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A Magyar ILCO Szövetség időszakos tájékoztató folyóirata, a szövetség és a klubok aktuális 
eseményeiről. Zártkörűen terjesztve.  
2009.03.27.       Második évfolyam második szám. 

 

 
 
 
 
 

Izgalom, várakozás, remény. Ezek az érzések kavarognak a szervezőkben, amikor itt, e helyen az 
ILCO HÍRMONDÓBAN az ILCO Szövetség kísérleti jelleggel megújult újságjában köszöntik 
Önt. 
Bátorságnak, talán túlzott önbizalomnak nevezhetnék azt az elszántságot amellyel a Magyar 
ILCO Szövetség 2008 februárjában felvállalta és megrendezte az „első” Nemzetközi ILCO 
Konferenciát  „Béldaganatos betegek komplex  rehabilitációja „ címmel. 
Bizonyára a rendezvény sikerének köszönhetően gondolkodtak a folytatásban a szervezők és 
résztvevők. 
Szövetségünk mindig is feladatának tartotta, hogy tagjaival megismertesse az új eljárásokat, 
módszereket. Nem túlzás azt mondani, sokszor a beteg élete múlott ezen. Megkérdőjelezhetetlen 
az érdeme a modern műtéti eljárások és a fokozatosan fejlődő, mára a legkorszerűbb 
segédeszközök bevezetésében, elterjesztésében. Működésének 25 éve alatt kialakított egy olyan 
országos hálózatot, ahol orvos, nővér és beteg együtt dolgozik azért, hogy a stomások 
életminősége minél jobb legyen. Ebben a munkában nagy szerepet kapnak a stomások 
érdekvédelmére alakult egyesületek. 
Soha ilyen időszerű nem volt talán a témaválasztás, amely a konferencia címadója is egyben. 
A statisztikai mutatók szerint hazánkban minden negyedik ötven év feletti embernek van a 
rákkal összefüggő bélbetegsége. Az ezekből kialakuló bélrák ma a második leggyakoribb halált 
okozó daganat. A kóros elváltozást időben felfedezve a betegek jelentős része meggyógyítható. 
Magyarországon szakmai vita bontakozott ki a bélszűrési módszerekről. Tény, hogy a 
szűrést népegészségügyi feladattá kell tenni. 
A konferencia programja -melynek témáit a szakma leghozzáértőbb, legkiválóbb szakemberei 
tolmácsolják,- biztosíték arra, hogy közelednek az álláspontok a ma még meglévő 
véleménykülönbségekben. 
A szakmai előadások, kerekasztal beszélgetések eredményessége talán reményt adnak arra, 
hogy a döntéshozók figyelmét a szűrések finanszírozásának fontosságára irányítsák. 
 
Jó munkát! Sikeres tanácskozást kívánnak a szervezők! 
 

ILCO 
HÍRMONDÓ 

NEMZETKÖZI ILCO KONFERENCIA 2009 
 

Vastag és végbéldaganatok tömeges szűrése és 
modern vizsgálati módszerei 
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ILCO 2009  

Vastag-és végbéldaganatok tömeges szűrése és modern vizsgálati módszerei 
Nemzetközi konferencia és kiállítás 

2009. március 27-28. 
Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Pécs, Jurisics M. u. 44. 

P R O G R A M  
 

2009. március 27. – péntek 
 
9:00 – 10:00            regisztráció 
 
10:00 – 10:30         megnyitó 
 
Konferenciát megnyitja: Dr. Szili Katalin- Magyar Országgyűlés Elnöke 

Köszöntőt mondanak:  
Dr. Székely Tamás- Magyar Köztársaság Egészségügyi Minisztere 
Somogyvári Imre- Magyar ILCO Szövetség elnök 
Dr. Szolcsányi János- Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke 
Dr. Németh Péter- Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja 

 
10:30 – 12:00  1. szekció Levezető elnökök:  Dr. Weltner János, Dr. Schmidt László 
 
Dr. Pócza Péter Semmelweis Egyetem Nyirokcsomó-áttét, negatív és 

távoli áttét, pozitív colorectális 
daganatok génexpressziós 
vizsgálata 

   
Dr. John Wilkinson Nagy-Britannia Medical technology – Innovate 

or Fail (Orvosi technológia – 
innováció vagy bukás) 

   
Dr. G. Benko ,  
Dr. Johann Pfeifer 

Universitätsklinikum Graz A colorectalis carcinoma 
Európában 
Befolyásolja-e a gazdasági  
helyzet a mortalitást? 

   
Dr. Weltner János Semmelweis Egyetem Tapasztalatainkon alapuló 

javaslataink a vastagbélrák 
kiszűrésére 
 

 
 
2:00 – 14:00  ebéd, Hotel Hunyor 7624. Pécs, Jurisics Miklós u. 16. 
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14:00 – 15:00   2. szekció Levezető elnökök: Prof. Dr. Ottó Szabolcs, Dr. Nagy András Péter 
 
Dr. Fodor András Hollister KFT Betegtájékoztatás –avagy a 

colorectalis 
daganatok korai felismerése 

   
Dr. Johann Pfeifer Universitätsklinikum Graz Van-e értelme a colorectalis rákok 

szűrésének? 
   

Prof. Dr. Ottó SzabolcOrszágos Onkológiai Intézet Vastag- és végbélszűrés 
epidemiológiai indoklása 
Magyarországon 

   
Dr. Pák Péter,  
Dr. Pák Gábor, 
Dr. Kovács Márta 

Vaszary Kolos Kórház 
Esztergom 

Colon kapszula egy új lehetőség a 
colorectalis szűrésben? 

 
 
15:00 – 15:15  kávészünet 
 
15:15 – 17:30              3. szekció Levezető elnökök: Prof. Dr. Pap Ákos, Somogyvári Imre 
 
Dr. Tarpay Ádám, 
Dr. Pap Ákos, 
Prof. Dr. Ottó Szabolcs 

Magyar Gasztroenterológiai 
Társaság 

Hemoglobin és albumin 
immunvizsgálat alkalmazása 
colorectalis szűrésnél 

   
Dr. Boncz Imre PTE-ETK A colorectális szűrések gazdasági 

vonatkozásai 
   
Dr. Sebestyén Laura, 
Dr. Kálló Zsuzsanna 

Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház Kht. 

Három éves colonoscopos 
vizsgálatok anyagának értékelése 

   
Dr. Nagy András Péter Kiskunhalasi Semmelweis 

Kórház Kht. 
A colorectalis szűrés anyagi-
társadalmi- erkölcsi és szakmai 
követelményei 

 
18:00  Pécsi Székesegyház megtekintése (templom, altemplom, püspöki kincstár) 

orgonakoncerttel 
 
19:00   Fogadás és borkóstoló a Pezsgőház Étteremben 7621.Pécs Szent István tér 2.  
 
 

Kiállítók:  
B.Braun Medical KFT., Coloplast A/S Magyarországi Képviselete, Hollister KFT., 
Mediszintech KFT, Replant Cardo KFT 
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2009. március 28. - szombat 
 
9:00 – 11:00 4. szekció Levezető elnökök: Dr. Schmidt László, Dr. Szentpétery Félix  
 
Vladimir Kleinwächter International Ostomy 

Association 
Colorectalis rákos (CRC) betegek
gondozása Cseh Köztársaságban 

   
Lelovics Zsuzsanna, 
Tátrai Lászlóné, Fekete 
Krisztina, Szigeti Nóra 
Dr.Figler Mária 

PTE-ETK A gyulladásos bélbetegek éhezés 
nélküli előkészítése 
vastagbéltükrözésre 

   
Deák Gyuláné Pándy Kálmán Kórház Első tünettől a műtétig 
   
Rittgasser Katalin Kecskemét Megyei Kórház Felmérés az első tünettől a műtéti

colon tumorral operált betegeknél
   
Sári Anna,  
Borsosné Ádám Anett 

Szent Pantaleon Kórház 
Nonprofit  
Kft 

Stoma képzéssel járó colorectalis 
daganatok előfordulása 
osztályunkon 

   
Molnár Mónika Replant-Cardo Kft. Új, innovatív ConvaTec termékek

Esteem egyrészes urosztómás és 
kapocs nélküli záródású 
("InvisiClose") nyitott zsákok 

   
Dr. Szentpétery Félix Főv. Önk. Uzsoki Utcai KórházMiért érdemes rendszeresen 

ellenőrizni az operált végbél 
daganatos betegeket? 

 
11:00 – 11:15  kávészünet 
 
11:15-11.30     
 Kleerné Klement Zsuzsanna 
Coloplast A/S Magyarországi képviselete Coloplast és az új generációs sztómaterápia (film) 
 
 

11:30 – 13:00 kerekasztal beszélgetés 

Téma: Egészségügyi szűrés problémája a társadalomban 

 
 
 

13:00 – 14:00  ebéd Hotel Hunyor 7624.Pécs, JurisicsMiklós u. 16. 
 
 
 
Kiállítók:  
B.Braun Medical KFT., Coloplast A/S Magyarországi Képviselete, Hollister KFT., Mediszintech 
KFT, Replant Cardo KFT 
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Magyar ILCO Szövetség 
 

Betegségcsoport, amelyen belül 
dolgozik 

Bél és uréter kivezetéssel élők 

Megye, földrajzi régió amelyben 
dolgozik 

Országos 

Vezető neve és beosztása Somogyvári Simicza Imre elnök 

Postai címe 
7400 Kaposvár Szent Imre u. 
14. 

Telefonszáma (06-82) 427-971 

E-mail címe magyarilcoszov@hu.inter.net 

Weblap címe www.magyarilcoszovetseg.hu 

Tagjainak száma 3300 fő 

  

 
 
 
 
 

 

A szervezet tevékenységének bemutatása  

2008-ban már a megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő önsegítő, nonprofit jellegű, neutrális 
szerveződés, amelynek egyik célja a stomás emberek, természetesen köztük a gyermekek 
helyzetének javítása, rehabilitálásuk elősegítése, érdekvédelme, illetve ezen vonalon keresztül a 
családba, a munkába, a társadalomba ill. a társadalmi munkamegosztásba való 
visszailleszkedésük biztosítása. További célunk: a hozzánk forduló stomás emberek személyre 
szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, szükség 
szerint a betegek látogatása, a betegség megelőzési illetve korai felismerési lehetőségeinek 
propagálása. A modern medicina három alappillére: a betegség megelőzése, a gyógyítás és a 
rehabilitáció. Jelenleg 36 többnyire korházak körül alakult szervezeten (klubon) keresztül fejti ki 
tevékenységét. 
Miben segít az ILCO Klub? 
Megtanít élni! Hogy továbbra is örömet találjon megváltozott életében. - Segít a gyógyászati 
segédeszközök helyes megválasztásában, használatának apró fogásaira is megtanít. Tanácsokat 
kaphat: milyen kötszereket, ápoláshoz szükséges eszközöket biztosít részére a társadalom 
biztosítás. Előadásokat hallgathat egészségügyi témákban. 
 

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   (Kocsis Péterné) 

________________________________________________________________ 



ILCO HÍRMONDÓ 
__________________________________________________________________________ 

6 

2008 szeptember 11.- 13. között zajlott le az EOA (Európai Sztomások 
Szövetsége) 12. kongresszusa Brnoban, Csehországban. Az alábbiakban 
áttekintést adunk a sztómások nemzetközi szerveződésből: 
 

IOA OFFICERS & CONTACT INFORMATION 

EXECUTIVE OFFICERS  
International Ostomy Association Contact Office 

102 Allingham Gardens 
Toronto, ON M3H 1Y2 CA 

Contact: Di Bracken 

 
PRESIDENT 

Dr. Harikesh Buch 
India  

Email: IOA President 

 
 
 
 

 
 

Barry Maughan 
VICE PRESIDENT 

New Zealand  
Email: IOA Vice 

President 

 

 
TREASURER  

Gene Zapf  
Edmonton,  

Alberta Canada 
Email: Treasurer 

 
PAST PRESIDENT 

Dielwen "Di" Bracken  
Toronto, ON  Canada 
Email: Past President 

  

 

 REGIONAL PRESIDENTS 

 
PRESIDENT  

ALADO-SOUTH 
AMERICA 

Teresa Antequera  
Email: ALADO 

President  

 
PRESIDENT  

ASIAN  OSTOMY 
ASSOCIATION  

Prof. Michiaki 

Takaishi  
Nagano-ken, 

JAPAN  
Email: Asian Region 

 
PRESIDENT  
EUROPEAN 

OSTOMY 
ASSOCIATION  

Arne Holte 
Norway 

Email: European  

  

 
PRESIDENT  
NORTH AND 

CENTRAL 
AMERICA 

AND CARIBBEAN 
OSTOMY 

ASSOCIATION 
Doug Graham 

Canada 
Email: NCACOA  

 
 

PRESIDENT 
SOUTH PACIFIC 

OSTOMY 
ASSOCIATION  
Peter McQueen 

Australia 
Email: South 

Pacific  
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20/40 CHAIRPERSON 

Janet Paquet 
Email: 20/40 Chair Person 

 

 
SECRETARY 
Ann Favreau 

Venice, FL USA 
Email: Secretary 

 
WEBMASTER/INTERNET 

CONSULTANT   
IOA TODAY EDITOR 

Stuart J. Schaefer 
Email: Webmaster 

Copyrighted 1998-2008 International Ostomy Association 
Page last updated: Saturday, December 6, 2008 8:45 AM   

 ________________________________________________________________ 
 
Fordítás az IOA weblapjáról: 
 

2009. október 3-án ünnepeljük a Sztómások Világnapja 2009-t, melynek 
témája "Reaching Out" lesz.  A sztómás világnap célja a sztómások 
rehabilitációjának fejlesztése világszerte azáltal, hogy a sztómások és családjuk 
szükségleteire és törekvéseire felhívják az általános és a globális közösség figyelmét. 
A figyelemfelkeltő célú tevékenységek az alábbiak lehetnek:  
oktatási programok, szemináriumok, támogatók találkozói és bemutatói, elektronikus 
információs hálózatok, újságok és folyóiratok közleményei, hirdetései és cikkei. 
Tájékoztató anyagok és brosúrák közzététele, audio és video hirdetmények és 
filmek; személyes látogatások és lobbitevékenységek; hivatalos 
kormányközlemények és közös tevékenységek szövetséges szervekkel és a szakmai 
egészségügyi egyesületekkel. 
A Coloplast Érdemérem ismét szerves része lesz a Sztómások Világnapjának. Ennek 
célja, hogy ösztönözze a nemzeti sztómás szervezetek vállalkozói 
kezdeményezéseinek elterjedését a társszervezetek körében szerte a világon. A díj 
az IOA-val együttműködésben került kidolgozásra és 1991 óta ítélik oda. Három 
regionális verseny lesz. 
 
________________________________________________________________ 
 
Miért irrigálnak kevesen? 
Régen foglalkoztat ez a kérdés. Magam a műtét után másfél hónapra és immár 
több, mint hat éve naponta irrigálok. Mint sztómás nem tudom magam 
elképzelni sztómazsákkal a hasamon. Weblapunkon két éve faggatom az ide 
látogató sztómásokat arról, hogy ha nem irrigálnak mivel indokolják azt. A 
kérdésre 78-an válaszoltak eddig a következő megoszlásban: 44 nem ismerem a 
módszert, 13 ha segítenének megpróbálnám, 4 orvos vagy nővér nem javasolja, 
15 félek tőle, 2 nem érdekel. 
A válaszok elemezve az a véleményem kevés energiát fordítunk a módszer 
elterjesztésére. Ajánlom, hogy a szövetség a jövőben szenteljen nagyobb 
teret a kérdésnek. Igazolja az állításomat a weblapunk hasonló című topikjából 
a következő levél (Falvi) 
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Miért nem irrigáltam én 10 évig? 

 
Vannak dolgok az ember életében, amikor későn jön rá, hogy valaki milyen 
jót akart neki! Nem hisz a jóban! Kételkedve fogadja a már évek óta bevált 
módszer nagyszerűségét!  
Inkább szenved! Nem és nem szánja rá magát!  Még arra sem, hogy legalább 
egyszer megnézze, kipróbálja, hogy is működik ez? Mi ebben olyan jó?  
Áltatja magát mindenféle kibúvókkal: megsérül a stomám, nem tartom elég 
higiénikusnak, hosszadalmas, macerás, meg tudom e tanulni? Inkább minden 
nap megküzd azzal az érzéssel, hogy: jaj, nem lesz baj? Nem fog leválni a 
stomazsákom?  Megehetem én ma a gázképző, esetleg hasmenést okozó 
ételeket? Ihatok-e egy pohár szénsavas ásványvizet? Hiszen ma utazom, 
tárgyalásom, megbeszélésem lesz! Így voltam én is! Inkább elszenvedtem 
ezeket a félelmeket, megtartóztattam magam mindazokkal a tiltásokkal, 
amelyeket itt leírtam! Ez év január 30-án azonban megváltozott az életem! 
Más ember lettem! Egy élhetőbb, más életminőség vette kezdetét a 
napjaimban!  
MEGTANULTAM IRRIGÁLNI! Megtanítottak rá! Egy sorstársam! Akitől 
szinte már irigyeltem azt az elhivatottságot, megszállottságot, türelmet, amivel 
próbált rábeszélni ennek a fontosságára, hasznosságára! Rászántam magam! 
Miközben sorstársam mutatta a folyamatot, - megtanítva közben az ő saját 
praktikáira az eszközhasználatot illetően,- elszégyelltem magam!  
Miért hagytam én, hogy ennyit győzködjön? Miért nem hamarabb? Miért nem 
évekkel ezelőtt? Hiszen nem is sérültem meg! Hiszen nem is macerás! És 
nagyon higiénikus! Különösen így az Ő módszerével!  
Azóta minden második nap irrigálok! Azóta nem félek, ha bárkivel 
találkozóm van! Azóta nem kell stomazsák, csak stomasapka! (nő vagyok!) 
Azóta megeszem a bélgázképző ételeket, mert a gázképződés minimálisra 
csökkent! Egyszóval megváltozott az életem! Úgy élek, mintha nem is lennék 
stómás! Miért nem kezdtem ezt előbb?  
Köszönöm neked Falvi!  
Mara! 
_______________________________________________________________ 
 
Egy kis humor: 
Egy orvos kérdi kollégáját: 
- Hogy van az, hogy olyan jó neved van az egész városban? 
- Egyszerű, minden páciensemnek azt mondom, hogy halálosan beteg. Ha 
meghal, jó volt a diagnózisom, ha meggyógyítom, csodadoktorként tisztelnek. 
_______________________________________________________________ 
 
Szerkesztők: Dittrich Katalin, Kovács Istvánné és Magyarfalvi Imre  


