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Tisztelt Olvasóim!
A Magyar ILCO Szövetség elnöksége nevében szeretettel köszöntöm az ILCO Klubokat és üdvözlök
minden sztómaviselőt, sztómaterápiás nővért, orvosokat, olvasóinkat. A Magyar ILCO Alapítvány a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának segítségével idén 2. alkalommal jelenteti meg ezen
újságot. A következő oldalak az ILCO Klubok, Egyesületek aktuális rehabilitációs programjairól,
klubnapjairól, eseményeiről, nyújtanak hírt, melyet elsősorban az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtitkársága támogat.
Dr. Nagy András Péter kuratóriumi tag, elnök

Nevük fogalom, érdemeik elévülhetetlenek
Horváth Gyula 90 éves, Ritter László professzor 80 éves
Ebben az évben két nagyszerű emDecember 22-én 80 éves Ritter prober kerek évfordulóját ünnepli az
fesszor.
ILCO család. Úgy gondolom, nem
Neve összeforrt a Magyar ILCO
kell bemutatni egyiküket sem, hisz
Szövetséggel, hiszen megalakulásától
mindnyájan jól ismerjük, becsüljük,
kezdve részt vesz annak munkájában.
szeretjük Őket. Jó kívánságainkat, röSokat segített Horváth Gyulának,
vid méltatásukat fogadják olyan szeGyula bácsinak, a Szövetség kiterretettel, ahogy mi ezt tesszük.
jesztésében, szakmai irányításában,
November 7-én 90 éves Gyula bácsi.
mint a Budapest XIII. kerületi ILCO
Legyőzhetetlen harcos szellemmel,
Klub orvos elnöke, valamint az Orfáradhatatlan szívből jövő empátiával
1993-ban együtt
vosi Tanácsadó Testület elnökeként.
hívta életre 34 évvel ezelőtt a magyar
Nagy szerepe volt nem csak az orvos
az
I.
Sztómás
Világnapon
ILCO mozgalmat, mellyel mindan�kollegák betanításában, a Szövetség
Budapesten
nyiunk számára beigazolódott, hogy
munkájába való bevezetésében, de a
pénz nélkül, együttérzéssel, szeretetből is el lehet érni évtizedeken át tartó igen jelentős sztómatherápiás nővérek képzésében, egyáltalán a
nővérek számának növelésében, vagyis munkájuk
eredményeket.
Munkája érdeme elévülhetetlen és vitathatatlan a fontosságának elismertetésébe és bevezetésébe a
magyar sztómaterápia területén.
kórházakba, intézetekbe, klubokba. Ennek eredméOrszágos hálózattal rendelkező szervezetet épített nyeképpen a sztómaviselő betegek ellátása, rehaki és tette elismertté, ahol minden érintettnek jól eső bilitációja, ezek színvonalának emelése sokat köérzés fantasztikus emberekkel: önkéntes sztómavi- szönhet neki. Ma is aktívan tevékenykedik, tudását,
selő betegekkel, orvosokkal, nővérekkel, segítőkkel tanácsait bármikor igénybe lehet venni, készségesen
találkozni, együttműködni. Ma is aktívan segít, éj- támogat bennünket.
jel-nappal, bármikor hívhatják a betegek.
Sok szertettel, tisztelettel kívánunk még nagyon
Szeretettel gratulálunk e kerek évfordulóra és
sok,
boldog aktív évet mindnyájunk örömére.
szívből kívánunk még sok tartalmas évet erőben,
egészségben!

Szerkesztő: Vancsa Józsefné

Dittrich Katalin

Dr. Nagy András Péter
elnök
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Köszönet
A nyaralás helyszíne nekünk nagyon tetszett a Balaton mindig jó választás egy gyermektábor részére. Balatonföldvár szép hely, a víz tiszta és sekély
a kisgyermekek örömére, de aki úszni akart az is
talált megfelelő mélységű vizet. Az étkezés minden
igényt kielégített.
Mi ismét jól éreztük magunkat, és ha lesz, és meghívnak bennünket, örömmel veszünk részt a következő üdülésen is.

Az idén harmadszor vettünk részt az Önök által szervezett gyermeküdültetésen. Örömmel vettük a nyaralás
lehetőségét. Balatonföldváron már vártak bennünket,
az ILCO részéről Vancsáné Marika fogadott bennünket, úgy ahogy az előző évben is. A szobánk megfelelő
kényelmes volt. A üdülés során minden nap volt közös program, melyeken örömmel vettünk részt, mert
így megismertük egymást. Mi igazából ezért is mentünk el, hogy sorstársakkal ismerkedjünk meg és az
általunk és általuk tapasztaltakat összevetve lehetőleg
könnyebben boldoguljunk a problémáink tengerében.
Önnel is sikerült pár szót váltanunk mely során Sára
lányunkról beszélgettünk. Köszönjük a válaszait. Az
egyik nap a Replant Cardo képviselője is felkeresett
bennünket, tőle értékes információkat kaptunk többek
között a sztómazsákok tárolásáról.

Ahogy teltek a napok egyre többet beszélgettünk
egyre mélyebb dolgokról, mi kaptunk segítséget a
többi szülőtől és gyermektől is, és az ILCO-s kísérőktől is. Nagyon remélem, hogy tőlünk is kaptak
használható tapasztalatot sorstársaink.
2

Itt szeretném megköszönni Vancsáné Marika és férje
áldozatos szervező munkáját, ők igyekeztek mindenben segíteni minket. Sok ember sokféle igényét figyelembe venni igen nehéz, de véleményünk szerint ők
jól megoldották e feladatot. Külön köszönjük, hogy
egy megismételhetetlen családi eseményt is feláldoztak miattunk. További jó egészséget kívánunk nekik.
Köszönjük továbbá az ILCO Szövetségnek, hogy lehetővé tette számunkra ezt a jó nyári kikapcsolódást.
Szeged, 2014. augusztus 21.
Tisztelettel:
Árendás Péter és családja
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Országos Ifjúsági Sztómás Találkozó

Az országos ifjúsági találkozó lényege, hogy mi
sztómaviselő fiatalok minél nagyobb számban megismerjük egymást, tapasztalatot cseréljünk, baráti
kapcsolatok alakuljanak ki, segítsük egymást az élet
minden területén.
Az idén 2014-ben a találkozó fő témaköre az identitás „az énazonosság” keresése volt, mind magánéletben, mind a munkavilágában szómaviselő szemével.

kan már jó barátok voltunk, hiszen a tavalyi évben
már együtt töltöttünk el egy pár napot. Új, fiatal
sztómaviselők is csatlakoztak hozzánk az idén, hamar feloldódtak a baráti légkörben. Elfoglaltuk a
szobáinkat, kicsomagoltunk és izgatottan vártuk
az előttünk álló pár nap eseményeit. Megvacsoráztunk és utána kötetlen, beszélgetős, ismerkedős
vidám este alakult ki. A régi barátok elmesélték
mi történt velük az elmúlt időben, az újaknak pedig megismerhettük a történetét. Szombaton délelőtt „nyakunkba” vettük a várost, meglátogattuk
az egri Bazilikát, sétáltunk az éppen akkor tartott
vásár forgatagában. Délután kikapcsolódásként
különböző játékokat szerveztünk, asztali teniszezéssel, pihenéssel töltöttük az időt. Vacsora után
a társaság egy része elment Egerszalókra fürdőzni,
akik később csatlakozva a többiekhez, elmentünk
egy kicsit táncolni, szórakozni. Vasárnap a társalgásé volt a főszerep, és itt már igazán összekovácsolódott a társaság, hiszen a beszélgetésekből,
történetekből megismerhettük egymás fizikai-lelki
harcait, vívódásait. A további 2 napon megnéztük
a „Város a város alatt” című kiállítást, mely az
egykori érseki pincerendszert mutatta be. Látogatást tettünk az Egri várba, végig barangolva annak
különböző kiállításait. Szerdán, az utolsó napon a
csapat összecsomagolt és elbúcsúzott egymástól és
mindenki új élményekkel gazdagon, új barátokkal
a szívében elindult hazafelé.

2014-ben második alkalommal került megrendezésre az országos ifjúsági találkozó, tábor. Időpontja: június 27.-től július 2-ig. A találkozó helyszíne
egy csodálatos történelmi város EGER volt. Szállásunk egy kis”gyöngyszem” a Panoráma Hotel és
Panzió családias környezetében kellemesen töltöttük el a napokat.
Június 27.-én péntek délután érkezett meg a kis
csapat (16 fő). Örömmel üdvözöltük egymást, so3
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Bízunk benne, hogy még sok ilyen lehetőség adódik, hogy újra együtt legyünk egymásért, egymást
segítve!
Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Magyar ILCO Szövetségnek és minden tagjának, hogy ezen találkozó megszervezésére, megrendezésére lehetőséget kaptam!
Sasvári Ilona
Erzsébet ILCO Klub Miskolc

Kirándulás a Szegedi Vadasparkban
Jó pár évvel ezelőtt sok hazai várost, varázslatos
helyeket néztünk meg busszal, vonattal, tömegközlekedési eszközök segítségével. Eltelt az idő felettünk és nem mertünk nagyobb távolságot vállalni.
Már a Makói kirándulás is messze van, pedig egyik
tagunk a Múzeumban dolgozik, aki biztosan szívesen segítene, hogy érdekes helyre is beleshessünk.
A helyi Szegedi rendezvényekre könnyebben jelentkeznek a tagok, idei évi kirándulásunkat a város
Vadasparkjába szerveztük le. A Szegedi állatkert
egy erdővel borított tájon van kialakítva, korszerű
állatkertészeti szemléletet követ, hogy az állatokat
földrajzi elterjedésük szerint csoportosítva mutassa
be. Itt még a legmelegebb nyári napokon is kellemes
a klíma.

Csapatunk 9 órakor találkozott a bejárat előtt.
A bejárattal szemben: „Főúr kérem”, vízi revü a
pingvineknél, pápaszemes pingvinek tanítása kis
4

trükkökre. A fősétány mindkét oldalán nagy területen vannak szabadon engedve különböző állatok.
A régi bejáratnál vannak a hópárducok különlegesen összenőtt fákkal körbevéve. A kerítés alatt
kopasz fákon alszanak. A zsiráfházat is érdekes
fentről nézni. Örök kedvenceink voltak az oroszlánok, őket egy régi bográcsos klubdélután alkalmával néztük meg a medvékkel együtt. Algyői
cukrászmester tulajdonai voltak kicsi koruk óta.
Fehér oroszlánok vannak most helyettük, kedvenceink elkerültek más állatkertbe. Fél 11-től nyilvános tréning a borjúfókáknál, szerencse, hogy üveg
mögé álltunk, így nem fröcsköltek le bennünket. A
tréner előszeretettel felénk dobta a labdát, karikát.
Az oktatás után szóba elegyedtünk vele, sok kérdésünkre adott választ. A fókákkal szemben a büfénél
volt a találka, aki még bírta sétálhatott az Európai
és Dél-Amerikai részen. Ilyenkor mindig sétálok
és emlékezek az előző Vadasparki igazgatóra dr.
Gősi Gáborra, ő volt az előző kutyusunk orvosa.
13 órakor elindultunk a villamos felé, majd rövid
séta és kedvenc helyünkön ebéd vár bennünket.
Beszélgettünk, azt vettük észre, hogy már eltelt az
idő. Kipihentük magunkat és újult erővel indultunk
haza.Egy-egy jól sikerült kirándulás után örömmel
tölt el, hogy közös küzdelmünk, akaratunk és hitünk segítségével küzdünk egészségünk és emberi
méltóságunk megörzéséért.
Gál Mátyásné Éva
Egyesület elnöke
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27 éves a Tatabányai ILCO Klub
Sajnos a klub alakulásáról, majd későbbi vezetőség
választásokról írásbeli nyomok csak részben maradtak fenn. 1987-ben két lelkes ember, Dr. Boros József, a Tatabányai Szent Borbála Kórház sebészének
és Reinberger Ilona, a Replant Cardo Kft. akkori
képviselőjének köszönhető a tatabányai ILCO Klub
megalakulása. Az elnöki teendőket Reinberger Ilona
vállalta fel. A klub első patronáló orvosa Dr. Boros
József volt. Későbbiekben az elnöki posztot hosszú
éveken keresztül Beck József látta el. Őt váltotta (kb.
2000-ben) Balogh József. Ő sajnos néhány év után
áttétes betegség miatt elhunyt. 2003-ban lettem én a
klub elnöke. A patronáló orvosi feladatokat 15 éve
Dr. Rettegi Marianna sebész orvos látja el. Klubnapjainkon, kirándulásainkon, szakmai előadásainkon
(mint előadó is) rendszeresen részt vesz. Patronáló
sztómaterápiás nővérünk Tompos Erika. Mindketten
társadalmi munkában végzik feladatukat. Igen nagy
érdemei vannak a klub életében Pál Istvánnénak,
mindenki Évikéjének. A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó- és Léleksegítő Alapítvány
titkári feladatai mellett évtizedek óta látja el klubunk
titkári, gazdaságvezetői feladatait. Igazi motorja
klubunknak. Ő szintén társadalmi munkában végzi
mindezt. Kedves Évike, a klubtagság nevében ezúttal
is köszönjük azt a sok-sok munkát, amit érdekünkben
végeztél. Reméljük, hogy még hosszú évekig számíthatunk segítőkész munkádra. Ehhez kívánunk Neked
nagyon jó egészséget, erőt és kitartást! Sokan nem
tudják, hogy Te nem vagy sztómás, ezért, amit teszel
értünk, annak az értéke sokszoros.
Rendszeressé váltak klubunknál egészségnapok tartása, különféle szűrővizsgálatokkal összekötve. Évente
2-3 alkalommal szervezünk kirándulásokat. 2014-ben
Sopronban, Fertődön valamint Csákváron, a Galagonya-tanyán töltöttünk el kellemes napokat. A soproni

kirándulás apropója volt a páneurópai piknik, a Határáttörés 25. Évfordulója. Sopron mellett az emlékparkban megnéztük Melocco Miklós által készített csodálatos „Páneurópai Piknik” emlékművet. Fertődön
meglátogattuk Magyarország egyik kiemelkedő idegenforgalmi műemlékét, az Esterházy kastélyt. Csodálatosan szép volt! Csákváron szinte az egész klubtagság lóra szállt. Egy-egy klubnap vagy kirándulás után
érezzük Ritter professzor úr azon megállapításának
igazát, hogy a legjobb rehabilitáció sztómásoknak, ha
rendszeresen tudnak egymással találkozni, konzultálni. Nagyon jó a kapcsolatunk a Coloplast tatabányai
gyárával. Néhány éve már, hogy rendszeresen tartunk
találkozókat a gyártó cég és a felhasználók között.
Mi, sztómások elmondjuk, hogy milyen elvárásaink vannak a sztómás eszközökkel szemben. Őszintén el kell mondani, hogy gyári hibás sztómás eszközzel még nem találkoztunk.
A gyár dolgozói rengeteg kérdést tesznek fel a sztómások életmódjával kapcsolatban, kíváncsiak arra,
hogy milyen betegség kapcsán vált szükségessé a
sztóma kialakítása. Nem egy esetben a beszélgetések
rákellenes konzultációba csapnak át. A találkozók végén már a sztómások jelszavával válunk el egymástól:
„Sztómával is lehet élni!” Klubnapjainkat a három nyári hónap kivételével minden hónap harmadik szerdáján
tartjuk. Kiemelt helyet foglal el az év végi karácsonyi
klubnap, ahová meghívjuk a közvetlen hozzátartozókat, patronálókat. Kisebb ajándékkal kedveskedünk
az aktivistáinknak. Megragadom az alkalmat a Tatabányai ILCO Klub tagsága nevében, hogy ezúton kívánjunk a Magyar ILCO Szövetség minden tagjának
valamint támogatóinknak boldog, békés karácsonyt és
eredményekben gazdag új esztendőt!
Tatabánya, 2014. november
Scheib József
Klubelnök
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A Berettyóújfalui ILCO Közhasznú Egyesület
közös pillanatai
Berettyóújfaluban az ILCO Klub 1993-ban indult
12 fővel.
Egyesületté alakultunk 2006-ban. Jelenleg 68 fős
taglétszámmal tevékenykedünk.
Az ILCO Klub megalakulásától fogva minden
páratlan hónap utolsó péntekjén, délelőtt 10 órától
tartjuk taggyűléseinket. Családias hangulatban, oldottabb légkörben, egymás előtt kinyílnak a betegek, mindennapi problémáikat fesztelenül meg tudják beszélni egymással, orvosukkal. Az Egyesület
alaptevékenysége, a Stomával élők utógondozása
mind orvosi, mind pszichológiai utókezelése problémamentesen valósul meg.
Igyekszünk minden évben kirándulást szervezni,
így jutottunk el többek között Ópusztaszerre, a Parlamentbe, Nagyváradra, a Nyíregyházi Skanzenbe
és Vadasparkba, valamint a segédeszközgyártók
gyártó üzemeibe, Tatabányára és Nyírbátorba.
Természetesen vannak helyi programjaink is, lehetőségeink szerint változatos helyszíneket választunk. Törekszünk szabadtéren tartani ezeket, így a
Szász-tanyára, a Móló panzióba, és a Sárostókerti
horgászegyesülethez, sikerült összehívni a tagságot.

Kirándulás Ópusztaszerre 2011
ként, a Városi Televízió is készített közös interjút
az Elnök Úrral, és a már 30 éve Stomával élő tagtársunkkal.

Főzés előtti taggyűlés a Sárostókertben 2013-ban

Ebéd és jó hangulat a Szász-tanyán 2010
A 2014 év eseményei az alakulás évfordulójának
jegyében telt. 20 éve működik Berettyóújfaluban
Ilco szervezet, ennek alkalmából tartottunk májusban megemlékezést, sokan eleget téve meghívásunknak részt vettek ezen a jubileumi taggyűlésen,
az 1993-as alapítás résztvevőit is sikerült elérnünk,
megtiszteltek jelenlétükkel meghívott vendégeink,
Nyíregyházáról, Debrecenből. Hírértékű esemény6

Jubileumi köszöntő 2014-ben
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Ismét kirándultunk: szeptemberben Nyíregyházán, a sokat fejlődött Vadasparkban jártunk. Vidáman telt a nap, szerencsére a jó idő is velünk volt.
Minden év utolsó összejövetele a Karácsony meghitt hangulatában telik, melyre rendszeresen karácsonyi műsorral készül valamely környékbeli Általános Iskola tanulói, tanárai. Hagyománnyá vált,
elmondhatjuk immár, hogy az Egyesületünknek felajánlott Szja 1%-t, adományozás keretében eljuttatjuk tagjainkhoz, és ezt a karácsony jegyében tesszük
idén már harmadik alkalommal.
Elérhetőségeink:
Címünk: 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 7.
Honlapunk: www.berettyoilco.hu

Megvannak a belépők 2014

ÚJPA ILCO Klub programjai
Az ÚJPA Stoma-Klub Egyesület 1998. szept. 3.án alakult. Az Egyesület elsősorban a Rákospalotai, Újpesti és Dunakeszi, Fót vonzáskörzetében élő
sztómás betegek és hozzátartozóinak érdekvédelmi
és rehabilitációs szervezete. A Klub munkáját segíti Dr. Hollósi Antal sebész főorvos, aki az orvosi
előadások szervezésében, illetve sztómaterápiás tanácsokkal, vizitekkel bármikor rendelkezésére áll
minden tagtársunknak.
Klubfoglalkozásokat kb. 2 havonta tartunk Újpesten a Polgárcentrumban, Bp. IV. ker. Árpád u. 66.
Foglalkozásainkon különféle orvosi, egészségügyi
és egyéb egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat hallgatunk meg, illetve művészek fellépése
színesíti az összejöveteleket. Céljaink között szerepel az érdekvédelmen kívül ezen emberek közösséggé formálása a havi összejövetelekkel, illetve a
rendszeresen szervezett buszkirándulásokkal több
lehetőség nyílik a társadalmi beilleszkedésre, szociális rehabilitációra. Egyesületünket az Újpesti Önkormányzat is támogatja.
2014-ben a szokásos összejöveteleinken kívül
színházbérlettel segítettük tagjainkat, hogy kimozdulhassanak otthonról.
Októberi összejövetelünkön a Károlyi Kórház diétás nővére tartott előadást a helyes táplálkozásról.
Decemberben ünnepi összejövetelt tervezünk, amelyen a művészek fellépésén kívül karácsonyi áhitat is
lesz, ezt a Zuglói Evangélikus Egyház lelkipásztora,

Szabó Erzsébet tiszteletes asszony fogja tartani. Ezután ünnepi vacsorára lesz hivatalos a tagság.
Hubikné Klein Margit
Egyesület elnöke
7
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Pezseg az élet a Pécsi ILCO Egyesületnél
Egyesületünk aktivistáinak folyamatos munkája
ebben az évben is a sztómások érdekeit, családi és
társadalmi beilleszkedésük elősegítését szolgálta.
Januárban 3 fővel részt vettünk Budapesten a
klubvezetők fórumán, hogy jobban megismerjük
az új civil törvény által kínált lehetőségeket, a
megváltozott adminisztrációs és adózási előírásokat.
Februárban egy jól sikerült farsangi összejövetellel indítottuk helyi programjainkat. Meghívásunkra
eljött hozzánk a Dombóvári ILCO Egyesület küldöttsége is, akikkel hosszú évek óta kialakult sorstársi kapcsolatot ápolunk.

gyasztandó ételek mennyiségéről és minőségéről, a
folyadékbevitel szükségességéről és a testmozgás
fontosságáról.
Április 9-én tartottuk meg éves beszámoló közgyűlésünket, ahol a vezetőség számot adott az előző
év munkájáról és gazdálkodásáról.
Április végén rehabilitációs kirándulást szerveztünk Babócsára, a nevezetes nárciszvirágzás megtekintésére. Kiadós sétát tettünk a nárciszmezőn,
megtekintettük a római katolikus templomot és
parókiát, ahol kedves vendéglátásban volt részünk.
Egy helyi vendéglőben elfogyasztott ebédet követően újabb séta következett a község parkjában, illetve
hazafelé a barcsi Dráva-parton és az ősborókásban.
A kiránduláson 41 fő vett részt.
Május 14-én kulturális programot szerveztünk
tagjaink részére abból az alkalomból, hogy Pécsett egy látványos Leonardo da Vinci kiállítás
látható ebben az évben. Bár szomorú, esőáztatta
napon gyülekeztünk a Széchenyi téren, a kiállítási helyszínek termeiben különleges alkotások
fogadtak bennünket a Leonardo találmányai alapján készült modellekből, rajzokból, kéziratokból.
Multimédiás eszközök segítségével látványos
bemutatókon tekintettünk meg a korhű alkotások
minden részletét.

Farsang a Laterum étteremben

Megérkezés a babócsai nárciszmezőre
Márciusban Gazsóné Stefán Yvett dietetikus tartott konzultációval egybekötött előadást az egészséges táplálkozásról. Hasznos tanácsokat kaptunk
a felhasználandó élelmiszerekkel, illetve azok elkészítésével kapcsolatban, a tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek fogyasztásának előnyeiről, az elfo8

Leonardo által megálmodott szobor, a 8,5 méter
magas Sforza-ló előtt
Júliusban viszontlátogatást tettünk a Dombóvári
ILCO Egyesület rendezvényén. Egy horgásztó partján, kellemes környezetben ismerkedtek egymással
és beszélték meg a sztómás élettel kapcsolatos tapasztalataikat a két egyesület tagjai.
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Tapasztalatcsere Dombóváron
Szeptemberben két napos rehabilitációs kirándulás következett. Autóbusszal utaztunk Kecskemétre,
ahol megtekintettük a belváros nevezetességeit, így
többek között a Katona József Színházat, a Városházát, annak dísztermét Székely Bertalan freskóival, meghallgattuk a déli harangjátékot, felkerestük
a Nagytemplomot, Szent Miklós templomot, Cifra
Palotát. Kecskeméti városlátogatásunk befejezésként a Bozsó Gyűjtemény kiállítótermeiben gyönyörködtünk a néprajzi, iparművészeti tárgyakban,
az óramúzeumban és az ikonkiállítás értékes darabjaiban. A késő délutáni órákban tovább indultunk autóbuszunkkal Szarvasra, ahol elfoglaltuk
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szálláshelyünket a Cervus Hostelben. Rövid pihenő után átsétáltunk a Turul vendéglőbe vacsorázni,
ezt követően pedig kényelmes szállásunkon sikerült
reggelre kipihenni a hosszúra nyúlt előző napi fáradalmakat. Reggeli után irány a Szarvasi Arborétum,
ahol gyönyörű környezet és szép idő fogadott bennünket. Így össze is kötöttük a kellemest a hasznossal és az arborétum mellett megtekintettük a Mini
Magyarország makett parkot is. Ismét sikerült alaposan elfáradnunk, de kellemes élményekkel telve
szálltunk fel újra autóbuszunkra. Meg sem álltunk a
Kiskunsági Nemzeti Parkig, ahol az Abonyi fogadóban elfogyasztottuk bőséges ebédünket és hazafelé
indultunk. Már csak a hajósi pincefaluban álltunk
meg egy rövid sétára és egy pohár borra. Este nyolc
óra tájban élményekkel telve érkeztünk haza. A két
napos kiránduláson 48 fő vett részt.
Októberi klubnapunkon a sztómások jogairól és
kedvezményeiről tartottunk tájékoztatót. Hátra van
még szokásos decemberi karácsonyi rendezvényünk, melyen mindig szívesen vesznek részt tagjaink. A bemutatott programok mellett egyesületünk
minden hét hétfői és szerdai napján délutánonként
fogadónapot tart Pécsett a Sztómacentrumban, ahova várjuk új és régi tagjainkat egy személyes beszélgetésre és problémáik megoldásának elősegítésére.
Újlaki Tibor
Egyesület elnöke

Vidám kiránduláson voltak a Kalocsaiak
Rehabilitációs kirándulásunk célja: tagjaink társadalmi elszigetelődésének megakadályozása, hisz
minden klubtag nagyon fontos számunkra. Mindenki egy értékes ember. A kirándulás is értük van.
Vannak olyan klubtagjaink, akik csak velünk kirándulnak, csak a klub tagjaival tud és akar kimozdulni
otthonról. Kirándulásaink lényege, együtt csodáljuk
a szépet, hogy egyszerűen csak együttlét örömét, vidámságát érezzük.
2014.05.28-án Abaliget-Pécs irányában 40 fővel
indult el a vidám kis csapatunk. Felejthetetlen élményt nyújtott az Abaligeti cseppkőbarlang. A sok

lépcső ellenére a csapat friss és üde volt, amely valószínűleg a barlang gyógyító hatású levegőjének
köszönhető. Hasonló élményt nyújtott Pécsen a Leonárdo kiállítás. Megnéztük a Zsolnai negyedet is.
Igaz, az idő egy kicsit mostoha volt hozzánk, hisz
esett az eső, de a kis csapat kedvét ez nem szegte.
Útközben a buszon a résztvevők által hozott süteményekkel kedveskedtünk egymásnak. Mindenki jól érezte magát,és felejthetetlen élménnyel tért
haza.
Kunosné Kothencz Anna
Klubelnök

Szombathelyi ILCO a Jeli Arborétumban
2014. május 15-én kis csapatunk kirándulni ment
a Jeli Arborétumba, hogy megcsodálja a rododendronok virágzását és különleges fa fajtáit.

Programunk keretében lehetőség volt otthonról kimozdulni, társaságba beilleszkedni, sztómás
gondokat egymás között megbeszélni a csodálatos
9
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környezetben és megfeledkezni a mindennapi gondokról. Együtt sétáltunk a különböző színű virágok
és egzotikus fák árnyékában a friss levegőn. Rehabilitációnk elérte a célját, hiszen a másfélórás kis túránkat kellemes környezetben töltöttük el. Az Arbo-

2014. december

rétum után Szemenyén a Gulyás Csárda éttermében
megvendégeltük a kirándulókat.
Decsi Gyula
Klub titkár

Sztómás Világnapi rendezvény Gunarason
Október 3-án pénteken Colorectalis tumorral
operált betegek után követése, onkológiai kezelésük és emiatti pszichés támogatásuk címmel került
megrendezésre egy napos konferencia és kiállítás
Sztómások Világnapja alkalmából. A konferencia 3
egymást követő szekciója: A colorectalis tumorral
operált betegek test és lelki terápia fontossága, levezető elnöke: Dr. Görgényi László sebész főorvos
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház. A tumorral operált betegek onkológiai kezelése, levezető elnök: Dr. Nagy András Péter sebész
főorvos Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Magyar
ILCO Szövetség elnöke, A krónikus betegséggel
való megküzdés pszichológiai tényezői, levezető elnök: Prof. dr. Kiss Enikő tanszékvezető Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Személyiségés Egészségpszichológiai Tanszék vezetője.
A konferencia egyrészt bemutatta azt a testi és
lelki megpróbáltatást, amit egy rosszindulatú betegséggel küzdő ember megél, míg odáig jut, hogy
megszabadul betegségétől. Másrészt megpróbálta
elmagyarázni, miért is kell ezt végigcsinálni. Továbbá, hogyan tudnak ebben az egészségügyiek
segíteni a betegnek. Majd, a következőknek hogyan lehet könnyebbé tenni ezt, elviselni, átélni. A
10

felmerülő alternatív kezelések egyre sokasodó elszaporodása, nyomása között, miatt, utat mutatott
ezeknek a kezeléseknek esélyeiről. Végül, de nem
utolsó sorban a pszichológiai segítséget hol, hogyan
tudjuk, tudnánk igénybe venni. Kezdve a betegség
felismerésétől, kezeléseken át, a társadalomba való
beilleszkedésig.

A konferenciát követően pénteken este a Kaposvári Egyetem előadó művészei zenei műsorát hallgatták a jelenlevők.
A szombati nap a rehabilitáció és csapatépítés
szellemében telt el, mely utóbbi keretében a már
lassan hagyománnyá vált ILCO klubok vetélkedő-
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je került megrendezésre, melyet Szaszkó Józsefné a
Kiskunhalasi ILCO Klub patronáló nővére vezetett.
A hangtechnikát Szabó László az ÚJPA ILCO Klub
tagja biztosította.
A vetélkedő zsűrije Dr. Nagy András elnök, Dr.
Hollósi Antal (ÚJPA ILCO Klub patronáló orvosa),
Hamar-Bonta Judit (Erzsébet ILCO Klub patronáló
nővére), Keszler Ernőné (Dombóvári ILCO Egyesület tagja) és Steind Ferenc (Replant Cardo KFT)
voltak. Késő délután a Szövetség közgyűlése zajlott, melynek fő témaköre a 2015. évi költségvetési
terv elfogadása volt. A rendezvény zárása szombaton este zenés-tánccal ért véget.

Várpalotai ILCO életéről
Egyesületünk 22 éve működik. Legfontosabb
célunk a sztómaviselők rehabilitációja, valamint
a műtét utáni lelki trauma enyhítése, a sztómások
felépülésének támogatása. Ezeket főleg a rendszeres beteglátogatások alkalmával segítjük. Kis létszámú klub vagyunk, melynek okai a helyi kórház,
orvosi háttér, sztómaterápiás nővér hiányai. De, ha
kevesen is, családias hangulatúak összejöveteleink.
Ilyenkor mindent megbeszélünk, tanácsokat adunk
és segítjük egymást. Kapcsolatban vagyunk a helyi
civil szervezetekkel, egy-egy klubnapunkra hívunk
vendégeket.
Idei év márciusban teadélutánt tartottunk, teakóstolást házi készítésű linzerekkel. Júniusban ünnep-

ség keretében köszöntöttük egyik klubtagunkat, aki
már 25 éve sztómás, nálunk hagyomány, hogy kis
ajándékkal kedveskedünk ilyenkor és örülünk, hogy
velünk van. Ő egyébként az 5. 25 éves évfordulós
és megalakulásunk óta klubtag. Klubnapjainkat negyedévente tartjuk.
Továbbra is igyekszünk felkutatni minél több
sztómást, hogy körünkben gyógyuljanak és tudjuk
támogatni őket. Szeretnénk, ha életük jobb minőségű, boldog és betegségmentes lenne. Ezt kívánjuk
minden sorstársunknak!
Virágh Elekné Lonci
Klubvezető

Tolna Megyei ILCO Egyesület rehabilitációk
kirándulásai
Sorstársainknak kéthavonta szervezünk foglalkozásokat változatos programokkal (farsangi mulatság, húsvéti ünnepség, egészségügyi előadások,
majális, szüreti mulatság, karácsonyi ünnep), ahol
részt vesznek a termékgyártó és forgalmazó cégek
képviselői is és természetesen a sztómaterápiás nővérek.
Ezen kívül minden évben rendezünk számukra rehabilitációs kirándulást. Kezdetben itt a megyében
jártunk, ellátogattunk Szálkára, kisvasúttal körbejártuk a Gemenci erdőt, megnéztük a Decsi Faluházat.

Ezeknek a kirándulásoknak a sikerén felbuzdulva
később már távolabbra is merészkedtünk.
Először csak egynapos programjaink voltak. Elvoltunk Szegeden, ahol a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik előadását néztük meg. Ellátogattunk
Ópusztaszerre, ahol a Nemezeti Történelmi Emlékparkban megnéztük a Feszty-körképet. Tatabányán
a Coloplast A/S Magyarország Kft-meghívására
érkeztünk üzemlátogatásra. Megnéztük, hogyan
gyártják a segédeszközeinket. Voltunk a Balatonon,
megnéztük Tihanyt, átkompoztunk a déli partra,
fürödtünk egy jót és indultunk vissza Szekszárdra.
11
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Voltunk a Kakun-túrán Dobogókőn, megnéztük a
Saulin falut, megkóstoltuk az ételüket és fürödtünk
a Kakun vízben, ami oxigénnel dúsított, regeneráló
hatású víz. Ellátogattunk a mediterrán borvidékre
Villányba, megkóstoltuk a méltán híres boraikat.
Megnéztük a Siklósi várat, fürödtünk a gyógyfürdőben, valamint Máriagyűdön megpihentünk a
templom falai között. Ezek a hosszabb kirándulások sem jelentettek semmilyen problémát a sztómás
lét ellenére sem, mindenki nagyon jól érezte magát,
és felmerült az igény a kétnapos programokra. Így
első alaklommal körbejártuk a Balatont, először az
északi partot, Balatonszőlősön egyik sorstársunk
családjának „Tamások” tanyájánál láttak vendégül
minket, strandoltunk, majd megszálltunk Balatongyörökön. Este jót nótáztunk, majd másnap reggel
Keszthelyre indultunk, ahol megnéztük az Eszterházy Kastélyt. Indultunk tovább a déli parton, majd
megebédeltünk. Újabb fürdés következett a langyos
vízben, majd indultunk haza Szekszárdra. A következő évben Észak-magyarország felfedezése következett. Esztergom- Visegrád- Szentendre- Budapest
volt az útvonalunk. Idegenvezetőnk Margitka egyik
sorstársunk lánya volt. Az ő révén találtunk olcsó
szállást is és megnéztük Budapest nevezetességeit
is. Következő évben visszatértünk a Balatonhoz.
Ellátogattunk Tapolcára, ahol csónakáztunk a barlangban, megnéztük a Sümegi várat, majd utunkat
Szigligeten folytattuk. Záró program természetesen
fürdés volt.

Következett az Ópusztaszer- Sziksós-tói kemping- Mórahalom útvonal, mert többünk kérése volt
Ópusztaszer megtekintése. Szállásunk kempingben
volt, amitől kicsit tartottunk, de bebizonyosodott,
hogy sztómás létünkre egy kempingben is megszállhatunk, sőt másnap a fáradalmakat a Mórahal12
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mi gyógyfürdőben pihentük ki, nagyon jól esett a
megfáradt lábunknak a gyógyvíz kényeztetése.
Tavalyi évben Eger és környéke volt a felfedezésre váró terület. Megnéztük az Egri várat, voltunk
a Szépasszony-völgyben, itt megkóstoltuk a nevezetes egri borokat, másnap Demjén gyógyfürdőjét
látogattuk meg, majd sok élménnyel gazdagodva
indultunk vissza. Az idei évben először szerveztünk háromnapos kirándulást. A MISZ által szervezett Majálissal egybekötve, amit az idén Miskolcon
szerveztek meg, választottuk ki a látnivalókat. Első
napon kisvasúton utaztunk, megnéztük a pisztrángost, sőt meg is kóstoltuk. Szállásunk Miskolctapolcán volt, ahol kiváló ellátásban volt részünk. A második napon a Miskolci Majálison vettünk részt, ami
kiváló szervezésű rendezvény volt, feledhetetlen lovasbemutatóval, zumbá-val. Végül a Miskolctapolcai barlangfürdőt csodáltuk meg, jártuk be a barlang
belsejét és fürödtünk egy nagyot. Elmondhatom,
hogy mindenki nagyon jól érezte magát, csodálatos
élménnyel gazdagodva térhettünk haza.
Novikov Klára
Emlékezünk CSOHÁNY ISTVÁN sorstársunkra, aki szül. Noszvaj 1926. jun. 26.-án. Meghalt
Budapest. 2014. okt. 30.-án. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett és tisztelt sorstársunk, a Zuglói ILCO Egyesület oszlopos „ALAPÍTÓ” tagja
hosszas betegeskedés után nemes lelkét 2014.
okt. 30-án a hajnali órákban visszaadta teremtőjének. 1985-ben lett sztomás, állapotát emelt fővel
viselte. Fáradhatatlan ember volt, társainak szeretett örömet szerezni. Vidám kirándulásokat, bográcsolást szervezett. Emlékét megőrizzük.
Tisztelettel:
Nagymáténé Vincze Éva
Zuglói ILCO Egyesület elnöke.

