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Felismerve azt a lehetőséget, hogy az új 
kormány szakminisztériumai most alakítják 
ki koncepcióikat,- időben-, egy közös gon-
dolkodásra, az elmúlt időszak döntéseinek 
áttekintésére, a jövő törvényi feltételeinek 
megteremtésére tett javaslatokat, Somogy-
vári Simicza Imre, a Magyar IlCO Szövetség 
Elnöke levelében, melyben tájékoztatta Dr. 
Szócska Miklós urat, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium Államtitkárát, a magyar szto-
maviselők helyzetéről.
Elnök úr vázolta a Magyarországon élő, 
mintegy 15000 sztomaviselő szervezeti, 
egészségügyi, szociális helyzetét.

Szólt az önszerveződéssel létrejött ILCO 
klubok jelentőségéről, ebben az önkéntesek, 
orvosok, nővérek munkájáról. Az e szerve-
zetekben folyó felvilágosító, utógondozó, 
rehabilitációs munkáról.

Történeti áttekintést adott a gyógyászati 
segédeszközök, bélsártartók fejlődéséről, 
amelyek ma már hazánkban is világszín-
vonalú minőségben állnak rendelkezésre.

Azonban 1995 óta folyamatosan, ötletsze-
rűen változik az ellátási rendszer, megvon-
va sorstársainktól a támogatásokat, gyógy-
szereket, bőr és sebkezelő készítményeket.

2009 őszétől új helyzet állt elő, már csak 
2% térítéssel lehet hozzájutni a sztoma-
zsákokhoz, az egyéb sztomaápoló kellé-
kek pedig, 50%, esetenként 100% térítéssel 
kaphatók meg. A folyamatos változás bizony-
talanságot eredményez a sztomaviselőknek.

Elnök úr javaslata, hogy kerüljön kidol-
gozásra egy egységes, hossztávú koncepció. 
Ebben a munkában vegyen részt az OEP, a 
Minisztérium és a Magyar ILCO Szövetség. 
Javasolta továbbá, a teljes sztomaterápiás 
ellátási rendszer újbóli, szociális áttekinté-
sét, tekintettel a Magyar Államkincstár ada-
taira, miszerint a gyógyászati segédeszköz 
kasszában közel 2 milliárdos megtakarítás 
jelentkezett.

A sztomaviselők szerepe nemcsak egész-
ségügyi, hanem szociális társadalmi prob-
léma is. A megfelelő, szükség szerinti 
mennyiségi és minőségi ellátási rendszer 
biztosítása, alapjaiban határozza meg a szto-
maviselők jobb életminőségét, a munka vi-
lágába történő visszatérését.

Elnök úr, egy személyes, szakmai talál-
kozót kért az Államtitkár úrtól, felajánlva 
továbbra is a MISZ segítő, karitatív tevé-
kenységét.

Eredményes munkát kívánunk!
A levél teljes tatalma a www.magyarilco-
szovetseg.hu weboldalon olvasható

Kovács Istvánné
vezetőségi tag

LevéL Az áLLAMtItkárnAk Elköszöntünk Pali bácsitól
(Köszönjük neked)

A Váci ILCO Klub vezetőjét búcsúztat-
tuk, 2010-02-11-én, abból az alkalomból, 
hogy a „staféta botot” átadta nekem. A 
klubunk 17 éve alakult, ez idő alatt több 
vezetője volt, de ilyen mint Palibácsi, még 
nem akadt. Én csak 2008-ban léptem be 
(mivel ebben az évben műtött Licht Anna 
doktornő) és az Ő felkérésére igent mond-
tam. Azóta a vezetőséggel, Baráth Kata-
lin-nal (patronáló) és a klubtagokkal so-
kat beszélgettem, többek között Palibácsi 
kitartó munkájáról. A beszélgetések során 
derült ki számomra, hogy mennyi munkát 
fektetett bele, hogy a klub fennmaradjon 
és jól működjön. A rendszeres taggyűlések 
az Ő humorának köszönhetően rettentő vi-
dámságban zajlottak le, jól megszervezet-
tek és érdekesek voltak. A kirándulások 
a viccelődéseitől jó hangulatban teltek, 
mindig mindenkihez volt  egy-két kedves 
szava. Ezt bizonyította az a tény, hogy a 
választó gyűlésen, amikor leköszönt, több 
tagunk is elérzékenyülve köszönte meg a 
munkáját.  Palibácsit nem engedtük el a 
vezetőség soraiból, számítunk továbbra 
is az önzetlen munkájára, támogatásá-
ra, valamint segítségére a klub további 
jó működése érdekében. Nagyon nehéz 
feladat áll előttem, de minden erőmmel 
azon leszek, hogy én is jó vezetője legyek 
a klubnak. A jó példa előttem van és remé-
lem, hogy méltó utódja lehetek. Jó egész-
séget kívánnak Pali bácsinak a Váci Klub 
tagjai és Matics Attila, a klub új elnöke.



Megint eltávozott közülünk egy sorstárs 
egy igaz barát. Alig egy éve az Ő megem-
lékezésében itt a „Hírmondó” -ban búcsúz-
tunk el Nagy Lászlótól a Békés Megyei 
ILCO Egyesület előző elnökétől. Most 
Laci lánya Nagy Xénia sorstársunk fájó 
szívvel emlékezik meg róla.

Búcsúzom, és búcsúzunk! 
Így emlékszem Zoltánra: fiatalos, kö-

zépkorú, nős, kétgyermekes apa. Kicsiny 
családom barátja, sorstársam, tanárom. 
1996-ban ismerkedünk meg. Akkor még 
Ő is és Én is frissen műtött, mégis derűs 
sorstársak voltunk. Erős, életvidám. Akár-
milyen kép kerül a kezembe, akármilyen 
emlék kerül a lelki szemeim elé, minden-
hol huncutkodik, pajkos, vicces, játékos 
Nagy gyerek. Az egyesületben a sorstár-
sakkal nagy családot alkottunk. Ő volt az 
egyik központi szereplő.

Nem unatkozhattunk egyetlen utazás al-
kalmával sem. A program adott volt: Zoli 
és Laci elrepítették az időt vicceikkel, bo-
hókás viselkedésükkel. Ezáltal az utakról 

nem a hosszúsága, hanem az élménye, bol-
dogsága tárul elénk! Igen.

Ilyen ember volt Nagy Zoli! Derűs, életvi-
dám. Tudom ismétlem magam, de csak jó em-
lékek sora tárul elém, mosollyal, nevetéssel, 
huncutságok sokaságával. Persze megismer-
hettem sajnos az életét a problémáival való 
küzdelem oldaláról is. Ezen küzdelemben is 
megmutatta, hogy van jó döntés, helyes út! 
Voltak kemény megpróbáltatásai, melynél el-
fogadta a segítő jobbot, ezzel szert téve élete 
többi élményeire, éveire. De a sorsa ellen hi-
ába küzdött, harcolt, erősebbnek bizonyult. 
Pár hónappal ezelőtt fájdalmai, problémái 
megerősödtek, perceit, óráit besötétítették. 
Kórházba került. Ereje, akarata megvolt. Ki-
tartásból jeles. Bár, amikor beszéltem vele, 
elég kellemetlenség, kín szürkítette, mégis 
vidáman, kedvesen, poénkodva, szó szerint 
cseverésztünk. Ekkor otthonában volt, több 
keserves nap, hét után. Bizakodtam, remény-
kedtem. Sok boldog percet felidézve, mosolyt 
csalt az arcomra. Tudtam, biztos voltam ben-
ne, hogy erős, kitartó és leküzdi a kegyetlen 
problémát! Sajnos kapok nem sokkal később 
egy telefonhívást, Zoli ismét visszakerült a 
kórházba, állapota romlott. Fájt, kértem a Jó 
Istent, segítsen. Szükség van rá nagyon, itt 

köztünk!Kell nekünk!!! Hiányzik, hiányzol, 
hallom a hangját a fülembe cseng. Szívem 
meghasad. Erőt akarok neki adni, de nekem 
sincsen lelkierőm. Sokat gondolok Rád, hi-
ányzol! Sajnos hiába! Mai nap két hete, Zoli 
elment. Ezúton szeretnék magam és sorstár-
saim nevében Tőled Zoli elbúcsúzni. Szívem-
ben őrzöm ( őrizzük) minden együtt átélt, 
eltöltött perc emlékét, amit Veled együtt tölt-
hettem  tölthettünk el..Semmi sem tart örök-
ké. Eljön az idő, amikor mindannyiunknak 
búcsút kell venni a világtól, amit ismertünk, 
búcsút mindentől, amit magától értetődőnek 
tartottunk, búcsút azoktól, akikről azt hittük, 
sosem hagynak el. És mikor ezek a változá-
sok végre szemet szúrnak, mikor az ismerős 
távozik, és az ismeretlen átveszi a helyét, mi 
mindannyian csupán annyit tehetünk, hogy 
így szólunk felé: Isten vigyázzon Rád! Bú-
csúzom barátomtól, klubtársamtól, sorstár-
samtól, tanáromtól Nagy Zolitól! Búcsúzunk 
Tőled, elköszönünk. Családod, családom, a 
Békés Megyei ILCO Egyesület vezetősége, 
tagjai, sorstársaid, a Magyar ILCO Szövet-
ség, a barátaid, ILCO Egyesületek, Klubok, 
ismerőseid és diákjaid nevében. 

Nyugodj békében! Hiányozni fogsz, em-
léked örökké bennünk él! •

elhunyt nagy zoltán,
a Békés Megyei ILCO egyesület 
és a Magyar ILCO Szövetség vezetőségi tagja
Nagy Xénia

Szövetségünk zárszámadó közgyűlését 
tartotta 2010.május 31-én.

A rendezvénynek az Országos Onko-
lógiai Intézet adott otthont.

A napirendek komoly tennivalókról 
szóltak, nevezetesen a MISZ 2009. évi 
gazdálkodásáról és a 2010. év terveiről.

1.)  Elnöki beszámoló a 2009-es évről
2.)  A 2009. évi Zárszámadás

3.)  Az Ellenőrző Bizottság Elnökének 
beszámolója

4.)  A Zárszámadás és a Közhasznúsági 
jelentés elfogadása

5.)  A 2010-es év Költségvetési tervének 
elfogadása

Farkas Nándor a MISZ elnökhelyettese 
köszöntötte a jelenlévő vezetőségi ta-
gokat, egyesületi vezetőket, meghívott 

vendégeket. Felkérte Somogyvári Si-
micza Imrét, a MISZ elnökét, beszéde 
megtartására.

1.) Elnöki beszámoló: Elnök úr elmond-
ta, hogy a MISZ eredményesen zárta a 
2009-es gazdasági évet.
- Fő feladat a financiális helyzet kezelése 
volt. A pozitív eredményt, csak igen át-
gondolt, takarékos költséggazdálkodással 
lehetett elérni. Szakmai hírnevet adott a 
szövetségnek a már negyedik alkalommal 
Pécsett megrendezett konferencia, melynek 
gazdasági alapjait pályázatokkal teremtették 
meg, a fogyatékos társadalom összefogásá-
val. A nyár folyamán stomás gyerekeknek 
szerveztek üdülési lehetőséget.

közgyűlés a Magyar 
ILCO Szövetségnél
Kovács Istvánné, vezetőségi tag
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- Az érdekvédelem területén kifejtett te-
vékenységük során tárgyaltak az OEP 
illetékeseivel, ill. a segédeszközgyár-
tók képviselőivel. Ezek a tárgyalások 
folyamatosak, további igényeket meg-
fogalmazva a stomás társadalom elvá-
rásaiból. Hallatták szavukat a rokkant 
nyugdíjakkal kapcsolatos visszaminő-
sítések ügyében is.
- Felvetette Elnök úr az elöregedés gon-
dolatának kérdését. Kevés a fiatal az 
egyesületekben. Ennek érdekében szük-
séges egy jövőbeni koncepciót kialakí-
tani a fiatal szakemberek és fiatal sto-
mások bevonása érdekében.
- Elmondta továbbá, hogy a klubok önál-
lósága még nem minden egyesületnél 
biztosított. Kérte, hogy tegyenek lé-
péseket az önálló jogi státusz megte-
remtésére.
- Felhívta a figyelmet az informatikai 
eszközök minél szélesebb használatá-
ra, az egymás közötti kommunikáció 
gazdaságosabbá tételére.

2.) Az Ellenőrző Bizottság beszámoló-
ja: Bátori Józsefné ismertette a beszá-
molót. Elmondta, hogy a MISZ nél a 
pénzügyi fegyelem megtartott, a gaz-
dálkodás a törvényi előírásoknak meg-
felelő. Örvendetes, hogy az egyesületek 
könyvelésében elenyésző hiányosság 
volt megállapítható. A Közhasznúsági 

jelentés számadatait ellenőrizték, azt 
elfogadásra ajánlják a közgyűlésnek.

3.)Zárszámadás: A szövetség a Költség-
vetési tervben meghatározott feladatokat 
teljesítette. A bevételekhez hozzájárult, 
hogy minden lehetséges pályázatra rea-
gáltak, megteremtve ezzel a működési 
kiadások egy részének hátterét is. Fe-
lelősséggel végigvitt takarékos költ-
séggazdálkodás volt jellemző. Elnök 
úr ismertette a Közhasznúsági jelentés 
számadatait, melyet a küldöttek egy-
hangúlag elfogadtak.

4.) Költségvetési terv 2010: Már ismert, 
hogy a Minisztériumtól a múlt évi nagy-
ságrendben kapunk támogatást. Az idei 
évre is a megfontolt gazdálkodás lesz 
a jellemző. Pályázati lehetőségekhez 

folyamodunk. Idén is szeretnénk meg-
rendezni szakmai kongresszusunkat. 
Folytatni szeretnénk a gyermeküdültetés 
hagyományát is. Az egyesületek infor-
matikai oktatását szeretnénk megvaló-
sítani. Fontos feladatunknak tekintjük, 
az ifjúság folyamatos beszervezését a 
mozgalomba.

Elnök úr elmondta, hogy szeretnének 
egy hosszútávú koncepciót kidolgozni a 
Magyar ILCO Szövetség stratégiáját il-
letően.  A küldöttek hozzászólásaikban 
kérték, hogy a szövetség segítse elő a tag-
szervezést, azáltal, hogy járjon el, hogy a 
személyiség-jogok feloldhatók legyenek 
a műtött betegek esetében! 

Építő, jó hangulatú hozzászólások, vé-
lemények után Elnök úr a közgyűlést 
bezárta. •

A Debreceni ILCO klub 2010. június5-én 
rendezett nyári foglalkozása a COLOP-
LAST által képviselt elvek, munkamód-
szerek, elképzelések bemutatása mentén 
zajlott. A Nyíregyházi ILCO Egyesülettől, 
Kovács Istvánné és Boros Jánosné meghí-
vottként vettünk részt. A rendezvény témái 
igen érdekes, – a stomások gondjait, lelki 
és fizikai problémáit összefogó, azt gya-
korlati útmutatókkal ellátó – az életminő-
ség kérdéseit elemző gondolatok voltak.

1.) Dr. Németh Attila a klub főorvosa: 
minőségbiztosítási kutatások jelentősé-
ge a gyakorlatban. Mi is az, hogy életmi-

nőség? Nincs közvetlen definíciója. Ám 
vannak olyan kategóriák, amellyel meg 
lehet mutatni. Ilyen a társadalomban élő 
ember viszonyai, beilleszkedésének mód-
ja. Ami ezt befolyásolja, az egyik legfőbb 
tényező, az egészségügy. Nagyon találó 
volt, ahogy főorvos úr megfogalmazta 
az életminőség igényét, József Attila: Ars 
Poetica c. verséből idézve

„Ehess, ihass, ölelhess, alhass,
 A mindenséggel mérd magad!”

2.) Molnár Enikő a Coloplast területi 
képviselője: történeti áttekintést adott 
a cég megalakulásáról, és fejlődési sza-

Coloplast nap debrecenben
Kovács Istvánné, a nyíregyházi ILCO elnöke 
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Egyesületünk a 2010. májusára tervezett 
programjait is sikeresen teljesítette.

Május elejére terveztük az Abonyi Va-
daspark meglátogatását, ahol nagyon jól 
éreztük magunkat. Láttunk különböző vad 

és szelíd állatokat, néhányat meg is simo-
gathattunk. Külön élmény volt a Vadaspark 
új lakójának ,„Buborék”-nak a megtekin-
tése. Ő egy kis víziló „még most”. Másik 
híresség a 3 hónapos kisoroszlán, amelyet 

kihoztak a látogatók közé, hogy meg le-
hessen simogatni. Nagyon tetszett, hogy 
sok fajta állatot vehettünk közelről sze-
mügyre, egy szép fákkal tarkított parkban. 
Séta közben beszélgettünk, nézelődtünk és 
egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz 
és a természethez is. A látogatás végén a 
büfében elfogyasztottunk egy kis ebédet. 
A másik kirándulásunk Nagykörűbe ve-
zetett. Itt a kihelyezett Elnökségi ülés és 
Közgyűlés után megrendeztük a hagyo-
mányos tavaszi „Bogrács party”-t.

A hivatalos bejelentések, tájékoztatók is-
mertetése és elfogadása után megköszöntem 

kaszairól. Egy kisfilmen keresztül meg-
ismerhettük a stoma ellátás eszközeinek 
fejlődését. Bizony, ma már el sem tudnánk 
képzelni, hogy nem világszínvonalú ter-
mékeket használunk.

Kapcsolódóan az életminőség kérdésé-
hez, az ebben a témában, a stomások által 
kitöltött kérdőívek összegzése eredménye-
ként, Enikő elmondta, hogy egy 2006-ban 
megkezdett kutatási tevékenység folyta-
tása a 2010 évi kérdőív, és a két felmérés 
eredményéből  az derült ki, hogy jelentő-
sen nőtt a stomások életminősége. Bemu-
tatta a kiadványaikat, ahol az újságunk, 
ILCO HIRMONDÓ is szerepelt, hiszen, 
a kiadását a COLOPLAST finanszírozza.

Nekem nagyon tetszett a stomásnővé-
rek  kiadványán, a COLOSSEUM c. lap 
fedőlapján lévő rajz, ahol a stomazsáko-
kat léghajóként rajzolta le egy stomás, és 
ezek a léghajók  egy folyó fölött szállnak, 
miközben a vízben vadludak úszkálknak. 

Molnár Enikő elmondta, hogy a CO-
LOPLAST igyekszik szoros kapcsolatot 
kialakítani az eszközök viselőivel, ehhez 
a jelszavaik, tisztelet és felelősség, jobban 
megismerni egymást, hogy változást idéz-
hessenek elő a stomások életminőségében. 
Jómagam, mint a sorok írója, hozzászó-
lásomban elmondtam, hogy mindezt úgy 
teszik, hogy ismertető anyagaikat, kisfilm-

jeiket csodálatos természeti környezetbe 
helyezve ismerhetjük meg az életminősé-
günk javításához szükséges útmutatásokat, 
ami kellemes a szemnek, szép a léleknek!

3.) Kovács Erika a Debreceniek stoma-
terápiás nővére egy kisfilm kíséretében 
bemutatta a COLOPLAST újgeneráci-
ós eszközeit. Előadását az elhivatottság, 
a magas szakmai tudás, jellemezte. Szólt 
még az eszközellátásban, felírhatóságá-
ban bekövetkezett változásokról. Erika 
nagyon szép kiejtéssel beszél, és nagy 
hatással van a hallgatóságára.

4.) Boros Jánosné, a Nyíregyházi ILCO 
egyesület tagja, aki a Coloplast termékeit 
használja, elmondta, hogy mit jelent számá-
ra ez a termék. Ez megadja a biztonságot, az 
észrevétlen megjelenést, ami nagymérték-
ben hozzájárul az életminőség javításához.

 5.) Bátori Józsefné az egyesület elnö-
ke tájékoztatta a tagságot a két ülés óta 
eltelt időszak eseményeiről, a várható 
programokról. Szólt a pécsi konferencia 
eseményeiről, a közelmúltban megrende-
zett MISZ Közgyűlés állásfoglalásairól, 
az eszközök felírhatóságairól. Kihirdette, 
hogy a legközelebbi ülésen, 2010. júl. 10-
én főzéssel egybekötött találkozó lesz!

A nem is olyan távlati tervekről elmond-
ta, hogy 2011-ben 25 éves lesz az egyesü-
let, melynek méltó megünnepléséhez máris 
megkezdték az előkészületeket.

Ezen a találkozón is megmutatkozott, hogy 
az érdekek egyeztetésével, egymás segí-
tésével, összefogással milyen nagyszerű, 
hasznos, a stomások életminőségét pozi-
tívan befolyásoló dolgokat lehet tenni. • 

Köszönet a Coloplastnak! 

A jnSz Megyei ILCO egyesület  
életéből, 2010. májusában
Szombathelyi László, klub elnök
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a tagság 2010. év első félévében tanúsított 
aktivitását, valamint azok segítségét, akik 
a különböző programokon, rendezvénye-
ken segítettek, hogy minél sikeresebbek 
legyenek azok.

Örömmel vettem, hogy a taggyűléseken, 
rendezvényeken, kulturális eseményeken, 
mint pl. színházi előadások megtekinté-
se (5 bemutató) során nagyon szép lét-
számmal vettünk részt. Úgy láttam, hogy 
egy igazi összetartó, ütőképes csapat jött 
össze. Úgy érzem, hogy jól éreztük ma-
gunkat egymással, közelebbről is megis-
mertük egymást. Olyan családias, köz-
vetlen, és összetartó hangulat alakult ki 
közöttünk. Abban bízok, hogy ez az akti-

vitás és családias hangulat a nyári szünet 
után is folytatódik. Külön megemlítettem, 
hogy azokat a beteg sorstársainkat, akik 
nem tudtak eljönni rendezvényeinkre, az 
év folyamán sokszor meglátogattuk ott-
honukban és néhányszor a kórházban is. 
Ők és családjuk egyaránt nagy örömmel 
fogadtak bennünket.

Sajnos szomorú kötelezett-ségnek is 
eleget kell tennem, mivel május hónapban 
két sorstársunk is elhalálozott, Róluk is 
megemlékeztem. Majd néma felállással 
emlékeztünk rájuk. 

Végezetül kívántam mindenki-nek a 
nyári időszakra, sok pihenést, kikapcsoló-
dást és lelki feltöltődést. Remélem, hogy 

legközelebb szeptember utolsó péntekén 
újra találkozunk.

Ezek után következett a várva várt „Bog-
rács-party”. Először a Nagykörűi Őszi Ró-
zsa Nyugdíjas Klub 3 fős asszonycsapata 
szórakoztatott bennün-ket, nagyon szép 
dalokkal. Klubtagjaink is hozzájuk csatla-
koztak énekelni. Majd pedig elfogyasztot-
tuk az egyik klubtagunk által bográcsban, 
főzött marhalábszár pörköltet. Nagyon fi-
nom volt, nem győztük dicsérni Őt. Női 
klubtagjaink házi készítésű sütemények-
kel kedveskedtek, a férfitagokat meglepték 
„Apák napja” alkalmával, egy kis itókával.

Az ünnepség végeztével nagyon jó han-
gulatban köszöntünk el egymástól. •

A Debreceni Egészségügyi Járóbeteg 
Központ Nonprofit Kft. proctológiai szak-
rendelésén 1989 óta folyik a sztómával 
élők gondozása.

A gondozás teljeskörű, az onkológiai 
vizsgálatoktól (sebész-proctológus kon-
zultáció, RTG, UH, labor vizsgálat) a 
sztómaterápiás vizitig, mely tartalmazza 
a sztómaviselők segédeszközfelírását, a 
sztómaápolás betanítását, életviteli tanács-
adását, folyamatos figyelemmel kísérését, 
ILCO klubba való belépés lehetőségét. 

Szerencsés helyzet állt elő a szakrende-
lés működésében, hiszen egy teljes napon 
át sztómaterápiás rendelés lefolytatására 
nyílt lehetőség. Kivételes lehetőség mind 
a sztómaterápeuta, mind a sztómaviselő 
páciensek számára, hiszen nyugodt kö-
rülmények között, időpontra érkeznek a 
kliensek és van idő az átfogó gondozás-
ra. Ennek köszönhetően van lehetőség 
egyedi módon az irrigálás betanítására, 
mely kb. 3 órát vesz igénybe. Lehetőség 
szerint a páciensek társukkal együtt van-
nak betanítva.

Első lépésként megtekintik a Coloplast 
által készített oktatófilmet, mely több 
szempontból is hasznos. Képet kapnak 
az egész folyamat gyakorlati kivitele-
zéséről és mindenképpen nyugtatólag 
hat a betanulás előtt, ha megtudják mi 
fog történni.

Ezt követően a segédeszközükkel kom-
patibilis, korábban részükre felírt irrigáló 
készletet, melyet magukkal hoznak, és a 
sajátjukat használják, összeállítjuk, meg-
beszéljük mi mire való. 

Gondos előkészítést követően a gya-
korlati kivitelezés következik.

A rendelőben mellékhelyiség is találha-
tó ezért a kivitelezés teljeskörű.

Már az első folyamat alkalmával a sztó-
maviselő is be van vonva a kivitelezésbe 
ezzel elősegítve a betanítás hatékonyságát.

A befejezést követően az eszközök tisz-
títását is együtt végezzük.

Végezetül a felmerülő kérdéseket be-
széljük meg.

A következő hét feladata, a sztómaviselő 
minden másnap otthon irrigál, ha valami-
ben elakad, telefonon segítséget kérhet.

Egy hét múlva lehetőség van arra, hogy 
újra találkozzunk, feltehetik kérdéseiket, 
megbeszélhetjük a felmerülő problémá-
kat. Általában erre nincs szükség, hiszen 
az első alkalom, olyan részletes ismerte-
tést tartalmaz, minek köszönhetően ön-
állóan, biztonsággal végzik az irrigálást 
az otthonukban.

Hiszem, hogy ha az első alkalommal 
nyugodt, intim körülmények biztosításá-
val, részletekbemenően történő betanítás 
történik, a páciensek elégedetten távoznak 
a szakrendelésről, mert megkapják azt az 
ismeretet, amiért felkerestek bennünket.

Az irrigálás megkönnyíti az életmódju-
kat, nincs gázképződés, nincs székletszag, 
nincs zsákzörgés, kisebb eszköz viselé-
sét teszi lehetővé, (sztómasapka ) jobb 
közérzetet biztosít, nagyobb szabadságot 
nyújt. Legutóbbi páciensünk 82 éves volt 
és sztómasérves! A mai napig nagy meg-
elégedéssel végzi az irrigálást. •

Irrigálás
Kovács Erika, a Debreceni ILCO Egyesület stomatarápiás nővére 
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Nagyon sokat töprengtem azon, hogy hol 
kezdjem el a történetemet. Abban biztos 
voltam, hogy le kell írnom, mert egyre 
több sorstársammal beszélgettem, akik 
sajnos teljesen el van keseredve és kilá-
tástalannak látják a jövőjüket.

Mindig is olyan típusú ember voltam, aki 
szereti a közösséget. Szerettem emberek 
között lenni, jó volt, ha én irányíthattam 
azt a kis csoportot, ahol voltam, (a csil-
lagjegyem oroszlán) szerettem, ha figyel-
ték, amit mondtam, tele voltam humorral, 
kifogyhatatlan voltam a viccekből. Nem 
tudom, honnan jöttek, de mindig „dőltek” 
belőlem. Imádtam tanácsokat osztogatni, 
és hál’ istennek azok rendszeresen pozitív 
eredményeket hoztak.

Egyre több fiatal hallgatott rám, egy 
olyan ismerősöm felfigyelt erre, aki ipa-
ri iskolában tanított és csodálkozott, hogy 
milyen jól megtalálom a srácokkal a meg-
felelő kontaktust. Rábeszélt, lassan húsz 
éve, hogy menjek hozzájuk dolgozni. So-
kat nem töprengtem, vállaltam. Minden 
rendben is volt, imádtam, amit csináltam, 
de…2007-ben jelentkeztek az első tünetek, 
(amire sajnos fittyet hánytam, gondoltam 
én ostoba, hogy csak megemeltem ma-
gam, de sajnos nem így volt „késő bánat”) 
ugyan is ,.2008 áprilisában megműtöttek.

A kettő hét korházi „vendégeskedésem” 
alatt MINDEN tanulóm meglátogatott, ak-

kor még nem gondoltam arra, hogy iga-
zából mi is vár majd rám. Végbél rákkal 
műtöttek és végleges sztómám van. Az 
itthon eltöltött egy hónap döbbentett rá, 
hogy milyen sors jutott nekem, gondolom, 
nem kell senkinek ecsetelnem a hangzatos 
jelenségeket és egyebeket.

 
 Na így menjek én vissza tanítani? 

IGEN, így kell visszamennem, tanítani! 
Na, de, hogy? Hogy fogom én ezt megol-
dani?  Csendben hallgatják a srácok, amit 
mondok, mi lesz, ha közben jön a „szélvi-
har”? Mit fognak mondani? Kinevetnek? 
Vagy a hátam mögött kigúnyolnak?  Hogy 
oldjam meg? Úgy, hogy dobjam el ma-
gamtól az életet? Élet ez így egyáltalán?

Szerencsére van egy életem párja (16 
évvel fiatalabb) aki rendszeresen bíztatott, 
mellettem állt mindvégig és nap mint nap 
azt hallottam Tőle,” attól te még ugyan 
olyan ember vagy mint voltál”. Rá kel-
lett döbbennem arra, hogy fiatal vagyok 
még ahhoz (56), hogy csak itthon üljek a 
családom pedig „száraz kenyéren” éljen.
Elgondolkodtam azon a tényen is, hogy 
a tanulóim mind tudja a problémámat, 
tehát nincs szégyellnivalóm. Az orvossal 
megbeszéltem, hogy muszáj dolgoznom, 
egyrészt mert megőrülök itthon és csak a 
gondjaimmal foglalkozom, másrészt kell 
a pénz (nem titok).

Visszamentem. Nem is volt semmi gond, 
ráadásul úgy megoldottam a kényes kér-
déseket, hogy szinte semmi „baj” nem 
történt. Figyeltem az étkezésemre, nem 
ettem olyat, ami „hangzatos” másnapot 
eredményezne. Egy kissé megváltoztat-
tam az öltözködésemet és zajlott az élet.

Egy napon megkerestek avval, hogy 
hétvégeken felnőtteket kell tanítanom, 
természetesen azonnal igent mondtam. 
Nem is gondoltam arra, hogy én sztómás 
vagyok, (tehát ennyire nem foglalkozta-
tott már a dolog) Itthon kezdtem el gon-
dolkodni azon, hogy ’istenem’ mi is lesz 
velem, hisz’ ők nem ismernek! Nem baj. 
Elhatároztam, (hisz felnőtt emberek) hogy 

őszintén elmondom nekik az első találko-
zás alkalmával, hogy milyen műtéten es-
tem át, úgy gondoltam, meg fogják érteni.

IGEN, ÍGY IS TÖRTÉNT, JÓL DÖN-
TÖTTEM.

Azóta is nagyon jó hangulatban telnek 
el az órák, szívesen megyek közéjük, ter-
mészetesen azért figyelek arra, hogy a 
lehető leg kevesebb „malőrrel” leadjam 
az óráimat. (már tudom, hogy mit ehe-
tek és mikor)

Egy-két gondolat a pihenésről, a kikap-
csolódásról, nyári örömökről. Balaton? 
Strandolás? Kirándulás? Közösségbe já-
rás? Hmm... Igen! 2009 nyarán majd húsz 
fős csapattal voltam egy hetet a Balatonon 
nyaralni, igaz sokat gondolkodtam azon, 
hogy vajon mi lesz, de nem bántam meg, 
a félelmem ellenére, (mert igen is volt) 
semmi probléma nem történt és nagyon 
jól éreztem magam.

Idén, Zalakaroson voltam kedvesem-
mel, szállodában szálltunk meg, sokat 
fürödtük, sétáltunk, napoztunk, sőt még 
egy városnéző csoportos kiránduláson is 
részt vettünk (mint régen).

Megalakítottunk egy kis popzenekart 
a barátaimmal, még a betegségem előtt 
és őket sem hagytam ott, sőt már fellé-
pésekre járunk. 

 
Hát igen... Van élet a sztóma után 

is!!!!!!!! Nagyon bízom és reményke-
dem abban, hogy e-pár sor amit magamról 
leírtam, segítséget nyújt azoknak a „sors-
társaimnak” akik elzárkózva, szégyenkez-
ve élik az életüket és „rosszul” úgy gon-
dolják, hogy vége mindennek.Nem, nincs 
vége semminek, nincs mit szégyellnünk, 
szégyelljék magukat azok, akik elfordul-
tak tőlünk. Gyerünk sorstársaim, így is 
szép lehet az életünk, csak vidáman! •

gondolatok az életről
élet a sztóma után – avagy, hogy éljünk sztómával
Matics Attila, 2010. augusztus 17.



Fogyatékos- sztomás gyerekeket üdül-
tetett a MISZ Vezetősége
Amikor készültem erre a feladatra, közbe 
jött egy, a jövőm szempontjából, mondhat-
nám életfontosságú esemény. A szervezők 
azt kérték tőlem, ne menjek el Nagyatád-
ra! Én mégis ezt választottam. Ezt, a szá-
momra misszióként, küldetésként megélt, 
lelkiekben fájó, de nagyon gyönyörű fel-
adatot, a sztomás gyerekek nyaraltatását.

A Magyar ILCO Szövetség már évek-
kel ezelőtt felismerte az ebben rejlő cso-
dát! Mert az! 

Minden szülő arról álmodik, hogy egész-
séges gyermeke születik. Sajnos, ez nem 
mindig van így.

A szülőnek egy másfajta életet kell meg-
élni sérült gyermekével, ami erőt, kitar-
tást, önfeláldozást kíván. Ebben segít a 
MISZ minden évben, amikor egy szép 
hetet ajándékoz ezeknek a gyerekeknek.

Megkérdeztük a gyerekektől, mi az, ami 
fontos a számukra az itt eltöltött idő alatt?

Anti: Egymás között mindent meg tud-
nak beszélni. Kizökkent a hétköznapok 
egyhangúságából.

 - Laci: Problémáit meg tudja beszélni 
társaival. Fürödhet. Sportolhat.

- Péter: Kapcsolatteremtés, új barátok.
- Dani: Sokat fürdik. Sorstársaival be-

szélget.

- Mária: Sorstársakra lelt. Minden évben 
nagyon várja, hogy itt lehessen.

- Anikó: Szép környezet, kikapcsoló-
dás, pihenés. 

És még sorolhatnám! Minden vélemény-
ben benne van, hogy a legfontosabb, hogy 
a másságuk itt nem számít! „Egymás kö-
zött” vannak!

Nincs fontosabb, szebb dolog, amikor 
mi, felnőttek azon dolgozunk, hogy hasz-
nossá tegyük magunkat egy olyan ügyben, 
ami szebbé, boldogabbá teszi gyermek-
sorstársaink életét!

 
Vezetőségi ülés
Talán nem is egészen pontos az alcím, mi-
vel egy nem hivatalos, kötetlen, de témá-
jában annál fontosabb dologról, a MISZ 
jövőjéről folytattunk beszélhetést két alka-
lommal, a „ha már itt és együtt vagyunk” 
apropóján.

 A téma fontosságát az is jelezte, hogy 
megbeszéléseinken részt vett Somogyvári 
Simicza Imre, a MISZ elnöke, Farkas Nán-
dor, elnökhelyettes, Dittrich Katalin, titkár.

A Magyar ILCO Szövetség alapítóinak, 
Horváth Gyula volt elnök úrnak, és jelenle-
gi elnökünknek, Somogyvári Simicza Imre 
elnök úrnak, felbecsülhetetlen érdemei 
vannak abban, hogy a MISZ közel 30 éves 
fennállása alatt elévülhetetlen érdemeket, 

egy biztonságot, igazodási pontot jelent a 
sztomás társadalom számára. Azonban a 
jövő tele van kihívásokkal. Elvárásokkal. 
Új, még nem tapasztalt, megoldandó felada-
tokkal, és ezeknek meg kell felelni! Erről, 
és az ezzel kapcsolatos tennivalókról, már 
konkrét feladatokról is zajlottak a beszél-
getéseink. Ennek eredményeit fokozatosan 
közreadjuk majd a HIRMONDÓ hasábjain.

Szervezett program keretében ellátogat-
tunk a méltán nemzetközi hírű „Nagyatá-
di Szobor-parkba”. Megcsodáltuk az igen 
„nehéz” anyagból (fából) készült alkotá-
sokat. Idegenvezetőnk jóvoltából bepil-
lantást nyerhettünk az alkotók életébe, 
munkásságába is.

Egy hét „misszió”. Hetekre, hónapok-
ra töltötte fel a résztvevők lelkét! Életre 
szóló élmény! •
Köszönet a Magyar ILCO Szövetségnek!

nagyatádi misszió
Kovácsné-Magyarfalvi, Nagyatád, 2010. 08. 15-20.

HuMOr (avagy Kórház a vírus szélén)

Öreg nénike togyog kifelé az orvos szobá-
jából. Az ajtóból visszafordulva kérdezi: 
-  Mit is mondott doktor úr? Gyík, vagy 

csiga?
-  Nem mamika – hallatszik bentről jó 

hangosan –, rák.

•
-  Milyen nálatok a sebész főorvos? – kér-

di Gizike, ápolónő ismerősét.
- Felvágós – feleli a nővér.

•
Két doki beszélget. 
-  Nekünk, orvosoknak, nagyon sok  

ellenségünk van ezen a világon!
- Hát még a másikon!

•
Két sztómás beszélget.
- Hát te hogyan lettél sztómás?
- Lyukat beszéltek a hasamra…
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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-2049 Diósd, Álmos fejedelem u. 27.
Telefon: 22 61 455, 22 66 163

www.hungary.coloplast.com
A Coloplast logo bejegyzett védjegy tulajdonosa a Coloplast A/S. © 2010-09. 
Minden jogot fenntartunk. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Megkönnyítjük a sztóma környéki bőr  
egészségének megőrzését

Coloplast®

DialogueEducation

Sztóma eszközének biztonságos méretre vágásához, most kész-
letünk erejéig térítésmentesen, felajánlunk egy speciálisan hajlított, 
tompa végű, acél ollót és egy sztómamérő sablont azoknak a sztó-
mával élő olvasónak, akik ezt igénylik tőlünk. 

3  Új eszköz felhelyezése előtt mindig tisztítsa meg a sztómát és 
a környező bőrterületet meleg vízzel és törölje teljesen szárazra 
puha törlőkendővel, ugyanis nedves bőrön az eszköz nem tapad 
megfelelően.

3  Rendszeresen ellenőrizze sztóma méretét egy sztómamérő sab-
lon segítségével, különösen, ha sérve van.

3  A tapadó felületen úgy vágja ki a nyílást, hogy az pontosan, szi-
várgásmentesen illeszkedjen a sztóma méretéhez és formájához. 

3  Szükség esetén használjon pasztát a sztóma körüli terület kiegye-
nesítéséhez, majd simítsa rá kézzel felmelegítve a tapadó felületet 
a bőrre a tökéletes érintkezés biztosításához.

3  Kellemetlen érzés, viszketés esetén cserélje újra a régi eszközt.


