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zártkörûen terjesztve

Itt az új esztendő.
Ismét bizakodásra, reménységre han-

goljuk gondolkodásunkat. Fordítani kell 
a homokórán hogy egy újabb éven át fi-
gyelhessük, hogy peregnek le a szemcsék 
az üvegben. Minden egyes homokszem 
egy nap, egy fontos esemény, egy megélt, 
vagy elhalasztott lehetőség.

Január elseje nem egy határvonal. Nem a 
semmiről való elindulás, hanem egy foly-
tonosság része. Nem törölhetjük ki az ér-
zéseinkből, sem az emlékeinkből azt, amit 
a múlt évről magunkkal hoztunk.

Az élet folytatódik. Az értékelést ma-
gunknak kell elvégezni, a sorsfordító dön-

téseket magunknak kell meghozni. Fele-
lősségünk van abban, hogyan alakítjuk 
elképzeléseinket.

A 2010-es év még rejtőzködik előttünk. 
Még nem tudjuk, hogyan valósulnak meg 
terveink, álmaink. Bízni kell magunkban és 
hinni kell hogy erős akarattal, kitartással, 
szeretettel mindent legyőzhetünk. Külö-
nösen fontos ez a mi számunkra, hiszen a 
mi életünkben váratlanul bekövetkezhet-
nek nem várt helyzetek, bajok, amelyeket 
csak hittel tudunk leküzdeni.

Új Év! Mindkettő nagybetűvel, ami csak 
egy napra vonatkozik. Ha kicsi betűkkel 
írom, akkor az év minden napját jelenti.

A Magyar ILCO Szövetség Elnöksé-
ge, Vezetősége az egyesületek minden 
tagjának és családtagjaiknak csupa kis-
betűs ünnepet kíván, jó egészségben, 
sok örömben!

„Bármit elérhetsz, amit szeretnél. Gon-
dolj úgy vágyad tárgyára, mintha már 
a sajátod lenne. Tudd, hogy meg fog ér-
kezni, ha eljön az ideje. Hagyd, hogy így 
legyen. Ne aggodalmaskodj miatta. Ne 
gondolj a hiányára. Tudd, hogy a tiéd, 
hogy hozzád tartozik, hogy már most a 
birtokodban van.”

(Robert Collier) 

Beköszöntő



Kedves, szép kivitelű meghívót hozott 
a postás, a MISZ vezetőségi tagjainak, 
mely az egyesület karácsonyi ünnepsé-
gére szólt, advent harmadik hetében. A 
rendezvényen Magyarfalvi Imre és Ko-
vács Istvánné vettünk részt. Nagy öröm-
mel tettünk eleget a meghívásnak, annál 
is inkább, mivel  még nem találkoztunk 
az egyesület tagjaival. Ahogy a terembe 

léptünk, csodálatos karácsonyi hangulat 
fogadott bennünket. Feldíszített fa, szé-
pen megterített asztalokkal. Az asztalokon 
mindenki számára elkészített szeretetcso-
magok voltak, kis fenyőágakkal díszitve.

Szombathelyi László az egyesület el-
nöke köszöntötte a résztvevőket. Méltat-
ta a karácsony jelentőségét. Az ünnepről 
kifejtett gondolatai annyira megtetszet-

tek, hogy közreadom a HIRMONDÓ ol-
vasóinak is. Elnök úr beszámolt a 2009. 
év eseményeiről. Sikeres, eredmények-
ben és programokban gazdag évet zárt 
az egyesület.

Bevételeik  a vártnál is jobban alakultak. 
Ezért meg is tettek minden tőlük telhetőt. 
Minden lehetséges pályázati kiírásra rea-
gáltak. Az  SZJA 1%-ból gyűjtött összeg 
kimagasló volt, ami a tagság ügyes szer-
vező munkáját dicséri.

Közgyűlés keretében hagyták jóvá a 
2010. év Költségvetési tervét és Munkater-
vét. Hozzászólásomban elmondtam, hogy 
olyan egyesülethez jöttem ahol rend van, 
a gazdálkodás  fegyelmezett, törvénysze-
rű. És szeretet van. Minden „évfordulós” 
klubtag megkapta a „Stoma et vita” elis-
merést, kitartásáért, a gyógyulásba vetett 
hitéért. Magyarfvalvi Imre az irrigálás 
fontosságára hívta fel a figyelmet, ami 
megváltoztatja a stomás életminőségét. 
Máris több jelentkező , érdeklődő van.

A hivatalos teendők után finom ünnepi 
ebéd került az asztalra. Ebéd után tom-
bolával, jó zenével, tánccal folytatódott  
az  ünneplés. 

Gratulálunk! •

Közeleg a szeretet ünnepe. Az ablakok-
ban kigyúlnak a fények, az otthonokban 
készülnek a finom sütemények. Kuporga-
tunk, tervezgetünk, ajándékokon törjük a 
fejünket, minek örülnének a szeretteink , 
mi lenne számukra a legszívbélibb meg-
lepetés. Bármi legyen is az, ne feledjünk 
mellé adni egy csepp figyelmet, egy jó 
szót, egy kedves mosolyt, mert a hólepte 
táj, az ékes fenyőfa, a kandalló melege, a 
gyertyafény, vagy a legdrágább ajándék 
sem adhat maradéktalan boldogságot, ha 
közben nem talál ránk az ünnep szeretete. 

Hiába teljesülnek a legtitkosabb vágyaink, 
ha beteljesült álmaink mellé nincsenek a 
társaink és a szeretteink.

A karácsony alkalmat kínál számunkra, 
hogy megnyissuk a szívünket az örömre, az 
egymás iránti szeretetre. Ilyenkor átéljük a 
csodát, amire csak a szeretet teszi képessé az 
embert. A szeretet ajándék, hogy megkaphas-
suk, életre kell hívnunk azt. Hajlamosak va-
gyunk arra, hogy karácsony táján pótoljuk be 
az egész évben elmulasztott szeretetet. Pedig 
jobban tennénk, ha az egyszeri nagy „kenyér” 
helyett, inkább morzsákat adnánk naponta. 

A szeretet morzsáira gondolok. Az apró, 
hétköznapi figyelmességre, a különösebb al-
kalom nélküli simogatásokra, a „csak-mert 
vagy” puszikra. Közben azt se feledjük: nem a 
kenyér nagysága a lényeg, az íze a fontosabb. 

A szeretet olyan, mint a nap, amelynek 
melegétől időnként megfosztanak bennün-
ket a felhők. A nap azonban mindig ott van 
az égen. Az élet hol boldogságot, hol csaló-
dást ad nekünk, de a bennünk élő szeretet 
ettől nem lesz kevesebb. 

Szeretném, ha e gondolatok jegyében telne 
a karácsonyuk! Remélem, hogy így lesz! •

Ünnepelt a Szolnoki ILCO Egyesület
Kovács Istvánné

Karácsonyi köszöntő
Szombathelyi László,a Szolnoki ILCO egyesület elnöke, szombathelyiek@vipmail.hu 
2010. december 18.
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Bár, a karácsonyi számunkban már hírt 
adtunk az egyesületünk 20. éves évfor-
dulójáról, akkor nem volt arra lehetőség, 
hogy a kicsit   kibővített beszámolómat  

közreadjam. Azt gondolom, hogy ez nem 
mindennapi esemény egy egyesület élet-
ében. A stomás társadalom kitartását, küz-
deni akarását és küzdeni tudását is szim-

bolizálja egy ilyen ünnep.Engedjétek meg 
tehát, hogy egy  terjedelmesebb szöveg-
gel és fotóval illusztrált formátumot  je-
lentessünk meg évfordulónk kapcsán. •

„Aki él, az mind, mind, örüljön,
Mert az Élet mindenkinek
Kivételes, szent örömül jön.”

(Ady Endre: Köszönet az életért)

A Nyíregyházi ILCO egyesület meghívó-
ja nagy eseményre hívogatta tagjait, se-
gítőit, támogatóit. Húsz évesek lettünk! 
Nagy idő! Az életünknek egy nagy sze-
lete. A másságában is élni akaró ember 
életének része!

Ez a másság, a tanácstalanság, a hason-
lók keresése, a tartozni valahová érzése 
hozta létre a Hajdu-Bihar megyei ILCO 
segítségével, 1989.szept. 23-án a Nyír-
egyházi ILCO egyesületet.

A 2009. nov.14-én rendezett születés-
napi ünnepségen megvalósult a stomás 
társadalom  összefogása, együttérzése! 
A 130 fős vendégsereg között 13 egye-

sületünk képviseltette magát szerte az 
országból! Ez a tény nagy melegséggel 
töltötte el a szívemet! Az egyesület elnö-
keként köszöntöttem kedves vendégein-
ket és sorstársaimat.

Rendezvényünket megtisztelte Somogy-
vári Simicza Imre elnök úr és családja is. 
Szerbiából is voltak vendégeink. A szerb 
ILCO szövetség két szervezetének elnö-
kei, Snezana Cmiljanic és Trivun Dragan. 
Köztünk voltak orvosaink, stomás nővé-
reink, támogatóink. Az üdvözlést követő-
en meggyújtottam a kegyelet gyertyáit az 
egy év óta  elhunyt sorstársaink emlékére.
Dr. Bogdán Rajcs Sándor köszöntőjében a 
„valahová tartozás”szükségességéről szólt. 
Hogy  mennyire fontos a stomás számá-
ra a folyamatos szakmai tájékoztatás, az  
új rehabilitációs módszerek elsajátítása! 

Elismerését fejezte ki az egyesületben 
kifejtett munkáért! Somogyvári Simicza 
Imre a MISZ elnöke megköszönte a szín-
vonalas, eredményes munkát, további sike-
reket kívánva! Tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a Magyar Országgyűlés Költségve-

tési Tervezetéből  kimaradt a MISZ 2010. 
évi támogatásának teljes összege. A jelen-
lévők petíciót fogalmaztunk meg amelyet 
minden résztvevő ellátott aláírásával, és 
továbbítottuk az EÜ. Minisztérium Ál-
lamtitkárának.

Mint az egyesület elnöke, ünnepi be-
szédemben elmondtam, hogy a 20 év alatt 
nagy fejlődésen  mentünk keresztül!  A 
kezdetben 24 fős klubból mára egy nagy 
létszámú egyesület lett! Jelenleg 187 fő a 
taglétszám. Az érdekképviseleten, a fizi-
kai gondozáson túlmenően,  igyekszünk 
lelki, mentális kapaszkodót nyújtani tag-
jainknak. Egy biztos pontot, ahol a stomás 
megtalálja a gondjaira a választ.

Számunkra az élet különös módon ér-
ték! Két időszámításban élünk! Egyik a 
születésünk dátuma, a másik a műtétün-
ké. Ezért is nagy szükségünk van erre a 
biztos pontra, a MISZ szervezeteire, ame-
lyek kapaszkodót jelentenek! Az eltelt 20 
év, különösen az együtt , ebben a körben 
eltöltött 11 év bővelkedett szép esemé-
nyekben! A hivatalos, és kötelező felada-

Ünnepelt a nyíregyházi ILCO Egyesület
Kovács Istvánné

A mi 20 évünk
Ünnepelt a nyíregyházi ILCO egyesület
Kovács Istvánné, az egyesület elnöke

A MI HÚSZ ÉVÜNK
1989-2009

NYÍREGYHÁZI ILCO
EGYESÜLET
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tokon túlmenően, számtalan élményben 
volt részünk!

Nem lehet feledni az „ILCO Karácso-
nyaink” hangulatát! A kirándulásaink al-
kalmával sokak által először csodált helye-
ket! A rendezvények utáni „egymásközti” 
beszélgetéseket! A 20 év tennivalói,  na-

gyon nagy összefogást, kitartást, össze-
tartást és nem utolsósorban sok szeretetet 
igényeltek. Együtt- egymásért meg tudtuk 
oldani feladatainkat!  

Köszönet érte mindenkinek!
„STOMA ET VITA”. Stoma és élet.  

Mindig nagy örömmel adom át az év-

fordulós klubtagjainknak  a kitartásu-
kért, küzdeni akarásukért járó oklevelet 
és ajándékot.  

Ebben az évben 31 fő kapta meg  az 5, 
10, 15, 20, 25, 40 éves jubileumi elisme-
rést!  Gratulálunk nekik! 

Nem elég  a támogatásokat elfogadni, 
azt illik megköszönni is! Minden támoga-
tónknak, segítőinknek ajándékot adtunk át 
hálánk jeléül! Nagyon kedves színfoltja 
volt rendezvényünknek a társklubok kö-
szöntése! Köszönöm nektek, hogy eny-
nyien eljöttetek! És milyen messziről! 
Köszönjük az elismerő, bíztató szavakat! 
Ünnepségünk hivatalos részének  befeje-
zéseként  meggyújtottuk a 130 szeletes 
tortán lévő  20 szál gyertyát és négy tű-
zijátékot, amely jelezte: 

20 ÉVESEK VAGYUNK! 
Mivel ünnep volt, finom ebéd követke-

zett. A meghívóban meghirdetett „Zenés” 
esten fergeteges hangulat volt! A zenekar 
megállás nélkül húzta a talpalávalót! Min-
denkinek nagyon ízlett a tánc közben fel-
tálalt „szabolcsi tengeris töltött káposzta”.

Márai Sándor azt írja Füves-könyvében  
az ünnepről: „Ha az ünnep elérkezik az 
életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts 
el mindent, ami a hétköznapok szertartá-
sa és feladata. Az ünnep a különbözés. Az 
ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Le-
gyen benne áhítat és föltétlenség. Készülj 
föl rá testben és lélekben. Ilyenkor felejts 
el mindent, figyelj az ünnepre.”

A Nyíregyházi ILCO Egyesület 20 éves 
évfordulóján ez így volt! •
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Köszönteni jöttünk, nagy nagy szeretettel.
Kezünkbe virággal, szívünkbe örömmel.

Öröm ünnep van ma, húszévesek vagytok.
Ezúton kívánunk Boldog születésnapot.

Szívünk szeretetét hoztuk ma el néktek,
Kedves klubvezető alapító tagok.

Köszönjük hogy húsz éve mellénk álltatok,
Megalapítottátok a nyíregyázi ILCO 
klubot.

Húsz év hosszú idő, küzdelemmel teli,
A hála, szeretet mind ezt feledteti.

Köszönjük vezetők, orvosok jóságát,
Sok-sok szeretetét, segítő készségét.
 
Kérjük továbbra is maradjatok velünk,
Ne engedjétek el a felétek nyújtott kezünk.

Siker, öröm, boldogság és Béke,
Legyen a ti klubotok állandó vendége.

Szívből kívánom ezt a 20 éves jubileumát
ünneplő Nyíregyházi ILCO klubnak. •

A 2009. évhez hasonlóan 2010-ben is 
megrendezzük a nagyatádi SOLAR Hotel-
ban a rehabilitációs együttnyaralásunkat. 

A kedvezményes időpont:
2010. május 3–8, 6 nap/5 éj  
29.500,-Ft + IFA
2010. augusztus 23–27,  6 nap/5 éj
29.500,-Ft + IFA (idegenforgalmi adó)

Oláhné Schmid Erzsébet
8229 Csopak, Dózsa Gy. u. 23.
E-mail: eschmid@citromail.hu
Telefon, fax: (06 87) 446-465
Mobil: (06 20) 9911-078
Bankszámlaszám: 10205000-03214642

Az ár félpanziós ellátást (reggeli és vacso-
ra) és délben egy forró levest foglal magá-

ban. Rövidebb nyaralási idő is megoldható 
egyeztetéssel. A jelentkezés a tavalyihoz 
hasonlóan: 5000 Ft előleg befizetésével a 
szervező címére 2010. április 10-ig illet-
ve július 15-ig. 

2009-ben 89 fő sorstárs és hozzátartozó 
vett részt a közös nyaraláson. Az üdülésünk-
ről weblapunkon, az ILCO Hírmondóban és 
a Fórumon is sokat olvashattunk a program 
sikeréről. A legjobb reklám  száj hagyomány 

útján terjed. Érdeklődjetek a már ott járt 
társainktól.  Újra csak azt tudom mondani: 
Remélem, hogy egyre több sorstárs eljut 
addig, hogy lesz bátorsága összecsomagol-
ni a kis bőröndjét és mer útra kelni, hogy 
sorstársai között kikapcsolódva, új barátsá-
gokra szert téve, kimozduljon otthonából, 
majd sokkal erősebb és lelkileg gazdagabb 
emberként térjen haza otthonába. „Indulj el 
nyugodtan, fogjuk a kezed, fogjuk egymás 
kezét, egymás között sokkal könnyebb”. •

Üdülés Nagyatádon
Sorstársi közösségben
Oláhné Schmid Erzsébet, a Veszprémi ILCO Egyesület elnöke 
Csopak, 2010. január 20.
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Ünnepi 
Köszöntő
Kocsis Péterné Hermina



Szövetségünk
•  2008 február 8-9 között a „Béldagana-

tos betegek komplex rehabilitációja”, 
•  2009. március 27-28 között a „Vastag-

és végbéldaganatok tömeges szűrése és 
modern vizsgálati módszerei”, 

•  2009. október 9-10 között a „Fogyaté-
kossággal élők társadalmi helyzete Ke-
let-Európában”

témákban szervezett nagysikerű nemzet-
közi konferenciát és kiállítást.

A folytatva a sikeres sorozatot, ez évben 
2010. április 22-23. között „A fogyaté-
kossággal élők pszichológiai és társadal-
mi rehabilitációja” címmel a Pécsi Tudo-
mányegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 

Dr. Vargha Damján Konferenciateremében 
(7624 Pécs, Ifjúság útja 6., A épület) szer-
vez nemzetközi konferenciát. 

A Magyar ILCO Szövetség két napos 
konferenciát azért szervezi, hogy a komp-
lex rehabilitációban érintett valamennyi 
szereplő megismerje a legújabb eredmé-
nyeket és rehabilitációs eljárásokat. A kon-
ferencia célja, hogy felhívja a figyelmet 
arra, hogy a fogyatékossággal élők reha-
bilitációja nem ér véget az egészségügyi, 
orvosi kezeléssel, hanem a folyamatnak 
fontos része a szociális és pszichológi-
ai rehabilitáció. Be kívánjuk mutatni a 
pszichológiai rehabilitációban sikeresen 
alkalmazható terápiás eljárásokat, a fo-
gyatékossággal élők környezetének, csa-

ládjának felkészítésében, tájékoztatásában 
alkalmazható módszereket. 

A konferenciára meghívjuk a rehabi-
litáció, elsősorban a pszichológiai reha-
bilitáció területén dolgozó szakembere-
ket, pszichológusokat, pszichiátereket, 
szociális munkásokat, kutatókat, egye-
temi oktatókat, a terület iránt érdeklődő 
diákokat, PhD hallgatókat. Számítunk 
a Szociális és Munkaügyi és az Egész-
ségügyi Minisztérium szakembereinek, 
illetve a fogyatékossággal élőket támo-
gató szervezetek képviselőinek részvé-
telére is. A konferencia nyitott minden 
érdeklődő számára.  

A részvétel feltételei és a részvételi díjak 
megismerhetők a szövetség weblapján.  •

Már érzékelhette a kedves olvasó, hogy a 
MISZ negyedévenként megjelenő lapja, 
az ILCO HÍRMONDÓ, múlt évi utolsó 
számai nem a megszokott kivitelben és 
formátumban jelentek meg.

A szép kivitel a COLPLAST támo-
gatásával jött létre.

Ennek folytatásaként, a 2009. novem-
ber 25-én, a COLOPLAST A/S Magyar-
országi Képviselete és a Magyar ILCO 
Szövetség által aláírt szerződés értelmé-
ben, ebben az évben is a már megkedvelt, 
igényes lapot juttatja el sorstársainkhoz 
a támogató.

A lap célja, hogy tájékoztatást nyújt-
son az egyesületek aktuális eseményei-
ről, a sztómával élők élettapasztalatairól.

Köszönjük a COLOPLAST -nak a ne-
mes, nagyvonalú gesztust! •

Két napos nemzetközi konferencia 
és kiállítás

Támogatási szerződés aláírása
„Hogy szép HÍRMONDÓNK legyen”
Kovács Istvánné, szerkesztő

Somogyvári Simicza Imre, 
a Magyar ILCO Szövetség elnöke  

és Dr. Dobó György 
Coloplast képviseletvezető
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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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