et vita tányérral 
köszöntjük a kerek évfordulónak tekinthető 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 évvel ezelőtt mű-
tött tagjainkat. Jubileumi Közgyűlésünkön 
Dr. Berki István főorvos úr adta át az em-
léktárgyakat, az évfordulót ünneplő sors-
társainknak.

Feladatunknak tartjuk a felvilágosítást. A 
szűrések fontosságára szeretnénk felhívni a 
figyelmet, különösen olyan családoknál, ahol 
már előfordult rákos megbetegedés. Magunk 
is aktívan részt veszünk a felvilágosításba, 
az egyik televíziós műsor sztómások életével 
foglalkozó riportjában vállaltuk, a televízió 
biztosította nagynyilvánosságot.

Felvilágosító munkánk során igénybe vesz-
szük, és sikernek tekintjük, hogy a semmiből 
indulva elértük, évente 4000-5000 látogató-
ja van internetes elérhetőségünket biztosító 
honlapunknak. A sztómásokat közvetlenül 
érintő kérdéseken túl figyelmet szentelünk 
minden említésre méltó, az egészséget befo-
lyásoló cikkre, ezért sajtófigyelést végzünk, 
és eredménye olvasható honlapunk oldalain.

Klubunk létszáma szinte változatlan. 
Sajnos, megállapítható, ha új tag érkezik 
közénk, előfordul, hogy egy régi tagtár-
sunkat elveszítünk. Az átlagéletkor ma-
gas. Ez egyrészről jó, mert tagjaink soká-
ig élnek, másrészről rossz, mert koruknál 
fogva kevésbé mobilizálhatók. Az újonnan 
műtött sorstársak nehezen találnak meg 
bennünket, de ez nem csak a mi Klubunk 
gondja, így van ez az egész országban. 
Statisztikák szerint Magyarországon 10-
15 ezer sztómás él, mégis a MISZ tagság-
hoz csak 3000-3500 tag tartozik. A kieső 
mintegy 12 ezer sztómást várják az ország 
Ilco Klubjai.

A megváltozott gazdasági körülmények 
miatt egyre nehezebb a Klub működéséhez 
szükséges pénzeszközök biztosítása. Ezért 
fokozott figyelemmel dolgoztunk/dolgo-
zunk a Szja 1%” kampány megszervezé-
séért, valamint erőnk nagy részét lekötötte 
a NCA pályázatok megírása. Fáradozásun-
kat sikeresnek tekintjük, elmondhatjuk, 
működésünkhöz szükséges pénzeszközök 
rendelkezésre álltak/állnak. Itt szeretnénk 
megköszönni támogatóinknak, hogy a ne-

héz megváltozott gazdasági helyzet elle-
nére, anyagilag támogatták Klubunkat.

Amíg a társadalom nem ismeri a sztó-
mások gondjait, problémáit, nem lesz tár-
sadalmi ismertségünk/elismertségünk. Az 
egészséges társadalom tagjai nem tudják, 
mit takar az „Ilco” kifejezés, nincs infor-
máció a „sztóma” szó jelentéséről sem. 
Nagyobb tájékoztatásra lenne szükség. A 
helyi Klubokra kellene fókuszálni, a saját 
környezetükben rendezvények, preven-
tiv előadások tartásával kellene felhívni 
az „egészséges” lakosság figyelmét arra: 
bárki, bármikor lehet beteg.

20 éves, ünnepi Közgyűlésünknek az 
1793-ban alapított budapesti Márvány-
menyasszony étterem biztosította a hely-
szint. A szépen feldíszített patinás terem, 
a finom ebéd, a születésnapi gyertyával és 
tűzijátékkal díszített torta emelte ünnep-
ségünk fényét. A visszajelzésekből azt 
„gondoljuk”, elértük céljainkat, emléke-
zetes, de ugyanakkor szerény ünnepség 
részesei lehettek Közgyűlésünk résztvevői.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk. •

Meghitt és bensőséges kapcsolat van ki-
alakulóban a Szolnoki ILCO Egyesület, 
a Nyíregyházi ILCO Egyesület ill. a Do-
rogi ILCO Egyesület között. 

Immár második alkalommal kaptunk meg-
hívást a „szolnokiakhoz”, sőt, már a harma-
dik találkozás időpontját is tudjuk!

Az egyesület ez év február 26-án tartot-
ta első Elnökségi ülését, ill. Közgyűlését.

Szombathelyi László köszöntője után, 
rátért a 2009 évi gazdálkodás értékelésére.

A számadatok azt mutatták, hogy sikeres 
gazdasági évet zártak. A bevételek a terve-
zettnél magasabb összegben realizálódtak. 
Különösen az Szja 1% gyűjtésénél értek 
el kiemelkedő bevételt. Az Ellenőrző Bi-
zottság beszámolójából megtudtuk, hogy 
az egyesület könyvelése a törvényi feltéte-
lek betartásával történik. Minden pályáza-
ti lehetőségre reagálnak, és eredményesen 
pályáznak!Vélemények, hozzászólások kö-
vetkeztek, majd a  számviteli beszámolókat 
a tagság egyhangúlag elfogadta. 

A 2010 évi Munkaterv ismertetésekor egy 
igen változatos és tartalmas, eseményekben 
bővelkedő év vár a tagságra! Terveik között 
szerepel: látogatás az Abonyi Vadasparkba, 
egy un. Nagykörúti „Bogrács Parti”, és ok-
tóber hónapban a Budapesti Tropikárium 
megtekintése.

Szólt még Elnök úr kulturális eseményeken, 
színházlátogatáson való lehetőségekről is!

A Közgyűlést követően szendvics, kávé, 
üdítő mellett jó hangulatú beszélgetés ke-
rekedett.

Ismét Szolnokon
Kovácsné – Szombathelyi – Magyarfalvi
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IRRIGÁLÁS
Az ok amiért kiemelem a címet, az való-
jában az ülés napirendjében szereplő, egy 
irrigáló bemutatóra felkérést kapó előadás 
volt, amelyre Magyarfalvi Imrét, a Dorogi 
ILCO Egyesület Elnökét kérték fel.

Azt hiszem, nem mondok újat sorstársaim-
nak, hogy Magyarfalvi Imre egy elhivatott, 
az irrigálás módszerében már-már fanatikus 
hittel bíró, azt hirdető, ennek technikájában 
egy örökös újító sorstársunk.

Előadásában az irrigálás lehetőségéről és 
módjáról beszélt. A bevezető kis film üzenete 
is az volt, hogy nem mindegy, hogy milyen 
életminőségben éljük meg stomásságunkat. 
Életminőségünk javításának egyik, ha nem a 
legfontosabb feltétele hogy irrigáljunk. Na-
gyon sok kellemetlen helyzettől szabadít-
hatjuk meg ezzel magunkat, nem beszélve 
az élettani hatásáról!

Az általa készített diákból megismerhet-
tünk egy, az általánostól és megszokottól 

eltérő módszert, ami higiénikusabb, mint 
a jelenleg ismert és alkalmazott technika.

Az előadást bemutató és tanácsadás kö-
vette.  

Cikkem írásakor már alkalmazzák is a 
bemutatott módszert. 

Ezen a délutánon együtt, egymásért tet-
tünk, hittel, akarattal, összefogással!

Találkozunk májusban! •

Mindig örömmel veszem, ha társegyesü-
lettől kapok meghívót! Így volt ez most is!

Debrecenben voltam, a Hajdú – Bihar 
megyei ILCO Klub Közgyűlésén. Már ré-
gen voltam itt!

Mi nyíregyháziak és debreceniek ösz-
szetartozunk! Hiszen 20 évvel ezelőtt, a 
szabolcsi stomásoknak a debreceniek ala-
kítottak klubot. Azóta is rendszeres a kap-
csolat a két egyesület között!

Ady Endre „Merész levegőjű civis város-
nak” nevezte Debrecent. Az ország történel-
mében sokszor előfordult Debrecen neve. 
Híres történelmi személyek, írók költők 
éltek, fordultak meg itt! Építészeti neve-
zetességei is ismertek, ilyen a híres deb-
receni Nagytemplom, ahol Kossuth Lajos 
is beszédet mondott. Fiatalos, lendületes, 
lüktető város. Amióta nem láttam, a főte-
re megszépült.

A meghívóban két napirend szerepelt, 
mely 2010. 03. 13-ra szólt. Közgyűlés és 
az  Irrigálás gyakorlati bemutatása.

Nagy tapasztalattal rendelkezik az egye-
sület. Kezdetektől hozzáértő, az ügyért 
tenni akaró vezetők voltak az élén. Talán 
nincs olyan stomás, aki Nyúl Laci bácsi és 
Bátori Józsefné Eszter nevét nem ismerné. 

A mai gyűlés lebonyolítása, tartalma is a 
tapasztalatot, hozzáértést mutatta.

 Bátoriné Eszter köszöntötte a tagságot 
és a vendégeket. Ismertette a 2009. év gaz-
dálkodásának mutatóit. Elmondta, hogy be-
vételek a várt szinten alakultak. Az Szja1% 
gyűjtésében még lát lehetőséget. Ismertette 
a tagsággal a Közhasznúsági Beszámoló és 
Közhasznúsági jelentés adatait. Vélemények, 
hozzászólások után a tagság a számviteli 
beszámolókat egyhangúlag megszavazta!

A 2010 év terveiről elmondta, hogy prog-
ramjaik megvalósítását az anyagiak befolyá-
solják, annál is inkább, mivel jövőre lesznek 
25 évesek és tartalékolni kell a pénzesz-
közöket.

Kirándulást csak a pályázatok eredményes-
ségétől függően terveznek! Nagyatádi üdü-
lést a múlt évhez hasonlóan igénybe veszik!

A hivatalos teendők után az irrigálási be-
mutató következett.

IRRIGÁLÁS
Elsőként Dr. Németh Attila, az egyesület or-
vosa tartott előadást az irrigálás feltételeiről.

Az irrigáló készülék használatát Kovács 
Erika stomaterápiás nővér mutatta be egy 
kisfilm kíséretében.

Örömünkre szolgált, hogy többen irri-
gálnak, mint ahogy azt gondoltuk.

Magyarfalvi Imre a Dorogi ILCO Egye-
sület elnöke meghívottként, az irrigálás 
gyakorlati tennivalóiról és az ő általa ki-
fejlesztett, az irrigálás folyamatát meg-
könnyítő, higiéniájában  egyszerűbben ke-
zelhető eszközről beszélt. Egy kis filmet 
is levetített, ami arról szólt, hogy meny-
nyire intim szféra a stomások számára 
a bélrendszer működése, és hogy ennek 
a mikéntjétől az életünk megélhetősége 
milyen nagymértékben függ! Előadását 
bemutató követte, amely nagy érdeklő-
dést váltott ki. Többen kérték, hogy ki-
próbálhassák az ő módszerét!

Jómagam, mint az Imre által kifejlesztett 
módszer alkalmazója, elmondtam, hogy 
mióta irrigálok, más minőségben élem az 
életem! Egyáltalán nem időigényes, rövid 
időn belül megtanulható. Az eldobható 
zsák pedig minden higiéniai követelményt 
kielégít! Nagy szabadságérzetet ad!

Kötetlen baráti, sorstársi beszélgetés 
következett, kávé, pogácsa,üdítő mellett!

Megbeszéltük, hogy gyakrabban talál-
kozunk! Így legyen! •

A civis városban
Kovács Istvánné  
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A bevezetőben említett probléma forrása, 
hogy 2008. január 1-jétől a rehabilitációs 
járadékkal is összefüggésben megváltoz-
tak a rokkantsági-, baleseti rokkantsági- 
nyugdíj jogosultság feltételei.

Rehabilitációs járadék és rokkantnyug-
díj: kinek melyik jár?
Az új rendelet keretében már nem azt 
vizsgálják, hogy az egészségkárosodott 
személy milyen mértékben vesztette el 
munkaképességét, csökkent a munkaké-
pessége, hanem azt, hogy milyen mérték-
ben maradt meg munkavégző képessége, 
egészségügyi, foglalkoztatási és szociális 
körülményeire tekintettel rehabilitálható, 
avagy sem.

Aki rehabilitálható lesz, az nem minősül 
rokkantnak, részére tehát – amennyiben 
rendelkezik az egyéb jogosultsági felté-
telekkel – rehabilitációs járadékot és nem 
rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani. 
A rehabilitáció célja az, hogy arra alkal-
mas munkakörben a rehabilitált személy 
foglalkoztatható legyen, „visszavezethető 
a munkaerőpiacra”. 

Aki nem rehabilitálható és az előírt mér-
tékű egészségkárosodása fennáll, az érte-
lemszerűen rokkant, és ha rendelkezik az 
egyéb feltételekkel is, rokkantsági nyug-
díjra szerezhet jogosultságot.

Természetesen mindezeknek függvénye, 
hogy az egészségkárosodás legalább 50 
százalékos mértéket elérje. 

Gyakran előfordul, hogy az egészség-
károsodás mértéke az 50 százalékot nem, 
de legalább a 40 százalékot eléri, ebben 
az esetben rendszeres szociális járadékra 
való jogosultság állapítható meg.

Rehabilitációs járadékra az jogosult, 
akinek
•  50-79 százalékos mértékű egészségká-

rosodása és ezzel összefüggésben fog-

lalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem 
alkalmas és 

•  Kereső tevékenységet nem folytat, vagy
•  Keresete, jövedelme legalább 30 szá-

zalékkal alacsonyabb az egészségká-
rosodás bekövetkezését megelőző négy 
naptári hónapra vonatkozó keresete, jö-
vedelme havi átlagánál, továbbá

•  Rehabilitálható, 
   A rokkantsági nyugdíjhoz az életkora 
szerint szükséges szolgálati időt meg-
szerezte és

•  Nem részesül egyéb társadalombiz-
tosítási, pénzbeli egészségbiztosítási, 
nyugdíjszerű rendszeres, vagy munka-
nélküli ellátásban.

•  További fontos tudnivaló, hogy a re-
habilitációs járadékra jogosultnak az 
állami foglalkoztatási szervvel együtt 
kell működnie. A megállapodás elsősor-
ban a munkaképesség helyreállításához 
szükséges szolgáltatásokra, vállalásokra 
épül, azaz rögzítik, hogy az ellátásban 
részesülő személynek mit kell megten-
nie azért, hogy ismét munkába tudjon 
állni, illetve, hogy ehhez milyen állami 
segítséget kap. A rehabilitációs járadék 
legfeljebb 3 évre állapítható meg, ösz-
szege megegyezik a rokkantsági nyugdíj 
(III. rokkantsági csoport ) összegének 
120 százalékával, amely nyugdíjjáru-
lék köteles.

Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, 
akinek egészségkárosodása
•  79 százalékot meghaladó mértékű, vagy
•  50-79 százalékos mértékű, ezzel össze-

függésben a jelenlegi vagy az egészség-
károsodását megelőző munkakörében, 
illetve a képzettségének megfelelő más 
munkakörben való foglalkoztatásra a re-
habilitáció nélkül nem alkalmas, azon-
ban a rehabilitációs szakértői szerv szak-
véleménye alapján rehabilitációja nem 
javasolt és

•  Életkorára előírt szolgálati idővel ren-
delkezik, és

•  Az egészségkárosodása következtében 
kereső tevékenységet nem folytat, vagy 
keresete, jövedelme legalább 30 száza-
lékkal alacsonyabb az egészségkáro-
sodást megelőző négy naptári hónap-
ra vonatkozó keresete, jövedelme havi 
átlagánál, és

•  Táppénzben, baleseti táppénzben nem 
részesül.

Rendszeres szociális járadékra az jogo-
sult, akinek legalább 40 százalékos mér-
tékű egészségkárosodása a keresőtevé-
kenység folytatásának időtartama alatt 
– ideértve a keresőtevékenység meg-
szűnését követően folyósított táppénz, 
baleseti táppénzt és a munkanélküli el-
látás időtartamát is – keletkezett, és ez-
zel összefüggésben a jelenlegi vagy az 
egészségkárosodását megelőző munka-
körében, illetve a képzettségének megfe-
lelő más munkakörben való foglalkozta-
tásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, 
és rendszeres szociális járadék megálla-
pításának időpontjában
•  a reá irányadó öregségi nyugdíjkorha-

tárt még nem töltötte be, és
•  rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz 

életkora szerint szükséges szolgálati 
idő felével, és

•  saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és
•  nem részesül rendszeres pénzellátásban, 

kereset kiegészítésben, átmeneti kereset 
kiegészítésben, jövedelem kiegészítés-
ben, átmeneti jövedelem kiegészítésben, 
átmeneti járadékban, bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadékában és

•  keresőtevékenységet nem folytat, vagy 
a rendszeres szociális járadékra való 
igény benyújtását megelőző négy nap-
tári hónapra vonatkozó keresetének, 
jövedelmének havi átlaga nem haladja 
meg a mindenkori kötelező legkisebb 
munkabér összegének 80 százalékát.
A rendszeres szociális járadék keresettől 

függetlenül fix összegű ellátás, amelynek 
összege 2009. évben havi 27.000 forint.

Máté Lászlóné (Veszprémi ILCO Klub) 
elsők között élte meg a törvény válto-
zását Őt kérdeztem meg hogyan zajlott 
ez le nála?

rokkantnyugdíj!
Magyarfalvi Imre  
Folyamatosan jutnak el hozzánk a hírek a klubokból, hogy több 
sorstársunktól megvonták a rokkantnyugdíjat. Ennek a kérdés-
nek jártunk utána, ha nem is a teljesség igényével, mivel azt ezen 
újság terjedelme nem teszi lehetővé.
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2004-ben kerültem kapcsolatba a számomra 
addig ismeretlen betegséggel. Házi orvosom 
többször írt beutalót a proktológiára, de ak-
kor még olyan „snassz dolognak tartottam 
ilyen vizsgálatra elmenni. Mikor már nem 
halogathattam tovább: vizsgálat, szövet-
tan,- a kegyetlen diagnózis,- sugárkezelés 
majd műtét következett. Rosszindulatú vég-
béldaganat miatt végleges sztómás lettem.

A műtét után le akartak rokkantosíta-
ni, de mivel akkor én még „csak” 49 éves 
voltam és mindig dolgoztam, akkor csinál-
tam a második diplomámat- erről hallani 
sem akartam, nem egyeztem bele. Még 4 
hónap sem telt el műtét után és újra mun-
kába álltam. Nem volt  egyszerű feladat, 
mert a munkahelyen már 3 hónap után le-
írtak , nem akarták, hogy „ilyen állapot-
ban” vissza menjek dolgozni,  mindenfé-
le orvosi igazolást,szakvéleményt kellett 
be szereznem amivel igazolhattam hogy 
képes vagyok a munka végzésre .Minden-
áron bizonyítani akartam, hogy megállom 
a helyemet a munkában.

Hogyan lett mégis rokkantnyugdíjas?
Örökös stresszben éltem az állapotom 
miatt. Az egészséges végbél rendelkezik 
záróizomzattal, működését akaratunkkal 
tudjuk befolyásolni. A sztóma önálló éle-
tet él, a sztómaviselő általában semmilyen 
hatással nincs rá. A bélgázok és a szék-
let jelei a legváratlanabb időben, helyen 
és szituációban jelennek meg. A sztómás 
semmit nem tud tenni ellene, ő maga is 
csak az utolsó utáni pillanatban érzi meg, 
megtörtént a baj. És találkozik a környe-
zete, családja, munkahelye megszégyení-
tő megvetésével. Gond volt az étkezés, az 
utazás, az egyéb helyeken (hivatalok) való 
megjelenés, részvétel, a munka. Az ember 
nem tudhatja előre, hogy mikor kerül kel-
lemetlen helyzetbe, a társadalmi környezet 
pedig nem tolerálja ezeket a más-ságokat. 
Ha az ember titkolja másságát, különcnek 

tartják, ha ismerik betegségét szánakoznak 
rajta. Előbb- utóbb így is úgy is kiközösí-
tik. Az örökös feszültség, stressz helyzet 
teljesen kimerített-nem bírtam tovább dol-
gozni. Terhelhetőségem jelentős mérték-
ben csökkent.2006 decemberében magam 
kértem a rokkantosításomat.

Akkor az állapotomat 67% munkaké-
pesség csökkenésben állapították meg. 
Ez III:csoportú rokkantságnak felel meg, 
3 évre kaptam meg a rokkantsági nyugdí-
jat. A  hosszan tartó stresszes állapot miatt 
egy epeműtétre került sor 2007-ben. Az 
életem nyugalmasabb lett, de rendszere-
sen jártam sebészeti és onkológiai kont-
rolokra. Időnként magasabb volt a tumor 
marker érték, ennek okát mindig próbál-
ták CT-vel, UH-al kideríteni. Voltak köny-
nyebb és nehezebb napok, mint mindenki 
másnak ebben az állapotban.

Hogyan vették el a rokkantnyugdíjat?
2009 decemberében rokkantsági felülvizs-
gálatra kellett mennem. Szinte nevetséges 
vizsgálatot végeztek: megnézték rajtam 
van e a „szerelék” és közölték, hogy az 
ilyen betegek 5 éven belül megszoktak 
halni. Én még ekkor is pozitívan gondol-
kodtam, bíztam benne, hogy marad min-
den a régiben, hiszen az állapotom nem 
javult, helyre állító műtét nem lehetséges 
és egyszer már megállapították, hogy rok-
kant vagyok. Karácsonyi ajándéknak jött a 
végzés, hogy :2010 február elsejével meg-
szüntetik a rokkantsági nyugdíjamat, mert 
az én egészségkárosodásom az „csak” kö-
zepes mértékű, 40%. Azt is megállapítot-
ták, hogy rehabilitálható vagyok.

Belenyugodott?
Fellebbeztem, bízván majd most kiderül 
az igazság. Más városban, más orvosnál 
volt a másodfokú vizsgálat. Alaposabban 
megvizsgáltak, a doktornő közölte velem, 
hogy tulajdonképpen a rák kérdést megol-
dották nálam, túléltem öt évet és mehetek 
vissza dolgozni. Az hogy hány éves va-
gyok, mennyi munkaviszonyom van, el 
tudok - e helyezkedni- őt egyáltalán nem 
érdekli, sőt még a betegségem sem érdek-
li- csupán az, hogy a megmaradt egész-
ségemmel hogyan tud vissza helyezni a 
munka világába. Arról ő nem tehet, hogy 
milyen lehetőségek vannak a munkaerő 

piacon Ezt úgy szépen ki is fejtette, meg 
a maga gyógyító orvoslását hangsúlyozta. 
Messze távol vannak ők (felülvizsgáló or-
vosok) a gyógyító orvoslástól. Hiszen ha 
így lenne, akkor nekik kellene a legjob-
ban tudni, hogy mi mindennel jár egy ilyen 
állapot. A másodfok eredménye: helyben 
hagyták az első fokú határozatot, igaz itt 
41%-ot kaptam.

Úgy érzem sem az első sem a másodfo-
kú orvosi felülvizsgálat nem a tényleges 
egészségi állapotomat vizsgálta és álla-
pította meg!

Nem egyértelműek a szakvélemények 
megállapításai. A szakorvosi véleménye-
ket nem veszik figyelembe, sőt el is tün-
tetik az iratanyagból!

Mit próbált még tenni?
A két felülvizsgálat közötti időszakban 
történetemet több fórúmon, médiában is 
nyilvánosságra hoztam, bízván abban- talán 
akad valaki, akit érdekel a „mi” sorsunk is. 
Nagyon hangzatos, együtt érző válaszokat 
kaptam minden felöl, de konkrét segítség 
sehonnan sem érkezett. Mindenki szépen 
elhárítja magától ennek a problémának a 
felvállalását. Pedig még a parlamenti in-
terpellációig is eljutottunk az ILCO Szö-
vetség segítségével. Én úgy érzem maga-
sabb szinten egyáltalán nincsenek tisztában 
a bennünket érintő problémával. Mi pedig 
teljes mértékben ki vagyunk szolgáltatva 
a felülvizsgáló orvosoknak. Nekik lenne 
lehetőségük megadni akár az 50%-t is, hi-
szen ezt ki is nyilatkozzák még a parlamenti 
interpellációra adott válaszban is. Sajnos 
mégsem kapunk elegendő százalékot ah-
hoz, hogy rokkantnyugdíjasok lehessünk.

Hogyan tovább?
Jelenleg a munkaügyi bíróságra adtam be 
a keresetemet. Reménykedem és bízom 
benne, hogy:

A fogyatékossággal élők emberi joga-
inak védelme az állam kötelező feladata.

Itt állok 55 évesen, 33éves közalkalma-
zotti munkaviszonnyal és jogosult vagyok 
27ezer forint rendszeres szociális járadék-
ra, amiből megvehetem a gyógyszereimet, 
a segédeszközeimet, kifizethetem a rezsi-
met, élhetek belőle és még támogathatom 
is az egyetemista lányomat. •
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A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, amelyek megkönnyítik az intim egészségügyi ellátást igénylő emberek életét. 
Szorosan együttműködünk termékeink felhasználóival és olyan megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek sajátos elvárásaiknak a 
szómaterápia, urológiai és kontinencia gondozás illetve sebkezelés területén használatos eszközökkel. Világszerte több, mint 7.000 
alkalmazottat foglalkoztatunk, beleértve két magyarországi gyárunk dolgozóinak létszámát, amely meghaladja az 1.500 főt.

Coloplast A/S 
Magyarországi Képviselet

H-1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefon/Fax: 22 61 455, 22 66 163

www.hungary.coloplast.com
A Coloplast logo bejegyzett védjegy tulajdonosa a Coloplast A/S. © 2010-04. 
Minden jogot fenntartunk. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Életminőség 2010 címmel országos felmérés indul sztómával élőkről 
Áprilistól augusztusig • Ezer főről • Tízperces, nemzetközi kérdőív • Önkéntes és anonim 

Ha résztvenne, érdeklődjön a sztómanővéreknél vagy nálunk 

Coloplast®

Nővérfórum

I. díj
Farkas Nándor, 
ILCO Klub, Pécs
pályázati téma: 
„Együtt könnyebb”

II. díj
Keszei Erzsébet,  
Szentt János  
ILCO Klub,  
Budapest
pályázati téma:  
„A nevetés gyógyít”

III. díj
Madarász Ferencné, Kiskunhalasi ILCO Klub

pályázati téma: „Együtt könnyebb”

III. díj
Keszei Erzsébet, Szent János ILCO Klub, Budapest

pályázati téma: „A mozgás éltet”
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