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A Magyar ILCO Szövetség időszakos tájékoztató folyóirata, a szövetség és a klubok aktuális 
eseményeiről. Zártkörűen terjesztve.  
2009.01.20.       Második évfolyam első szám. 
„Csak akkor lélegzünk szabadon, ha egy 
Rajtunk kívül álló közös cél köt össze  
Testvéreinkkel. Ilyenkor ráeszmélünk, szeretni 
Annyit jelent: együtt nézni ugyanabba az irányba! 
      (Antonie de Saint Exupéry) 
 

B E K Ö S Z ÖN TŐ 
 

Karácsonyi köszöntőinkben kedves szóval, mosollyal már az Újesztendőre szóló 
jókívánságainkkal is köszöntöttük egymást! 
 
Ismét eltelt egy év! Számunkra is! Számunkra, akik egy más időszámításban élünk! Akik 
egy bizonyos naphoz, a felismerés, a műtét napjának időpontjához kötjük a „másik” 
életünket!  
Amikor a befelé fordulás az önhibáztatás a reménytelenség, kétségbeesés érzése szakad ránk! 
A betegségtudat megélése után újabb és újabb stresszhelyzetek jönnek: kezelések, vizsgálatok. 
Amikor a test betegségével lélekben is meg kell küzdeni!  De Müller Péter szavaival élve: 
 
„Nincs olyan nagy baj,  
Amin egy csoda ne segítene”  (Varázskő)  
 
Kell, hogy legyen remény bennünk! Saját példánkkal kell tudatosítani beteggé vált 
embertársainkban: a kialakult helyzet az életnek nem a vége, hanem egy új 
kiindulópontja. 
Amelyben megtaláltuk a gyógyuláshoz vezető utat! 
 
Minden napot úgy kell megélnünk, hogy többek vagyunk azáltal, hogy leküzdöttük a 
nehézségeket: 
Mindannyian hordozunk egyfajta tartalékot, tőkét a lelkünkben embertársaink iránti szeretetre, 
segítségadásra! 
 
Mutassuk meg, hogy a legnehezebb élethelyzetből is van kiút! 
Mi akik az ILCO Szövetség nagy családjához tartozunk! 
 
Szorítsuk meg hát egymás kezét, adjuk át mosolyunk segítő sugárzását, hogy 
megtalálhassuk nagyobb közösségünkben is az ÚJESZTENDŐ reményét és hitét! 
 
A magyar ILCO Szövetség Elnöksége, Vezetősége az egyesületek minden tagjának és 
családtagjaiknak Boldog Újesztendőt kíván, jó egészségben, sok örömben!                Kovácsné 

ILCO 
HÍRMONDÓ 



ILCO HÍRMONDÓ 
__________________________________________________________________________ 

2 

Konferencia 2009 

A Magyar ILCO Szövetség a vastag-és végbéldaganatok tömeges szűrése és 
modern vizsgálati módszerei témában 2009.márc.27-28-án, Pécsett a Magyar 
Tudományos Akadémia Székházában megrendezi nemzetközi konferenciáját. A 
konferencia fő célja, hogy felhívja a magyar társadalom figyelmét a szűrés 
fontosságára, illetőleg a szűrések mielőbbi elindítására. 

A konferenciára meghívjuk a béldaganatos betegekkel foglalkozó különböző 
orvosi szakterületek képviselőit, a gyógyászati segédeszközöket, illetve 
gyógyszereket gyártó és forgalmazó cégeket, termékeket előállító kutatókat és 
gyártókat. Számítunk a megyei rehabilitációs osztályok főorvosainak, az 
Egészségügyi Minisztérium szakembereinek, illetve a nővér- és betegszervezet 
képviselőinek részvételére is. 

Program és a jelentkezési lapok letölthetők az internetről a: 

program: http://www.magyarilcoszovetseg.hu/docs/first_call.rtf  

cégek: http://www.magyarilcoszovetseg.hu/docs/ceges.rtf 

magán személyek: http://www.magyarilcoszovetseg.hu/docs/magan.doc címről 

A magánszemélyekre vonatkozó fizetési feltételekkel a klubok is delegálhatnak 
jelentkezőket. Az ő részvételüket azonban a konferencia terem befogadó 
képessége és jelentkezési sorrend korlátozza.  

__________________________________________________________________________ 

Tisztelt Klubvezető Társaim! 
 
Mint azt tapasztaltátok, kinek az előző év végén, kinek az újévben elküldtem a 
klubok (egyesületek) elszámolására vonatkozó jogszabályok és tudnivalók 
gyűjteményét fénymásolatban. Bizonyára belátjátok, hogy ez nem a 
legpraktikusabb módja a segítségnyújtásnak. Komoly fénymásolási és postázási 
feladatot rótt rám ez az önként vállalt feladat. Ráadásul nem volt ez mindenki 
számára a legérthetőbb, igazolja ezt az is, hogy ezután még sokan telefonon 
kerestek meg különböző kérdésekkel. 
Ezért létrehoztam a szövetség weblapjának fórumában egy topikot, hogy itt 
válaszoljam meg kérdéseiteket. Így nem kell többször válaszolnom ugyanazokra 
a kérdésekre. Miután kérdésetek merül fel, nézzétek át ezt a topikot és ha nincs a 
kérdésetekre válasz, tegyétek fel – a weblapon, akár telefonon, vagy emailben- a 
válasz megjelenik a weblapon, mások okulására is.  
Tudom, sokan nem használják még az internetet. Azoknak javaslom, hogy 
kérjenek meg valakit a tagságból vagy a hozzátartozókból, hogy segítsen ebben. 
Kovács Istvánné, kovacs.istvanne@monamail.hu   06/20/4185908 
________________________________________________________________ 
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Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a Bugát Pál Kórház Gyöngyösi 
ILCO Klubja 2008. november 26-án a város Művelődési Központjában. 
Az ünnepségen jelen volt a jeles eseményt megélő alapítókon kívül a klub 
tagsága, vezetősége és a meghívásnak eleget tenni tudó - mintegy 10 ILCO Klub 
vezetője - az ország minden térségéből. A jól megszervezett szép ünnepségen 
megragadta a figyelmemet a klubvezető Kocsis Péterné verse, amely a 
himnuszunk is lehet.  
 
Az ILCO Klub érted, 
Sztómásért jött létre, 
A fájó másság a 
Sztómás sors elviselésére. 
 
Add a kezed,  
Hadd segítsek neked, 
Hidd el könnyebb lesz,  
Így az életed. 

Ne maradj egyedül,  
Hisz közénk jöhetsz, 
Ha elfogadod a feléd 
Nyújtott segítő kezet. 
 
Könnyebb lesz elviselni, 
Sztómás sorsodat, 
Ha megismered az 
ILCO Klubokat 

________________________________________________________________ 
Vidám történetek… 
Karácsonykor történt. 
Jóska konzervatív, szigorú jó apaként élt népes családja körében. Jó ideje már 
sztómásként tengette életét. Mindig szerette volna, hogy másságát családja és 
környezete sem észlelné. Élt, dolgozott, mintha kutya baja sem lenne. Senki sem 
gondolta volna, hogy ő más, kissé át van szabva. Nem is emlékeztette erre 
környezetét más, mint a fránya gázok, melyeknek nem tudott parancsolni és 
azok időnként megzörgették a zacskót. Ilyenkor illett ezt nem meghallani. 
Mindenki úgy tett, mintha nem is hallotta volna. Pedig a jó nevelt, már-már 
kamaszodó csintalan gyerekek szájáról szívesen felszakadt volna egy-egy 
nevetés, de nem illett. 
Történt egyszer, hogy a karácsonyi ünnepi ebédnél a mama már megterített. A 
gyerekek körbeülték az asztalt, melyen forrón párolgott az ízletes húsleves a 
papának is megtálalva, de ő még valamilyen elfoglaltsága miatt nem ült az 
asztalnál. Miután asztalhoz ült az ünnep méltóságához méltó viselkedésre intette 
a hangoskodó gyerekeket. Csend is lett azonnal a szigorúságának volt is hatása. 
Ettől elégedetten jó étvágyat kívánt és heves mozdulattal kanalazott a levesből. 
Nagyon forró volt, kegyetlenül megégette a nyelvét. Talán ennek hatására a 
gázok is megmozdultak benne és a zacskó is nagyon nagyot zörrent, már-már 
mennydörgésnek hallatszott. A gyerekek kínosan ráharaptak a kanálra, senki 
sem mert felnevetni. Kínos csend volt, ez a hang nem illett az ájtatos ünnepi 
hangulathoz.  
Ahogy oldódott a papa fájdalma, és meg tudott szólalni azt mondta:  
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„ szerencséd hogy kijöttél, mert leforráztalak volna!”. A gyerekek foga ekkor 
elengedte a kínos szorításból a kanalat és hatalmas nevetésbe törtek ki. Azóta a 
papával együtt nevetnek, ha zörög a zacskó. (Falvi) 
________________________________________________________________ 

Hogy ne csak a doktorok értsék 
 
Adenocarnicóma: rákmirigyes , a 
szervek nyálkahártyáját bélelő 
hámsejtekből kiinduló rákos 
mirigydaganat. 
Angiomia: érdaganat. 
Astrocytomia: idegsejtekből 
kialakuló tumor, agydaganat. 
Benignus: jóindulatú daganat. 
Biopsia: élő szervezet 
szövetdarabjának sebészi eltávolítása 
mikroszkópos vizsgálat céljából,a 
daganatdiagnosztika legfontosabb és 
legmegbízhatóbb módszere. 
Carcinoma:rosszindulatú daganat. 
Fibróma: jóindulatú kötőszöveti 
tumor, rostdaganat. 
Infiltratio: beszűrődés, idegen ayag 
behatolása a sejtekbe, szövetekbe. 
Malignus: rosszindulatú daganat, 
képes beszűrni a környező 
szöveteket és a vér vagy a 
nyirokkeringés útján áttéteket 
képezni más szervekbe. 
Metastatis: daganat áttét. Az 
elsődleges (primer) daganatból 
leszakadt tumorsejtek megtapadása a 
szervezet más szerveiben, ahol 

azután másodlagos (secunder) 
tumort képeznek. 
Myoma: az izomszövet jóindulatú 
daganata. 
Neoplasma: kóros szövetszaporulat, 
daganat. 
Polypus: üreges szervek (orr, gége, 
vastagbél) hámbéléséből kiinduló jó- 
vagy rosszindulatu szövetnövedék. 
Recidiva: kiujulás, a daganat újbóli 
megjelenése, helyi kiujulás esetén a 
daganat eredeti helyén vagy annak 
közelében jelenik meg újból a tumor, 
távoli kiujulásnál új szervben 
képezett áttétet. 
Sarcoma: öszefoglaló neve a 
kötőszövetekből kiinduló 
rosszindulatú daganatoknak. 
Terime: térfogat, duzzanat: 
Tumor: duzzanat, daganat, 
szövetszaporulat. 
Tumormarker: a vérben vagy más 
testfolyadékban megjelenő olyan 
anyag, amelynek a normálértéktől 
való jelentős eltérése rákbetegség 
aktivitására utalhat. 
Forrás: Rákgyógyítás Magazin 
Kovács Istvánné 

_______________________________________________________________ 
Kedves Sorstársak! 
 
A stomások lelki és fizikai rehabilitálása sokrétű nem egyszerű feladat. 
Az elmúlt év februárjában Pécsett megtartott nemzetközi konferencia részletesen 
foglalkozott ezen témával. 
A sebész orvosok, nővérek, de főként a stomások hamarosan rájöttek arra, hogy 
az orvos-egészségügyi rehabilitációs metódusok mellett a stomásoknak a 
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műtétet követően minél hamarabb találkozniuk kellene tapasztalataik és 
gondjaik megbeszélése céljából. 
Ilyen társadalmi igény okán alakultak meg fokozatosan a stomás civil 
érdekvédelmi szervezetek az egész világon. 
A gyakorlat igazolta, hogy a stomás közösségek, ha jól működnek, kiváló 
eredményeket érhetnek el, a lelki és fizikai rehabilitálódás terén. 
A magyar ILCO mozgalom kiszélesedése során hamarosan kiderült, hogy a 
sorstársaknak a nagy műtétet követően ajánlatos lenne részt venniük valamilyen 
intézményesített rekondicionáló lehetőségen, ahogy különböző egészség 
károsodottaknál, fogyatékosoknál / mint pl. a mozgás korlátozottaknál  stb./ 
történik. 
Kezdeményezéseinket a különböző egészségügyi  kormányzatok legnagyabb 
sajnálatunkra a mai napig nem akceptálták. 
Ugyanakkor pl.: a cseh, szlovák sorstársaknak a mai napig is lehetőségük van 
intézményesített rekondicionáló lehetőségekre minimális bekerülési költséggel. 
A két ország ILCO Szövetségei szerették volna,  ha ezen lehetőséget 
nemzetközivé lehetne kiszélesíteni csere utógondozás formájában. Azonban 
sajnos a hazai döntéshozók ezt sem találták megoldhatónak. 
Mi azonban nem törődtünk bele az elutasításokba, mivel tudtuk –MISZ 
vezetőség, orvosok, nővérek- hogy intézményesített rehabilitációs lehetőségre 
megfelelő protokoll alapján szükség lenne. 
Különböző utakon puhatolóztunk ilyen lehetőségek után megértő kórházi, 
szanatóriumi stb. patronálóknál. 
Ennek eredményeként régóta kialakultak különböző lehetőségek, amelyekről 
ezen újságban is tájékoztatjuk sorstársainkat. 
Jóval korábbi körlevelünkben is utaltunk már ezen lehetőségeinkre. 
 
Pl. Bakonyszűcsön orvosi beutaló nélkül lehet részt venni, ilyen stomás 
találkozókon,  térítés mentesen, bőséges teljes ellátással, camping szerű 
körülmények között. 
Cím: Dr Bakos Tóth Márta 8572 Bakonyszűcs Petőfi u. 2. sz. alatt a Daganatos 
betegek Otthonában tel.:  89/ 341-098. 
 
Az Állami Kórház Parád is  biztosít lehetőséget a stomások részére, ahova 
szakorvosi javaslattal körzeti orvosi beutalóval kell jelentkezni előzetes 
megbeszélés alapján, kórházi norma szerinti ellátással. 
Dr Győri Imre oszt. vez. főorvosnál  tel.: 06/36544-800. 
 
Visegrádon a Rehabilitációs Szakkórházban szintén van lehetőség sorstársaknak 
intézményesített kezelésben kórházi norma szerinti ellátással. 
Dr Pál Magdolna oszt .vez. főorvosnál kell jelentkezni szakorvosi javaslattal 
ellátott körzeti orvosi beutalóval. Központi tel.: 06/26/801-700. 
Felvételi iroda száma: 06/26/398-204   iroda vezető: Csabainé Marika. 
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Tájékoztatom továbbá a kedves sorstársakat arról, hogy a Béres Alapítvány 
vezetőjével a kedves Béres Klára asszonnyal történt újbóli megbeszélés 
eredményeként sikerült a tavalyi béres csepp mennyiséget megkapnunk. 
Azok, akik a tervezett csökkentett mennyiséget kapták meg, a rájuk eső plusz 
darabszámot meg fogják kapni. 
A Béres Alapítvány a Magyar ILCO Alapítvánnyal szerződést kötött, amely 
szerint a szétosztott ajándék Béres cseppekről sürgősen el kell számolni, az 
előírt forma nyomtatványon. 
Ismételten kérem valamennyi ILCO szervezet  /klub, egyesület/  vezetőit, hogy 
az elmúlt évben kapott Béres cseppekről szóló elszámolásokat sürgősen 
postázzák a Magyar ILCO Alapítvány címére, 7400 Kaposvár Szt. Imre u. l4. sz. 
1em.11.ajtó. 
Ugyanis ettől függ, hogy 2009. decemberében újra megkapjuk a Béres cseppeket 
a 2010. évre. 
 
Jó egészséget kívánok, baráti üdvözlettel:                
                                                                   Horváth Gyula 
                                          Magyar ILCO Alapítvány Kuratóriuma Elnöke  
_______________________________________________________________ 
 
Üdülés sorstársi közösségben 
 
Az előző cikkben Horváth Gyula Elnök Úr összefoglalta azokat a lehetőségeket, 
amelyeket a rehabilitációra szoruló sztómások az egészségügy 
intézményrendszerein keresztül vehetnek igénybe.  
 
A továbbiakban Oláhné Schmidt Erzsébet, a Veszprémi ILCO Klub vezetőjének 
szervezésében induló, a sztómások részére szervezett üdülési lehetőségről számolunk 
be.  
 
Ezzel a lehetőséggel biztosítani szeretnénk, hogy a sztómások kimozduljanak 
otthonaikból, egy rövid időt sorstársak társaságában, baráti közösségben 
töltsenek el. Az ott eltöltött idő alatt baráti közösségek alakulhatnak ki, ez erőt 
adhat és segítené a továbbiakban a sztómás állapot elviselését. 
 
Oláhné Schmidt Erzsébet és a nagyatádi Solár Hotel 2009. január 30. napjára 
minden klubvezetőt meghívott egy rövid hétvégére azért, hogy bemutassa 
ajánlatát. A meghívást 7 klub fogadta el.  
 

A jelenlévők tapasztalataikat az alábbiakban foglalják össze: 
A hotel Nagyatád központjának, kellemes, szép, központi részén található. A 
városról, a hotelról, a fogadtatásról, a hotel személyzetének kedvességéről, a 
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szobák, az étterem színvonaláról, és nem utolsó sorban az elkészített és 
felszolgált ételek minőségéről és mennyiségéről a felkínált programokról csak 
pozitívan tudunk nyilatkozni. 
A szálloda az alábbi kedvezményesen igénybe vehető időpontokra és üdülési 
árakra adott javaslatot: 
2009. május 4 - május 9 
6 nap 5 éjszaka, svédasztalos félpanziós ellátással, napi fürdőbelépővel 
27.000,-Ft/fő + idegenforgalmi adó (300,-Ft/éj, 18-70 év) 
egyágyas felár 1.000,-Ft/éj (összesen: 28.600,-Ft) 
 
2009. augusztus 24 – augusztus 29 
6 nap 5 éjszaka, svédasztalos félpanziós ellátással, napi fürdőbelépővel 
27.000,-Ft/fő + idegenforgalmi adó (300,-Ft/éj, 18-70 év) 
egyágyas felár 1.000,-Ft/éj (összesen: 28.600,-Ft) 
A fenti két időszakon belül: 
3 nap, 2 éjszaka, svédasztalos félpanziós ellátással 
13.200,-Ft/fő + idegenforgalmi adó (300,-Ft/éj, 18-70 év) 
egyágyas felár 1.000,-Ft/éj 
Természetesen a sztómás személyekhez a családtagok is csatlakozhatnak, és 
igénybe vehetik a fenti árakon a hotel szolgáltatásait. 
A jelenlévő klubok képviselői ezúton is tájékoztatják az Ilco Klubok, valamint a 
MISZ vezetőit, személyes tapasztalatuk alapján a hotelt és annak szolgáltatásait 
alkalmasnak tartják arra, hogy a sztómások üdülését, pihenését magas 
színvonalon, kedvezményes áron meg tudják oldani. Ezért felkérik az Ilco 
Klubok vezetőit, hogy aktív szervezőmunkát folytatva, a fenti két turnusra 
minél nagyobb számban szervezzék meg a tagságuk részvételét. 
Reméljük a fenti szervezett üdülési lehetőséggel sokan fognak élni, és 
kipihenten, feltöltődve energiával és tapasztalatokkal terjesztik tovább a tagság 
körében. 
A városról, a hotelről, a gyógyfürdőről, a környékről és a fellelhető 
szolgáltatásokról részletes tájékoztató olvasható a 
www.szallasjegyzek.hu/solarcentrum/ valamint a www.hotelsolar.eu internetes 
oldalakon. 
A tagság és a Hotel között a kapcsolatot Oláhné Schmid Erzsébet tartja. 
Elérhetősége: 
: Név: Oláhné Schmid Erzsébet 
lakáscím: 8229 Csopak, Dózsa György u. 23. 
e-mail cím: eschmid@citromail.hu 
telefon, fax: 06/87/446-465 
mobil: 06/20/9911-078 
Bankszámla szám: 10205000-03214642 
A jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési lapokat 
(csoportosan vagy egyénileg) kérjük Oláhné Schmidt Erzsébet címére 
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megküldeni. A szervezés biztonsága érdekében azokat a jelentkezéseket 
tudjuk figyelembe venni, amelyekhez ötezer forint előleget is párosítanak és 
a fenti bankszámlaszámra megküldik, vagy postai csekken Oláhné Schmidt 
Erzsébet címére feladják.  
 
 
Jelentkezési lap: 
 
 
Név: 
 

 

Cím: 
 

 

Email: 
 

 

Telefonszám: 
 

 

Hány szobát foglal: 
 

 

Hány fővel érkezik: 
 

 

 5 éjszaka 2009. május 04-09. 
Első turnus 

beikszelni  2 éjszaka 2009. május:    04     05     06     07     08 
Az igényelt napokat bekarikázni 

 5 éjszaka 2009. augusztus 24-29 
Második turnus 

beikszelni  2 éjszaka 2009. augusztus   24    25    26    27    28 
Az igényelt napokat bekarikázni 

 
 
Kérjük, hogy a kivágott jelentkezési lapokat a klubvezetők gyűjtsék össze és 
juttassák el Oláhné Schmidt Erzsébet címére.  
Ahol klub szinten nem történik szervezés ott egyénileg kérjük megtenni ezt.  
Ne feledjék el az 5.000,-Ft foglalót! 
A jelentkezéseket visszaigazoljuk! 
 
Jelentkezéseket kérjük mielőbb megejteni, hogy a szállodai szobafoglalás 
érdekében eljárhassunk.  
 
Az első turnus végső jelentkezési határideje: április 10. 
A második turnus végső jelentkezési határideje: július 15. 


