
A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG IDÔSZAKOS TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA 
a szövetség és a klubok aktuális eseményeirôl

www.magyarilcoszovetseg.hu	 2010.	december,	III.	évfolyam,	12.	szám

Készült a támogatásávalSzerkesztôk: Dittrich Katalin, Kovács Istvánné, Magyarfalvi Imre.

ILCO
H Í R M O N D Ó

zártkörûen	terjesztve

 Nemsokára megszólal a karácsonyi csen-
gő, amelynek hangja a család, a békesség 
és a szeretet melegét hozza el hozzánk.

Talán mindannyiunk lelkében él még egy 
gyermekkori karácsony emléke, ahogy 
áhítattal állunk a feldíszített fenyő előtt. 
Vártunk valakit, valamit a lelkünkbe, hogy 
a csengőszó elhozza nekünk a boldogsá-
got és a békét.

Szentestén egy kicsit magunkba szállunk. 
A rohanó, zajos világ helyett a csöndet, 
meghittséget választjuk. Az ünnep hangu-
latában egymásra figyelünk. Arra gondo-
lunk, mit nyújthatnánk szeretteinknek, és 
azoknak, akik fontosak számunkra.

A legszebb ajándék a szeretet.  Ezen az 
ünnepen töröljük ki lelkünkből a hara-
got és a gyűlöletet. A karácsonyfa alá ne 
csak ajándékot helyezzünk, hanem szí-
vünk szétáradó szeretetét is. Harmóniát 
és lelki békét. Ezek az érzések megadják 
számunkra a megújulás lehetőségét is. A 
karácsony az összetartozás jeles ünnepe 
is. Segít nekünk, hogy „másik családunk”, 
az ILCO szervezetei, összefogjunk, és 
segítsünk egymáson a szeretet erejével.

A Magyar ILCO Szövetség elnöksége, 
vezetőségi tagjai nevében kívánom egye-
sületeink minden tagjának, hogy a kará-
csonyi áhítat bensőséges érzése töltsön el 
bennünket az ünnep idején!

Erdőszélen csendes magányban, 
Kis fenyő búsul egymagában,
Csendben cseveg a lengedező széllel,
Felette csillagok fénylenek az égen.

E csodálatos decemberi napon,
Várakozó feszültség érződik a tájon,
Elhalkulnak az utcák, falvak, terek,
Megáll az idő az emberiség felett.

Délceg szarvas szökken az erdőn,
Szélcsengő csilingel a mezőn,
Egy kisfiú apjával a határt járja,
Fenyőfát keresve, az ünnepre várva

Meglátták a fácskát, nagyot dobbant  
szívük,

Lágy melegséggel telt meg testük, lelkük.
Nagy gonddal kiásták, gyorsan hazavitték,
A délceg kis fát eperfa-dézsába ültették.

Majd a szép szobába középre állítják,
Gyökereit éltető nedűvel locsolják.
Zöldellő ágait csillogó díszekkel fedték,
Törzsét csillagszórós ünneplőbe  

öltöztették.

Kigyúlnak a karácsonyi fények,
Szívünkbe új remények térnek.
Mindenkit körbejár a szeretet, 
Megszépíti a közös perceket.

Megvalósult a fenyőfa dédelgetett álma,
Boldog család körben szeretet várta.
Karácsonyi rege, most valóra válhat,
Békesség száll ma az egész világra.

2010. november 17.  Ágota

Áldott Karácsonyt Karácsony



A Magyar Koloproktológiai Társaság 
2002-ben alakult. Az alapítás óta eltelt 
nyolc évben bizonyítékát adta annak, hogy 
követi a szakma legújabb vívmányait, nagy 
hangsúlyt helyez a hazai és nemzetközi 
szakmai kapcsolatok ápolására. Gondos-
kodik az orvosok és szaknővérek magas 
szintű továbbképzéséről.

A világ 12 országából érkezett kiváló 
hazai és nemzetközi szaktekintély neve 
is jelzi, rangos esemény ez a találkozó.

Az otthonos és kellemes hajdúszoboszlói 
környezetben megrendezett kongresszus 
szervezője, Dr. Bartha Iván professzor 
úr, a Magyar Koloproktológus Társaság 
elnöke. Fővédnöke Tulassay Zsolt aka-
démikus volt.

Az előadók a koloproktológia minden 
területét felölelő témáról beszéltek.

Szó volt a szűrések fontosságáról, a mű-
tét utáni felépülés szakaszairól.

Nagyon érdekes volt a robotsebészet-
ről, a vékony és végbél transzplantációról 
tartott előadás.

Talán nemsokára valóság lesz, a kap-
szula endoszkópia, CT kolonoszkópia.

De élvezetes előadást hallhattunk a ha-
gyományos kínai orvoslásról a vastagbél 
betegségek esetében. Állatkísérleti szinten 
már teljes végbél (záróizommal együtt) 
transzplantációról is beszámoltak.

A szakmai előadásokat Rezidens Fó-
rum követte.

Az idén 3. alkalommal adták át a 
„Bergstöm” díjat.  Suzanna Bergstöm 
1919-2003. Magyar származású, Svéd-
országban élő stomás,  a svéd ILCO szö-
vetség titkára volt, kinek nagy érdemei 
voltak a magyarországi stomás mozga-
lom elindításában. 

 A díjat ezúttal Somogyvári Simicza 
Imre a Magyar ILCO Szövetség elnöke 
kapta meg.

 
Elnök úr 1983 tól vesz részt az ILCO 

mozgalomban. A MISZ alapító tagja, 
2007-től elnöke. A stomások életminő-

sége javításának élharcosa. Elnöksége 
alatt megerősödött az ILCO mozgalom.

 
Átadásra került még a Herczel díj. 

Herczel Manó báró, 1862-1918. korának 
híres sebésze, a modern hasi sebészet meg-
teremtője. Ezt a díjat a Koloproktológiai 
Társaság 2002-ben alapította. A vezetőség 
évente ítéli oda annak a személynek, aki 
a magyar koloproktológia fejlődéséért az 
előző évek során a legtöbbet tett.

Ebben az évben Dr. Bogdán Rajcs Sán-
dor, a nyíregyházi Jósa András kórház osz-
tályvezető sebész főorvosa kapta.

Főorvos úr 1981 óta dolgozik a kórház 
sebészeti osztályán. Szakmai érdeklődé-
se a tápcsatorna daganatok felé irányult. 
Munkája során bevezetésre kerültek a leg-
korszerűbb eljárások és eszközök.

  
E sorok írója, mint a Nyíregyházi ILCO 

egyesület elnöke, egy kedves kötelessé-
gemnek tettem eleget azáltal, hogy átadtam 
egyesületünk 20. évfordulója alkalmából 
ajándékunkat dr. Bartha Iván professzor 
úrnak. Professzor úr 1989-ben, debrece-
ni sebészként alapította egyesületünket, 

megalapozva ezzel a szabolcsi stomások 
érdekképviseletét, életminőségük javítását.

Külön jellegzetessége volt a kongresz-
szusnak a Nővér Szekció. A népes nem-
zetközi mezőnyben a magyar stomás nő-
véreink nagyon komoly felkészültségről 
adtak tanúbizonyságot. Az ő munkájuk 
szépsége és egyben nehézsége is, hogy 
nem elég kellő szakmai felkészültséggel 
rendelkezni, de a betegekkel való bánás-
módot, lélektant is igen magas szinten 
kell ismerniük és művelniük.

Egyesületünk stomásnővére, Gál Zol-
tánné a nyíregyházi Jósa András kórház 
dolgozója, mint az egyik előadó az újge-
nerációs stomazsákokról  beszélt.

Szinte valamennyi hazánkban működő 
segédeszköz gyártó és forgalmazó cég ki-
állította a legújabb eszközeit, kiegészítő, 
stomaápoló termékeit.

Igényes környezetben megrendezett, 
igen magas színvonalú, összehangolt, a 
téma összes jellemzőit átfogó rendezvény 
résztvevői lehettünk. •

Gratulálunk a magas színvonalú 
szervezésért!

1977. január 6-án kaptam meg néhai Lá-
zár főorvos úrtól – a Nagykanizsai Váro-
si Kórház sebészének osztályvezetőjétől 
a szövettani vizsgálat eredményét, amely 
szerint neoplasma restit diagnosztizáltak, 
azaz az egyik legrosszabb fajta végbélrá-
kot, amelyet sürgősen műteni kell, amely 
vastagbél kivezetéssel jár együtt. Hirtelen 
félni kezdtem saját magamtól, az egyágyas 
szobában, s lenéztem az V. emeletről a sö-
tét mélységbe. Vajon nem lenne jobb véget 
vetni a várható szenvedéseknek? A sors-
társak bizonyára megértik akkori lelkiál-
lapotomat. 53 éves voltam, életerős 180 
cm magas, 80 kg. Hihetetlennek tűnt szá-
momra a halálos vég. Mennyi időm lehet 
még a végkimenetig? 

S akkor fogadalmat tettem magamnak 
arra, ha a Sors, az Égiek, a Jóisten megse-
gítenek és elkerülöm egy 1954-ben meg-
látogatott  hasonló betegségben szenvedő 
ismerősöm sorsát, akkor egész életemen 
keresztül segíteni fogom teljes erőmből az 
ilyen betegeket. Megkeresek minden lehe-
tőséget az ilyen emberek életének jobbítása 
érdekében. Nem untatom Önöket mindazon 

nehézségekkel, amelyekben még sorozat-
ban részem volt, amíg újra elfoglalhattam 
munkahelyemet, mert nem akartam rok-
kant nyugdíjas lenni.

 Hasonló megpróbáltatásokat szinte min-
den stomás sorstárs átélt. Amikor műtétem 
után az intenzív osztályról újra visszakerül-
tem a sebészetre, találkoztam egy stomás 
vadász sorstárssal, aki elmondta, hogy egy 
svéd stomás gyáros, akit ő vadásztatott em-
lítette, hogy Svédországban érdekvédelmi 
szervezetük van a stomásoknak és a gyó-
gyászati segédeszközök világszínvonalú-
ak. A Stockholmi magyar nagykövetségre 
is írtam, segítsenek, milyen lehetőségek 
vannak. Hivatali főnököm unokatestvére 
Stockholmban élt, mint mérnök telefonkap-
csolatba kerültünk és nejemmel együtt 79-
ben  turistaként elutaztunk Svédországba 
Kelet Barlinig repülővel, onnan gyorsvo-
nattal. Stockholmban felkerestem a Svéd 
ILCO Szövetség központját, ahol megtud-
tam, hogy Suzanne Bergström asszony az 
ottani Szövetség titkára Magyarországon 
keres kapcsolatot az Egészségügyi Minisz-
tériumban. Végül ezen út eredményeként 
megismertem a Svéd ILCO Szövetség 
vezetőjét, titkárát, később Rüne Sjödahl 
és Nils Kock professzorokat. Hamarosan 
kiderült, hogy Nyugaton mennyivel előt-
tünk vannak a műtéti megoldások, a sto-
materápia, a rehabilitáció terén.

Hivatali, baráti kapcsolataim révén sike-
rült klubhelyiséget kapnunk a Szakszerve-
zeti Székházban. Jávori Bélával a Somogy 
Néplap főszerkesztőjével megegyeztünk 
abban, hogy kishírként leközli a szöveget. 
Suzanne Bergström a Svéd ILCO Szövet-
ség titkára, a Linköpingi Orvostudományi 
Egyetem tudományos titkára 1980. már-
cius 10-én délután 16 órakor előadást tart 
a Szakszervezeti Székház I. emeleti klub-
termében a vastagbél kivezetéssel kapcso-

latban. Az előadásra elvárják mindazokat, 
akiket érint. Legnagyobb meglepetésünkre 
120 stomás jelent meg a megbeszélésen. 
Így indult el a magyar ILCO mozgalom 
az első ILCO klub a vasfüggöny mögötti 
országok között. Az érintettek a stomá-
sok akaratából jött létre, tehát nem felül-
ről szerveződött. 

 
Szinte azonnal megindult Nyugatról a 

gyógyászati segédeszközök áradata, amely 
a mai napig tart.

Hamarosan felvettem a kapcsolatot prof. 
dr. Kett Károly úrral a POTE munkatársá-
val, aki elvállalta a Klub szakmai patroná-
lását, mivel a mi Megyei Kórházunkban 
éppen őrségváltás volt a Sebészeti Osz-
tályon, ezzel voltak elfoglalva. Még eb-
ben az évben ellátogatott hozzánk prof. 
dr. Ritter László az Orvos Továbbképző 
Intézettől (OTKI), akinek a  segítségé-
vel több ezer példányban kiadtuk az első 
szakmai tájékoztató füzetünket Kedves 
Barátunk  címmel, amelyet az OTKI ré-
vén terjesztettünk az országban. A Klub 
1983-ig egyetlen stoma szervezetként mű-
ködött az országban, mint kovásza az ILCO 
mozgalomnak. Stomások, orvosok jöttek 
hozzánk működésünket tanulmányozni és 
világszínvonalú gyógyászati segédeszkö-
zökért. Lemaradásunkat behozandó a Lin-
köpingi Orvostudományi Egyetem Kli-
nikáján Suzanne Bergtröm segítségével 
prof. dr. Rune Sjödahl egymást követően 
összesen 6 kiváló olyan magyar sebész 
térítésmentes továbbképzését vállalta el, 
akik empátiát tanúsítottak az ILCO iránt. 
Az OTKI továbbképzési tananyagába így 
kerültek be a Nyugati ismeretek. Ritter 
professzor úr révén. Az Ő keze alatt fej-
lődött ki egy lelkes fiatal szakorvos réteg, 
akik székhelyükön igyekeztek létrehozni 
újabb ILCO szervezeteket. Ők ma már 
mind elismert orvosvezetők, professzorok. 

Koloproktológiai Kongresszus 
Hajdúszoboszlón
Kovácsné – Magyarfalvi

Történelmi visszatekintés 
a magyar ILCO mozgalom 30 évére
December 8-án ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját 
a Somogy Megyei ILCO Klub
Horváth Gyula elnök

Suzanne Bergström és Horváth Gyula 
1979-ben
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Az első Kaposvári orvospatronáló dr. Be-
senyei István adjunktus volt, akit Rozsos 
professzor úr jelölt ki, majd őt követte dr. 
Bathó Gabriella adjunktus asszony, aki 
hosszú ideig volt a klub orvosa, de leg-
nagyobb sajnálatunkra megvált a megyei 
Oktató Kórháztól, így bár a Kaposvári ma-
gánrendelőjében térítésmentesen fogadja 
a klubtagokat, felváltotta Őt dr. Szabadi 
András főorvos úr, aki a klubtársak nagy 
megelégedésére mind a Klubban, mind a 
Kórházban segíti megoldani a felmerülő 
problémákat.

 Feleségem folyamatosan besegített az 
adminisztrációs munkába, hivatali mun-
katársnőim pedig a gépelésbe, másolásba 
segítettek főnökeim tudtával és belegye-
zésével. Az egész mozgalom szinte leg-
fontosabb tevékenysége a tapasztalatok 
átadása a klubnapokon, majd a rehabili-
tációs metódusok ismertetése önkénte-
sen hozzánk csatlakozó orvosok, nővé-
rek által. Nyugati tapasztalatok szerint a 
megelőzés a tömeges colorectalis szűré-
sek csökkenthetik a vastag-, végbélrák 
gyakoriságát. Ezért a Somogy Megyei 
ILCO Klub, mint jogi személy az Orszá-
gos Onkológiai Intézettől prof. dr. Kásler 
Miklós, prof. dr. Ottó Szabolcs, a megyei 
ÁNTSZ-től dr. Koncz Gábor és a Megyei 
Kórház Központi Laboratóriuma veze-
tőjével dr. Keller Évával megszerveztük 
az 50-80 éves lakosság szűrését önkén-
tes orvosok, nővérek térítésmentes köz-
reműködésével. 

Nagy segítségünkre volt prof. dr. Döb-
rössy Lajos az Egészségügy részéről. OEP, 
Phare pályázatok sikeres elnyerésével 95-
98. között mintegy 20 ezer embert szó-
lítottunk meg. Számunkra elképesztően 
szomorú diagnózisokat hozott ez a szű-
rési folyamat. Világossá vált, hogy rövid 
távon a tömeges colorectalis szűrések vál-
toztathatják meg az emelkedő trendet. •
Őszintén remélem, hogy a stomások ösz-
szefogása és az új szemlélet eredményes 

lesz a stomások számára is.

Nagy megtiszteltetés érte Somogyvári 
Simicza Imre elnök urat, a Magyar Ko-
loproktológus Társaság, Hajdúszbosz-
lón, 2010. 10. 6-8 -án megrendezett VII. 

Kongresszusán. Munkássága elismeré-
sekén Bergström-díjban részesült. Ezt a 
díjat a Magyar Koloproktológus Társaság 
alapította 2007-ben. Célja a magyar sto-

maviselők érdekében kiemelkedő munkát 
végzett személy munkájának elismerése.

A Bergström-díj egy stomás emblémát 
ábrázoló arany pecsétgyűrű. A díjat a ma-
gyar származású, de 1948 óta Svédország-
ban élő Bergström Zsuzsáról nevezték 
el, aki a svéd ILCO mozgalom élharcosa 
volt. A magyar stomás társadalom neki 
köszönheti, hogy 1980-ban hazánkban is 
megalakult az első Ilco klub. 

Somogyvári Simicza Imre elnök úr a 
harmadik, aki megkapta ezt a kitüntetést. 
Elnök úr 1927-ben született. Végzettsége 
bányamérnök. 1992- 2006-ig az Osztrák 
Köztársaság pécsi konzulátusának tisz-
teletbeli konzulja. Több társadalmi szer-
vezet, alapítvány tisztségviselője. A ma-
gyar ILCO mozgalomban 1983-tól vesz 
részt. A Magyar ILCO Szövetség alapító 
tagja, 2007-től elnöke. Elnöksége alatt 
megerősödött a mozgalom. Elképzelései 
nyomán, a sztomások érdekképviselete 
új, a sztomás társadalom jelenlétét erősítő 
eszközökkel, konferenciák szervezésével 
gazdagodott. A sztomások életminősége 
javításának élharcosa. •

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! 
Munkájához további erőt, egészséget kí-

vánunk!

A Magyar Koloptroktológiai Társaság 
2002-es megalakulása óta minden évben 
kitüntetést ad át egy olyan sebésznek, aki 
szakterületén mértékadó munkát végez.

Idén a Nyíregyházi Jósa András Oktató 
Kórház sebész főorvosának, Dr. Bogdán 
Rajcs Sándornak adták át az elismerést.

Herczel Manó báró 1862-1918 korá-
nak híres sebésze, a modern hasi sebészet 
megteremtője.

A díjat az  kapja aki a magyar kolopt-
roktológia fejődéséért az előző években 
a legtöbbet tett.

Főorvos úr a szigorló évek után, 1981-
től dolgozik a Jósa András Oktató Kórház 
Sebészeti osztályán, 2005-től osztályve-

zetőként. 2009-től a kórház sebészeti osz-
tályát vezeti. 

Munkája során bevezetésre kerültek 
a legkorszerűbb sebészeti eljárások és 
eszközök. Vezetése alatt megvalósult a 
Multidisciplinaris Team együttműködés 
rendszere. 

A betegek kivizsgálása és utánkövetése 
is példa értékű.

A Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei 
ILCO mozgalom orvos-tanácsadó testü-
letének  elnöke. •

Gratulálunk!
További sikeres munkát kívánunk!

Kitüntetettjeink
Bergström-díj, Somogyvári Simicza Imrének, 
a Magyar IlCO Szövetség Elnökének
Kovácsné – Magyarfalvi

Herczel Manó Díj 
Dr. Bogdán Rajcs Sándornak
Kovács Istvánné, a Nyíregyházi ILCO Egyesület elnöke

Somogyvári Simicza Imre 
és Horváth Gyula. Párizs, 1995

Dr. Bartha Iván, Prof. dr. Ritter László, 
Prof. dr. Rüne Sjödahl és Prof. dr. Kett 
Károly, 1990

Régi vágya teljesült, a Magyar ILCO 
Szövetség egyesületei vezetőinek, 
könyvelőinek, amikor a szövetség 
elnöksége szervezésében, 2010. 10. 
06-án megrendezett szakmai napon 
egy egész napos oktatás keretében 
kaphattak számot, a civilszerveze-
tek könyvviteli tudnivalóiról. A ren-
dezvény Budapesten, a Márvány-
menyasszony Étterem konferencia 
termében volt megtartva. 

A tanfolyam anyaga „Civilszervezetek  
Pénzügyi,- Számviteli,- Adózási Szabá-
lyai” sokat sejtető címet viselte.

Összeállítója és előadója, jómagam, Ko-
vács Istvánné voltam, aki a Nyíregyházi 
ILCO Egyesület elnöke, a MISZ vezető-
ségi tagja vagyok, civil foglalkozásom, 
mérlegképes könyvelő.

Munkámat segítette Magyarfalvi Imre, 
a Dorogi ILCO Egyesület elnöke, szintén 
vezetőségi tag, aki a projektoros vetítési 
formát tette lehetővé.

A MISZ elnöksége felismerte a jelen-
legi gazdasági élet által megkövetelt el-
várásokat, miszerint a számviteli törvény 
nem tesz különbséget civilszervezet és 
gazdálkodó szervezet között a könyvve-
zetési szabályok betartatásában. Ennek 
érdekében sikeresen pályázott  a tanfo-
lyamnak a megtartására. Az anyagot min-
denki megkapta nyomtatott formában is.

A mondanivalómat igyekeztem úgy ösz-
szeállítani, hogy a civil könyvvitel minden 

kérdését felölelje. A megfogalmazásokat 
pedig, – ahol a törvényi lehetőségek en-
gedték, szabatosan, mindenki számára 
érthetően megtenni.

Nagy figyelem kísérte az elhangzotta-
kat. Egy-egy téma után, kérdések feltevé-
sére volt lehetőség, majd a teljes anyag-
ról konzultáció keretében vitattuk meg a 
gyakorlati tennivalókat.

Ezt követően, Dittrich Katalin, a szö-
vetség titkára tájékoztatott a „Sorstárs 
beteglátogatás”-ra elnyert pályázattal kap-
csolatos tennivalókról.

Élmény és öröm volt megosztani sors-
társainkkal ezt a nem könnyű tudományt, 
ami nem kevés terhet jelent az egyesületek 
vezetőinek. Biztos vagyok benne, hogy 
az APEH ellenőrök mindent rendben ta-
lálnak majd!

Az előadás anyaga hozzáférhető a www. 
magyarilcoszovetseg.hu web oldalon. •

Köszönjük a lehetőséget 
a MISZ elnökségének

Adózás a Márványmenyasszonyban
Kovácsné – Magyarfalvi
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A híradásokban nap 
mint nap találni olyan 
beszámolókat, amely-
ben valamilyen fo-
gyatékkal élők olyan 
teljesítményeket pro-
dukálnak,  amelyet 
egészségesek sem so-
kan érnek el. Bizto-
san emlékeznek Erőss 
Zsoltra, akinek a Tát-
rában elszenvedett bal-
esete után amputálták 
a lábát, és most újra 
nyolcezres csúcsokra 
tör: augusztus végén 
indult a Himalájába, 
hogy meghódítsa ki-
lencedik nyolcezer 
méternél magasabb 
csúcsát, a Nepál és Tibet határán fek-
vő Cso-Ojut. 

Mielőtt ezt a felhívást írni kezdtem az 
interneten kutattam olyan sorstársak után, 
akik valamilyen hasonló teljesítményre 
szánták rá magukat. Nem volt könnyű 
dolgom. Miért? Talán azért, mert a mi 
fogyatékunkkal kevésbé „dicsekednek”.

Találtam arra is adatokat, hogy mely 
híres emberek milyen fogyatékkal éltek, 
de itt se találtam sztómást.

Végül ráakadtam a kanadai Rob Hill-
re, aki Mount Everest 7980 m-es South 
Col csúcsát mászta meg colosztómásan 
2010. május 24-én és elérzékenyülve a 
kamerába lengette a Convatec reklám 
transzparensét. 

Mi készteti ezeket az embereket erre? 
Talán az, hogy megmutassák, hogy le-
győzik a betegséget, hogy nem hagyják el 
magukat. Bármi is motiválja tettüket, egy 
célt bizonyára elértek, azt hogy a közvéle-
mény figyelmét felhívták arra, hogy meg-
ismerjék a fogyatékosságuk mibenlétét és 
azt, hogy az akarattal minden legyőzhető.

A mi szómás mozgalmunkban is na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy a társadalom 
minél több tagja tudjon létezésünkről és 
ismerje meg tevékenységünket. 

Egyrészt azért, hogy a már érintettek kö-
zül minél többen tudjanak rólunk, tudják 
meg, hogy létezik közösségünk, másrészt 
azért, hogy ezen betegség – ami az állapo-
tunkhoz vezetett - korai felismerésében tá-
jékozottak legyenek.

Ezen cél adta azt az ötletet, hogy meg-
hirdessem az Országos Kéktúra vonalán a 
„Másfélmillió lépés sztómával” projektet, 
ami ugyan nem ér fel a fent idézett teljesítmé-
nyekkel, de sokak figyelmére számíthatunk. 

Elképzelésem lényege, hogy 2011 májusa 
és októbere között egy néhány fős „törzs” 
sztómás csapattal indulunk el a kék túra Kő-
szeg közeli kezdetétől és járnánk végig .az 
1100 km-es utat a Zempléni - hegységig. 
A túraszakaszok 3-10 naposak lennének, 
ezt követő otthoni pihenés után kedvező 
időjárás függvényében indul a következő 
túraszakasz. A törzs gárdához túra szaka-
szonként beszerveződnének az útvonalhoz 
közeli klubok természetjárást kedvelő tagjai.

A túraszakaszokba magunk közé vár-
juk az útvonal menti klubok tagjain kívül a 
sztómaterápiás nővéreket, orvosokat és az 
eszközforgalmazók menedzsereit is. A túra 
indulásáról értesítjük a sajtót és a médiát is, 
és egy blogban az interneten is követhető 
lenne minden esemény.

 Tehát várom azon sorstársaim jelentke-
zését, akik velem együtt végigjárnák ezt 
a túraútvonalat. 
Mi kell ehhez? Elsősorban 50-60 nap sza-
badidő, amit az otthonunktól távol kell töl-
teni. Egy kis kitartás. A napi 15-30 km-es 
gyalogláshoz kezdeti fáradtság után hozzá-
szokik a szervezetünk. 
Ha legalább 3-4 jelentkező lesz a túra törzs-
gárda tagságára, akkor elkezdek szponzort 
keresni a következő költségekre:
Útiköltségek: a résztvevőknek a túrasza-
kasz induló pontjához, majd a végpontjáról 
való hazautazásához, és a napi gyalogtúra 
utáni szállásra utazásokhoz. Jó lenne egy 
gépkocsival rendelkező „serpa”, aki amíg 
a túrázók róják a távot egyik szálláshelyről 
a másikra szállítaná át a holmikat és vacso-
rával várna. Ebbe a feladatba a helyi klubok 
is besegíthetnek.
Szállásköltségek: a napi túraszakasz elvég-
zése utáni éjszakákra.
Eszközök: hasznos lenne egy túraútvonalra 
alkalmas GPS.
Jelentkezést a +36303246132 mobil számon 
és a magyarfalvi@gmail.com címen várok, 
ahol a további kérdésekre is válaszolok. Ha 
összeáll a csapat a program részleteit a ki-
alakult közösség szabja meg. •

Az előző számunkban már írtam a Vadlu-
dakról. Hogy egy sztómás a stomazsáko-
kat léghajóként ábrázolta, alatta a folyón 
Vadludak úszkálnak.  Micsoda lélek, erő, 
pozitív szemlélet kellett ennek a megfesté-
séhez, így sztómásan. Kaptam egy képet. 
VADLUDAK II. címmel egy sorstársam-
tól. Fest. Festegetek – mondja ő.

Mióta is?  Kérlek, mutatkozz be a HIR-
MONDÓ olvasóinak!
Teremi Ferenc vagyok, 54 éves. Egy nyírségi 
kisvárosban, Balkányban élek. Házas vagyok, 
két felnőtt fiam van. Két éve vagyok stomás, 
és néhány hónapja a nyíregyházi egyesület 
tagja. A festéssel egy éve foglalkozom.

Miért is?
A képek készítése a gyógyulásommal köt-
hető össze. Hihetetlen, de egy belső erő 
késztetett. A műtétem utáni megnöveke-
dett szabadidőm kitöltése is szempont 
volt. Azt éreztem, hogy a megváltozott 
életemet valamilyen, a lelkemből induló, 
azt erősítő és gyógyító tevékenységgel 
kell folytatni!

Milyen témájú képeket festesz legszí-
vesebben?
Szeretem a természetet, hiszen olyan sok 
színnel tud mindennap előjönni, ami meg-
ragadja a fantáziámat. Vannak képeim, amit 
valamilyen apropóból készítettem, családi 
eseményekből merítve. De mindegyik köt-
hető valamihez. Minden vonz, ami élő! Így 
készítettem el a „vadludas” képeimet is.

 
Nem szokványos anyaggal dolgozol. Kér-
lek, avass be bennünket?
Zsírkrétával dolgozom, olvasztásos el-
járással. Szeretem ezt az anyagot, elég 
hangsúlyosan hagy nyomot, egyetlen hi-
báját érzem az ecsettel szemben, hogy 
kevésbé mutathatók meg az árnyalatok. 

Elárulom az olvasóknak, hogy kaptam 
tőled egy képet, a kedvenc madaramról. 
Miért VADLUDAK II a címe?

 Én is szeretem a vadludakat. Sok törté-
netet ismerek róluk, hogy mennyire védel-
mezik egymást! Már volt egy ilyen témá-
jú képem, de azt messze elajándékoztam. 
Még sokat beszélgettünk hitről, gyógyulni 
akarásról, szeretetről. 

De azt hiszem mindennél többet mond 
el Feriről az általa megfogalmazott ars 
poetikája: 

„Nem azért élünk, mert születtünk, ha-
nem azért születtünk, hogy éljünk. Egy-
szerűen. Emberül.”

Gratulálunk! Sok élményt és ihletet kí-
vánunk! Sorstársunk képei megtekinthe-
tők szövetségünk wedoldalán:

http://www.magyarilcoszovetseg.hu//
phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=50

Képeiből 20 10.dec. 05-én, karácso-
nyi ünnepségünkön kiállítást rendezünk, 
Nyíregyházán a Váci Mihály Művelődé-

si Központban, Szabadság tér 9.

A fenti weblapcím öt éve a szövetségünk 
oldala. Egy éve teljesen megújult és egy 
Drupal tartalomkezelő rendszer működteti. 
A weblap tulajdonképpen a szövetség és 
a klubok működésének kirakata. Ma már 
valamit is magára adó egyesület a web-
lapján keresztül mutatja meg magát. A mi 
weblapunkon sok még a feladat, de mind-
ez nem csak a weblap kezelőjének dolga 

Ahhoz, hogy teljes képet adjon rólunk, a 
szövetség berkeiben működő tagszerveze-
tekről, az itt folyó tevékenységekről is be 
kellene számolni. Minden klubnak lehet 

egy saját weboldala.  A Szent János Kór-
ház ILCO Klubja és a Dombóvári ILCO 
Egyesület önmaga működteti weblapját. 
A többi klubnak a közgyűléseken már fel-
ajánlottam, hogy ha ellátnak adattal, akkor 
elkészítem a weblapjukat. Eddig Dorog, 
Kiskunhalas, Nyíregyháza és Szombat-
hely weblapja készült el. 

A weblapunk színvonalát hiányos infor-
matikai ismereteim és erre szánt szabad-
időm szabja meg. Amennyiben e sorokat 
olyan „önkéntes” olvassa, aki Drupál is-
meretekkel felvértezve szívesen segítene, 
örömmel vennénk segítségét. Működik már 
a weblapunk „Fóruma” is. Itt olvasható, 
de regisztráció után hozzá is lehet szólni 
bárkinek a fórumozók által szabadon in-
dított témákhoz. •

magyarilcoszovetseg.hu
magyarfavi@gmail.com

az Országos 
Kéktúra  
útvonala
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Másfélmilló lépés sztómával
Magyarfalvi

VADLUDAK II
Interjú Teremi Ferenccel, a Nyíregyházi ILCO Egyesület tagjával
Kovácsné – Teremi
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Ismerje meg interaktív filmjeinket 
több sztómaeszközről

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. © 2010-02. 
Minden jogot fenntartunk. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

A Coloplast legújabb oktatófilmjei megtekinthetők DVD lemezről és 
internetről is. 
Néhány gombnyomás után személyre szóló tájékoztatást kaphat akár 
vastagbél, akár vékonybél, akár vizelet kivezetéssel él. 
Jelölje ki a képernyőn, hogy egyrészes vagy kétrészes rendszerről illetve 
zárt vagy nyíltvégű eszközről szóljon a bemutató. 
Lépésről lépésre tekintheti meg a különféle sztómaterápiás segédeszközök 
biztonságos használatát, hasznos tippeket és tapasztalatokat osztunk meg 
a nézőkkel akár otthonukban, akár az ILCO klubban történik a vetítés. Az 
egyes kisfilmek közül úgy választhat, hogy rákattint a címükre.

Előkészítés: A bőr egészségének megtartásához fontos a segédeszköz pontos illesztése,  
de hogyan tudjuk ezt kivitelezni, erről szól a film.
Felhelyezés: A kisfilm egyik jelenetében a tapadó felszín tölcsérszerű megformálását is 
megmutatjuk a többi tudnivaló mellett. 
Eltávolítás: Nemcsak a zacskóürítés, hajtogatás és kidobás ajánlott módja, hanem a 
bőr  helyes tisztítása is szerepel ebben a részben.
Ürítés: Zacskónk célszerű nyitása és ürítése, tisztítása és zárása tartozik ebbe a fejezetbe.
Szagszűrés: Miért és hogyan lehet a sztómazsákon a filtert lezárni és kinyitni, erre mutatunk 
példát. 
Beöntés/irrigálás: Kik végezhetik és milyen módon, többször is visszajátszható aprólékos 
jelenetek és hasznos tanácsok. 
Sztómadugó használat:  Új módszerről kaphat hírt, aki megnézi ezt a speciális, diszkrét 
eszközös ajánlást.

Keresse fel honlapunk, a www.hungary.coloplast.com „Kiadvány” fejezetét vagy kérjen saját DVD lemezt!

Conveen Optima
Making more things possible

 

© Minden jogot fenntartunk Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.
Lezárás dátuma: 2009.06.10.

Interaktív ismeretterjesztő film  
sztómaeszközök használatáról

 

Szakkifejezések szótára
 

„Interaktív ismeretterjesztő film a sztómaeszközök 
használatáról” oktatási eszköz, Coloplast DialogueEducation 
csomag része, a sztómával élők számára készült.
 
DialogueEducation a DialogueProgramme részét képezi, 
Coloplast sztómagondozási hitvallásának a megnyilvánulása. 
Coloplast célul tűzte ki a DialogueProgramme által az új kezelési 
eljárások meghonosítását együttműködésben a sztóma ápolók-
kal, egészségügyi szakértőkkel és a sztómával élőkkel. 

DialogueEducation azért jött létre, hogy kifejlesztésre és bemuta-
tásra kerüljenek a legmagasabb szintű klinikai információk, oktató 
és felvilágosító anyagok a sztómagondozásról.  Coloplast vállalta 
a világméretű felmérést a jelenlegi gyakorlatról, az oktatási 
igényekről, a sztóma kezelésről, a tréning elvárásokról és oktatási 
segédletekről, amelyek segítik DialogueEducation 
továbbfejlesztését és jó példával szolgálnak.

Coloplast egy sorozat elemei által oktatási és gyakorlati támoga-
tást nyújt mind egészségügyi szakemberek mind sztómával élők 
számára.

Ha többet szeretne megtudni a DialogueEducation programról, 
beleértve az oktatási lehetőségeket, akkor kérjük, hogy lépjen 
kapcsolatba velünk: 

Coloplast A/S  Telefon/fax  226 61 63 
Magyarországi Képviselet Telefon/fax  226 14 55 
1118 Budapest  www.hungary.coloplast.com
Dayka Gábor u. 3.

Kolosztóma
A kolosztóma a vastagbél (latinul colon) egyik szakaszából
készült kivezetés, általában a hasfal bal oldalán helyezkedik
el a köldöktől kissé lefelé. Az ürülő széklet többnyire szilárd
állagú és formált

 

 

Ileosztóma
Az ileosztóma a vékonybél (latinul ileum) egyik szakaszából 
készült kivezetés, általában a hasfal jobb oldalán helyezkedik 
el a köldöktől kissé lefelé. Híg állagú széklet ürül belőle. 
 Urosztóma
Az urosztóma a vékonybél (latinul ileum) egyik szakaszából 
készült kivezetés, általában a hasfal jobb oldalán helyezkedik el 
a köldöktől kissé lefelé. Vizelet ürül belőle.
 Egyrészes eszköz 

A sztómazacskót egybeépítették az öntapadó felszínnel.

Kétrészes eszköz
A különálló sztómazacskó rögzítendő egy műanyag 
csatlakozógyűrű segítségével egy különálló, öntapadó 
alaplapra.

Figyelmeztetés
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Használati útmutató 
lépésről lépésre 
jó tanácsokkal

Őszinte párbeszéd
Bevonni • Felvilágosítani • Támogatni
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