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Készült a támogatásával
Szerkesztôk: Dittrich Katalin, 
Kovács Istvánné, Magyarfalvi Imre.

Már a cím is sokatmondó. „Fogya-
tékossággal élôk.” Ha belegondo-
lunk, mennyire tág fogalom ez! 
Milyen szempontból fogyatékos? 
Sajnos nagyon sok oka lehet! Tud-
nak egymásról? Ha igen, milyen 
mélységben? Érdekeik érvényesí-
tésére nonprofi t szervezetekbe tö-
mörültek. A civil társadalom szele-
tei. Szükséges, hogy találkozzanak? 
Hisszük hogy igen!

Ennek érdekében vállalta föl a 
Magyar IlCO Szövetség, a Békés 
Megyei Önkormányzat, a Békés 
Megyei Pándy Kálmán kórház és 
a Free Mobility Egyesület, hogy 
megszervezze ezt a konferenciát, 
lehetôséget adva a párbeszédhez!

A civil társadalom nem csupán 
a nonprofi t szerveztetek összessé-
ge. Ennél sokkal tágabb, kifi no-
multabb fogalom. Bele tartoznak 
azok a formációk, amelyek a széles 
társadalmi párbeszéddel, folyama-
tos, egymásra irányuló refl exiók-
kal megadják a lehetôséget, segít-
séget nekünk, „civileknek,” hogy 
egy ilyen konferencia létrejöjjön. 
A remény, a küzdôszellem, amely 
tagjainkban él, összerakódik és erôt 
ad ahhoz, hogy összefogjunk fogya-
tékkal élôk és a világnapunkon, más 

civilszervezetekkel együtt megva-
lósítsuk a nagyon hiányzó civil-tár-
sadalmi párbeszédet.

Részt vegyünk egy olyan talál-
kozón, ami szakmai, társadalmi és 
lelki segítséget ad azáltal, hogy ked-
vet ébreszt a véleményformálásra, 
a közösség ügyeibe való bekapcso-
lódásra, amely személyes, társadal-
mi, családi, közösségi tartalékokat 
képes mozgatni.

Egy ilyen találkozás teret nyújt a 
legkülönbözôbb véleménycserék-
nek, információhoz juttat ill. segít 
azok eligazodásában. Hozzájárul az 
önkifejezés, önmegvalósítás folya-
matához, egy sokirányú kommuni-
kációs folyamat kialakulásához.

Az egyre korszerûbb és haté-
konyabb egészségügyi ellátásnak 
és az átlag életkor növekedésének 
köszönhetôen a fogyatékossággal 
élôk száma és ezzel párhuzamo-
san a szerepük a világban egyre 
szembetûnôbbé válik. A valami-
lyen fokú egyre nagyobb szemé-
lyes érintettség miatt a problémá-
ik is egyre jobban foglalkoztatják 
a társadalmakat. 

Ugyanakkor tény az is, hogy 
a fogyatékossággal élô emberek 
megfelelô segítése, munkához való 

juttatása a gazdaság számára új 
erôforrást jelenthet, a társadalmi 
hangulatot nagymértékben javít-
hatja.

Konferenciánk célja egyrészt, 
hogy a jelenlegi helyzetet feltárjuk, 
másrészt Nyugat-Európa országa-
inak eredményeit és tapasztalatait 
felhasználva a civil szervezetek jö-
vôbeni tevékenységeinek fô irány-
vonalait megvitassuk. 

Ezért igyekszünk a konferencia 
munkájába bevonni az Európaszerte 
mûködô civil szervezeteken kívül 
az ezzel a problémával foglalkozó 
szakértôket is. 

Nyissuk ki szemünket, fülünket, 
agyunkat, hívjuk fel a társadalom 
fi gyelmét arra, hogy a fogyatékkal 
élôk is lehetnek hasznos tagjai a 
társadalomnak.

Használjuk ki ezt a nyilvánossá-
got, hogy a civil szervezetek, mi, 
meg tudjuk jeleníteni érdekeinket, 
együttmûködéseket, partnerségeket 
tudjunk kialakítani a társadalom 
különbözô szektoraival. 

Érjük el, hogy a nyilvánosság 
keretében olyan társadalmi légkör 
teremtôdjön, amely a civil társada-
lomnak lehetôséget kínál problé-
máik kezeléséhez. •

Fogyatékossággal élôk 
társadalmi helyzete Kelet-Európában 

Nemzetközi konferencia
Gyula, 2009. október 9-10.
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A fenti idézet nem új keletû a 

sztomás világnapok soraiban. 

Számomra sztomásként megélt 

elsô, Mátraházán megrendezett 

világnap mindent kifejezô jelmon-

data, „Igen, meg tudjuk tenni”, 

folytatása.

A Világnap jelentôsége óriási. 

Ezt ismerte fel az ENSZ Egész-

ségügyi világszervezete (WHO), 

amikor döntésük alapján, 1993. 

október 02-át a Sztomások Vi-

lágnapjává nyilvánították.

A sztomás világnap 3 évente 

kerül megrendezésre.

I. 1993. Budapest

II. 1996. Miskolc

III. 1999. Siófok

IV. 2002. Gyöngyös

V. 2005. Budapest

VI. 2009. Gyula

A  magyarországi sztomás be-

tegek érdekképviseletét az 1983. 

szept. 29-én alakult Magyar IlCO 

Szövetség látja el. A Nemzetközi 

Sztomás Szövetségnek (IOA)-nak 

1985-ben lett tagja. Ma a MISZ-

nek  37 szervezete mûködik az or-

szágban. A Szövetség célja, hogy 

összefogja és koordinálja a szer-

vezetek munkáját.

Széles nemzetközi kapcsola-

tokkal rendelkezik.

A sztomások élete elképzelhe-

tetlen lenne e szervezetek nélkül. 

Feladatuk a hozzájuk forduló sto-

mások érdekvédelme, lelki, fi zikai 

utógondozása, fejlett rehabilitáci-

ós metódusok elterjesztése, beteg-

látogatás, a betegség megelôzése 

ill. korai felismerési lehetôségei-

nek propagálása. Az egyesületek 

tájékoztatást nyújtanak tagjaiknak 

a hazai és a külföldi ILCO mozga-

lom eredményeirôl, gondjairól. A 

világnapi találkozók lehetôséget 

adnak hazai és nemzetközi szak-

emberek találkozójára, akiknek 

elôadásaiból megismerhetjük az 

új tudományos módszereket, le-

hetôségeket.

Találkozó egymással, ahol a 

problémáinkat ôszintén megbe-

szélhetjük, erôt meríthetünk ál-

lapotunk elviseléséhez. A teljes 

élet megismeréséhez.

Hasznos ismereteket! Kellemes 
együttlétet! Jó barátságot! •

VI. Sztómás Világnap
Gyula, 2009. október 9-10.

„Nyújts kezet”
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Gyula Békéscsabától 13 km-re 

fekszik. Gyula élénk idegenfor-

galmával az ország egyik leg-

kedveltebb üdülôvárosa. A vá-

ros kellemes klímájával árnyas 

parkjaival, gazdag mûemlék 

kincsével, és történelmi múlt-

jával, nyugalmával ideális hely 

a pihenéshez. A város legfôbb 

vonzereje a várfürdô‚ mely az 

egykori Almásy kastély 8 és fél 

hektár területû természetvédelmi 

területté nyilvánított ôsparkjában 

üzemel. Az újjá épített várfür-

dô Európai szinvonalú strand és 

gyógyfürdô. A magyar fürdôszö-

vetség által minôsített legmaga-

sabb kategóriájú négycsillagos 

strand és gyógyfürdô minôsítést 

nyerte el. A fürdôben valameny-

nyi korosztály megtalálja szá-

mára a legkellemesebb idôtöl-

tési lehetôségeket. Az évek óta 

folyamatosan szépülô fürdôben 

új fedett élménymedencékkel, 

megújult gyógyászattal, gyermek 

vízi paradicsomot, pezsgô és hul-

lám fürdôt ‚óriás csúszdát fedett 

és nyitott uszodát találhatunk. A 

várfürdô mellett található Gyula 

másik legfontosabb látnivalója 

XV. században épült s Közép-Eu-

rópa egyetlen épen maradt síkvi-

déki, gótikus téglavára. A gyulai 

uradalmat Zsigmond király 1403- 

ban Maróti János macsói bánnak 

adományozta. A vár építése az új 

földes úr nevéhez fûzôdik. Maró-

ti idejében emelték a belsô várat 

körülvevô derékvárat is. A vár 

tovább építtetése Mátyás király 

fi ához Corvin Jánoshoz fûzôdik. 

Az Ô Idejében építették a mai 

is meglévô kerek ágyutomyot a 

rondellát. A várat 1566 nyarán 

megostromolta a törôk. A 9 hé-

tig tartó ostromállapot után a vár 

védôi feladták a várat. A vár, s 

város 129 évig volt török meg-

szállás alatt. A 18. században új 

földes úr báró Harruickern János 

György. várban sertôzôt, és pálin-

kaházat rendezett be, s helyreállí-

tatta a várbörtönt. Az Ô nevéhez 

fûzôdik a szlovákok, románok, és 

svábok Békés megyébe telepítése. 

1948-49-es szabadságharc egyik 

szomorú helyszine volt. A késôbb 

Aradon kivégzett 13 honvédtiszt 

közül 9-et Gyulára hurcoltak, és 

itt tartották fogva kivégzésükig. 

A vár 16 év után ismét fogadja 

látogatóit.  Itt mûködik a vár-

múzeum, ahol az érdeklôdôk 24 

kiállító teremben láthatják közel 

7 évszázad történetét. A vár fa-

lai közé visszaköltözött a gyulai 

várszínház. A város nevezetes-

ségei közül érdemes felkeresni 

a megyében egyedülállóan dí-

szes ikonosztázáról ismert Orto-

dox, templomot, a kossuth díjas 

festômûvészünk Kohán György 

hagyatékából összeállított kiál-

lítást, a városi képtárat, a város 

gyönyörû templomait és más 

mûemlékeit. Gyula leglátoga-

tottabb nevezetességét az Erkel 

tér sarkán álló egy emeletes em-

pire stílusú polgárházat. Melyben 

az ország második legrégebbi 

cukrászdája az 1840 óta mûködô 

híres 100 éves cukrászda találha-

tó. Gyulán született Erkel Ferenc 

egyik legnagyobb magyar zene-

szerzô a nemzeti opera megterem-

tôje, himnuszunk zeneszerzôje, 

akinek szülôháza ma múzeum. 

A fürdôvárosban több szálloda, 

panzio, kemping, és magánszál-

láshely várja az Idelátogató tu-

ristákat. Gyula környéke is bô-

velkedik látnivalókban, Körösök 

völgye,  Szanazug.  Városerdô, 

közkedvelt horgász és vadászpa-

radicsom. A gyulai rendezvény-

naptárban az év minden hónap-

jában található egy nagyszabású, 

rendezvény, mint pl: reneszánsz 

karnevál, kisüsti pálinka feszti-

vál és böllér napok, gyulai zenei 

napot végvári esték stb. •

Gyula bemutatkozik 
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Fogyatékossággal élôk 
társadalmi helyzete Kelet-Európában

Nemzetközi konferencia
2009. október 9-10. Gyula, Hunguest Hotel Erkel

Fôvédnök:  Dr. Székely Tamás, Egészségügyi Miniszter

Házigazda:   Dr. Perjési Klára, Gyula Város Polgármestere, 

országgyûlési képviselô

Védnökök:   Domokos László, Békés Megyei Közgyûlés elnöke, 

országgyûlési képviselô 

Dr. Kovács József, Békés Megyei képviselôtestület 

Pándy Kálmán Kórház fôigazgató fôorvosa

P R O G R A M  

2009. október 9.  péntek
12.00 Ebéd
13.00 Regisztráció

 Köszöntôt mondanak: 

 Somogyvári-Simicza Imre, 
 Magyar ILCO Szövetség elnöke

 Dr. Perjési Klára, 
 Gyula Város Polgármestere, 
 országgyûlési képviselô

 Dr. Kovács József, 
 Békés Megyei képviselôtestület 
 Pándy Kálmán Kórház 
 fôigazgató fôorvosa

 Domokos László, 
 Békés Megyei Közgyûlés elnöke, 
 országgyûlési képviselô

14.30 Együttmûködési megállapodás aláírása, 
 amely létrejön:

 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
 Dr. Kovács József fôigazgató, fôorvos,

  Békés Megyei Önkormányzat
 Dr. Domokos László elnök 

  Békés Megyei ILCO Egyesület
 Nagy Zoltán

 között. 

14.40 Levezetô elnök: Dr. Péley Iván

 Serfözô Adrienn
 Hunguest Hotel Erkel
 Gyula város rehabilitációs, 
 rekreációs lehetôségei

 Sárai Rita
 Gördülô Tánccsoport
 Gördülô tánccsoport 
 bemutatkozása  

 Dr. Páva Hanna
 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
 Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs 
 Fôosztály 
 A fogyatékossággal élôk helyzete 
 Magyarországon

 Hirt Ferenc
 Magyar Országgyûlés Esélyegyenlôség 
 és Fogyatékossági Albizottság
 Esélyegyenlôség és esélyteremtés 
 Magyarországon

 Dr. Nagy András Péter 
 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht
 Fogyatékosság megelôzése 
 Magyarországon 
 A szûrés problémái... 
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 Dr. Péley Iván
 Dombóvár Szent Lukács Egészségügyi 
 Nonprofi t Kht
 A megváltozott aktivitással 
 és társadalmi részvétellel 
 élôk életminôsége

16.30 Kávészünet

16.45 Somogyvári Imre
 Free Mobility Egyesület
 A Free Mobility Egyesület élete

 Mányik Richárd
 Kutyával az Emberért Alapítvány
 Segítô kutyák alkalmazása 
 Magyarországon 

 Giuseppe De Salvo
 Európai Sztómás Szövetség
 Fogyatékossággal élôk támogatása 
 Olaszországban

 Fikó Csaba
 Hargita Megyei Mozgássérültek 
 Egyesülete
 A 448-as Fogyatékossági törvény 
 ismertetése,  elônyeivel 
 és hátrányaival Romániában

 Eva Vosáhlova
 Fogyatékossággal Élôk Regionális 
 Szervezete, 
 Liberec Régió, Csehország
 Fogyatékossággal élôk helyzete 
 Csehországban 
 – Alternatív oktatási lehetôségek

 Franc Kaučič
 Szlovén ILCO Egyesület
 Sztómával élôk helyzete Szlovéniában 

 Ing. Monika Vráblova
 Szlovák Mozgássérültek Szövetsége
 Fogyatékossággal élôk helyzete 
 Szlovákiában

 Kleerné Klement Zsuzsanna
 Coloplast A/S Magyarországi 
 Képviselete
 Coloplast Dialogue Education – 
 Ôszinte párbeszéd a sztómáról

 Varga Levente
 Otto Bock Hungária Kft
 Otto Bock által kínált aktív kerekesszék

19.00 Gálavacsora
 Közremûködik: Gyulai Haverok Zenekar

  

2009. október 10.  szombat
9.00 Levezetô elnök: Dr. Péley Iván 

 Dr. Péley Iván
 Dombóvár Szent Lukács Egészségügyi 
 Nonprofi t Kht
 Aktív kerekesszékek jelentôsége

 Schlett Gyôzô
 Schlett Trike
 Fogyatékossággal élôk sportolási 
 lehetôségei kerékpárral

 Notheisz Gábor
 NBG Játékparkok Bt
 A mozgás szabadságáért...

 Terhes Ágota
 Bringanti
 Csak AKARNI kell!

 Mányik Richárd
 Kutyával az Emberért Alapítvány
 Mozgássérült-segítô kutyák szerepe

 Csapó Gábor
 MEREK TÁMOP Projektiroda
 TÁMOP 1.4.2 Guruló Projekt

 Frank Antal
 MEREK Mûhely
 Segéd- és sporteszköz átalakítása 
 az SZNO módszerével

11.00 A Magyar ILCO Szövetség 
 ünnepi közgyûlése 
 Pándy Kálmán Kórház, 
 Árvay terem

12.00 Ebéd

13.00 Sporteszközök bemutatója
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BÚCSÚZUNK
„Amikor már nagyon fájt minden,
Szép csendesen átölelt az Isten.”
(Ady Endre)

A halál mindig fájó. Szeretteink, barátaink elvesztése 
érzékenyen érint bennünket. Most sorstársunk, 

Somogyi Györgyné Klárika 
hagyott itt bennünket. 

Klárika 2004 óta vezette a Zuglói ILCO Klubot nagy szakértelemmel 
és empátiával. Életvidám ember volt, még nagy tervei voltak. 

Hírtelen lett beteg. Hat hónapig küzdött.

Utolsó útjára 2009. augusztus 26-án kísértük.

Hiányozni fogsz Klárika! Emléked kegyelettel megôrizzük!

A Zuglói Ilco Egyesület tagsága

Még Gyulára, közénk készült, 
de 2009. szeptember 29.-én hajnalban itt hagyott bennünket 

Várhalmi Károly 
a Kôbányai ILCO Klub vezetôje. 

Az elôzô ciklusban a Magyar ILCO Szövetség vezetôségi tagja volt.

Nagy hittel, jókedvvel, fanyar humorral 
és sok kezdeményezô ötlettel végezte feladatát

Emlékét kegyelettel megôrizzük!

A Kôbányai Ilco Klub tagsága



Immáron 5. alkalommal rendez-

te meg a Magyar Koloproktoló-

gus Társaság és a Magyar Nôor-

vos Társaság közös kongresszusát 

2009.09. 10-11-12én. 

Az esemény megálmodója és 

szervezôje Dr. Bartha Iván prof. 

úr a társaság elnöke, köszöntötte 

a megjelenteket. Méltatta az ese-

mény jelentôségét. Elmondta, hogy 

a magyar orvosi tudás a világ min-

den táján megállja a helyét.

A neves eseményre a földünk 

minden részérôl érkeztek elôa dók.

A kongresszuson részt vettek 

az American Society Of Colon & 

Rectál Surgeons (ASCRS) szak-

emberei is. Antony Senagore a tár-

saság elnöke köszöntôjében azt 

mondta: „Ha van üzenete a ren-

dezvénynek, a folyamatos infor-

máció csere az.”

Ken Ankett az United Ostomy 

Associaton Of America, az UOAA 

elnöke megfogalmazásában „a sto-

ma az újjászületés szimbóluma.” 

Sajnos az ezzel kapcsolatos dol-

gok még mindig a tabu témák közé 

tartoznak.

Az European Ostomy Asso-

ciaton EOA elnöke, Arne Hol-

te elmondta, hogy a siker, az 

együttmûködésben van! Harmincöt 

európai ország tagja az EOA-nak, 

de még mindig vannak országok, 

akik nem léptek be. Az elveket 

KARTA-ban rögzítették.

A mintegy 47 elôadó beszélt a 

stomák elváltozásairól, szövôd-

ményeirôl, a fecal incontinenciá-

ról. Szó volt az új mûtéti eljárá-

sokról, mint pl. a laporoscopikus 

stoma mütétekrôl. Láthattunk egy 

bemutató fi lmet mûzáróizom imp-

lantátum kialakításáról, ami nagy-

ban hozzájárul az életminôség ki-

alakításához.

Külön jellegzetessége volt a 

kongresszusnak a „Nôvér szek-

ció”. Ennek keretében stomás 

nôvéreink tartottak elôadást, bi-

zonyítva magas színvonalú fel-

készültségüket!

„Kedvenc idôtöltésem másokon 

segíteni”- vallotta Bergstrom Zsu-

zsa, akinek nagy érdemei vannak 

a magyarországi stomás mozga-

lom elindításában. Idén 2. alka-

lommal adták át a „Bergstrom” 

díjat, amit Kappéter Brigitta, sto-

más nôvér kapott meg.

A rendezvényen felszólalt So-

mogyvári Simicza Imre a Magyar 

IlCO Szövetség elnöke is. „A sto-

maviselôk társadalmi rehabilitáci-

ójának problémái” c. elôadásában 

szólt az utóbbi 30 év fejlôdésérôl a 

vastagbél operációk technologiá-

jában, a postoperatív ellátásban. A 

társadalmi elfogadottságban azon-

ban érdemi változást még min-

dig nem tapasztal. A stomás még 

mindig nehezen tud beilleszkedni 

a társadalomba. Ezen problémák 

elômozdításában nagy szerepet 

vállal a Magyar ILCO Szövetség. 

Hungaricum: orvos és stomás nô-

vér együtt dolgozik az ügyért.

Fontosnak tartja a nagyobb ál-

lami támogatást és felkészítést a 

felmerülô pszichológiai problé-

mákra. Ezt indokolja az operáci-

ók éves ütemének növekedése és 

az a jelenség, hogy a mûtött kor-

csoportok a fi atalabb korosztály 

felé tendálnak!

Az elôadások szüneteiben meg-

ismerkedhettünk valamennyi ha-

zánkban mûködô segédeszköz 

gyártó. ill. forgalmazó cég újge-

nerációs termékeivel.

 Láthattunk egy a vastagbél 

szûrés szempontjából egy igen 

fontos eszközt, a Quik Read 101 

Analizátort, ami az okkult vér-

zés objektív kimutatását szolgál-

ja székletminta alapján.

Az igényes környezetben, igen 

magas színvonalú, összehangolt, a 

téma összes jellemzôit átfogó ren-

dezvény nagy élmény volt szak-

mai és emberi szempontból egya-

ránt! •
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Nemzetközi Coloplast Pályázat
Pályázati határidô 2010. január 31.

Postai címzés: Peter McQueen, 37 Brian 

Street, Bentleigh East, Victoria 3165, 

Australia  vagy e-mail címzés: region-

southpacific@ostomyinternational.org

Díjak odaítélésének szempontjai

•  Milyen mértékben valósítja meg a pá-

lyázat a Sztómás Világnap céljait

•  Eredetiség, újszerûség és vállalkozó 

kedv mértéke

•  Ötletgazdagság, minôség a közösség 

nagyságához, eszközeihez mérten

•  Publicitás, országos hírverés mérté-

ke, beleértve a sajtó visszhangot

•  Nemzetköziség, a példa követhetô-

sége illetve a tevékenység más orszá-

gokban való használhatósága

•  Történetírás, jó példával szolgál-e a 

pályázat, a Sztómás Világnap „Nyújts 

kezet” jelszavára, célját támogatja a 

sztómával élôk rehabilitációjának fej-

lesztése érdekében, világszerte fel-

hívja a társadalom figyelmét a maguk 

és családjuk szükségleteire és törek-

véseikre

•  Új tagok toborzására való alkalmasság

A Világnap alkalmából ismét meghir-

detésre kerül a nemzetközi sztóma-

szövetség (IOA) által az 1991-ben kö-

zösen alapított Coloplast díj. Az elôzô 

pályázat nyertese a szerb ILCO, má-

sodik az olaszok pályázata volt. Co-

loplast megjutalmazza azokat az IOA 

tagszervezeteket, amelyek találéko-

nyan és újszerûen ünnepelik meg a 

sztómás világnapot, és errôl beszá-

molnak lehetôleg képekkel, újságki-

vágással. 

 Elsô díj  2. 500 USA dollár, 

 Második díj  1. 000 USA dollár, 

 Vígaszdíj      500 USA dollár.

A díjakat zsûri ítéli oda, tagjai P. 

McQueen világnap koordinátor és  3 

IOA  vezetôségi tag, valamint Colop-

last képviselôje. 

Három régióban folyik a pályázta-

tás, ezek Európa, Amerika és Ázsia/

Ausztrália és angol nyelven kell be-

adni. Eredményhirdetésre az IOA 

nemzetközi szövetség 2010. novem-

beri világkongresszusán kerül sor.

Coloplast A/S Magyarországi Képviselet
H-1118 Budapest, Dayka Gábor u.3.
Telefon/Fax: (1) 22 66 163, (1) 22 61 455
Web: www. hungary. coloplast.com
E-mail: huzkl@coloplast.com


