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stille alle de rapporter, han

At arbejde sammen
lOAs

9. Verdenskongres

i Calgåry,
Canada 14.-19. juni.
Af: Flemming Lejbølle,

havde fået vedr. arrangementet
på Verdensstomidagen i 1996,

fra kassereren, godkendelse af
regnskaber, budget m.m. Siden kom de spændende valg

og give os en samlet orien-

til præsident og vicepræsident.

tering.
Onsdag var der forskellige

Præsident blev englænderen
sident blev Warren Raymond

"Samarbejde mellem med-

fra Australien. Til kasserer
genvalgtes John O'Neill fra

lemslande med bistandsarbejde". Det viste sig at være et

landsformand

meget n1'ttigt emne, idet for1997 har været året, hvor der
har været verdenskongres. Arne Nielsen og undertegnede

skulle repræsentere Danmark,
og som det fremgik i sidste nr.

af bladet skaffede Henning
Granslev sig på forskellig vis
økonomisk støtte, så vi var tre
danskere.
En sådan kongres aftroldes
hvert tredje år, denne gang var
det i Calgery i Canada, og 36

lande deltog. Temaet var "at
arbejde sammen" og målet, at
vi gennem dette tema skulle
inspireres til at arbejde sammen mod det fælles mål: En
vellykket rehabilitering og høj
livskvalitet for stomiopererede
overalt i verden. Det er vigtigt
at udveksle erfaringer med
hinanden og vigtigt at give et
løft til de lande, der ikke har
så veludbyggede stomiforeninger eller så godt et socialvæ-

det. Ikke alle kan den kunst at
forklare ikke fagfolk om et

kompliceret fagligt emne.
Mandag aften blev den officielle åbning foretaget. Det
hele var meget højtidligt med
faner, der blev båret ind ledsaget af "ridende" politi og
sækkepibemusik. Der blev ser-

veret dejlig canadisk mad og
en countrysanger underholdt.
Tirsdag var der møde for alle
IOA's medlemslande. De nordiske lande havde været samlet før mødet for at kunne lægge en strategi for, hvordan vi

ve udelukket.
Et andet forslag gik ud på,

men kongressens spændende
indhold kunne nok holde os i

at verdenskongressen skulle
køre på skift i de forskellige
verdensdele. Vi fandt det ikke
rimeligt, at Europa med sine
40 medlemslande ikke oftere
fik lov til at være vært end
South Pacific regionen med
sine to lande, New Zeeland og

blev tolket til fransk og spansk,
men ikke til et af de nordiske

Australien. Heller ikke dette
forslag blev vedtaget.
Om eftermiddagen fik forskellige lande lov til at fortælle

sprog. Det var læger fra for-

om arbejdet. Det var spændende at høre fra de lande, som

skellige lande der havde ordet.

aldrig før havde været med

Dagen bød bl. a. på foredrag
af Dr. Michael Chetner fra Canada. "Nyheder om urostomi"
og af Dr. Sonsa fra Brasilien:

f.eks. Sydafrika. Algeriet havde lavet en videofilm om forholdene der, og så bliver man
uvilkårligt glad for de gode
vilkår, vi har. Georg Salarny

"Kombineret kemoterapi og
stråling ved rectumcancer".
Det lyder indviklet, og det var
Copa 6/97

med sejren og får

til opgave at

stomiforeningernes markedsføring. Vi måtte blive mere
kendte, syntes alle.
Præsidenten (Formanden)
for IOA spurgte panelet, hvor-

fejre IOA's 25 års jubilæum.
Rapporter fra alle verdenshjømer fortsatte hele eftermiddagen inden kongressen blev
rundet af med middag og takketaler for en særdeles veltil-

TV ikke var til

rettelagt og velgennemført

for presse

o_s

stede ved kongressen. Her var
en stor verdenskon_ures. men
in_een presse.
Torsda-e bod på information

kongres. Fem dage med hårdt

arbejde men sammen med
mange dejlige og engagerede
mennesker var forbi.

sidde i bestyrelsen i IOA skulle

Det tog lidt tid for kroppen
at overvinde tidsforskellen,

verdenskongressen. Mandag
var koncentreret arbejde med
ørene stående vandret for at få
fat på de mange fagudtryk. Der

om det. Vi må finde frem til
en bedre struktur på hjælpearbejdet. Et andet tema gjaldt

stemt om, hvem der skulle væ-

re vært ved mødet i år 2000.
Det blev Holland, der gik af

tale og skrive et fejlfrit engelsk. Vi talte imod og fik de
fleste lande med os. Det ville

jo betyde, at næsten alle ikke
engelsktalende lande ville bli-

Søndag holdt de europæiske
lande - EOA - mØde (se referat
af Arne Nielsen i sidste Copablad, red.).Mandag begyndte

skellige lande hjælper det samme land uden at hinanden ved

New Zeeland.
Efter frokosten blev der så

kunne blive hørt. Et af de
spørgsmåI, der skulle tages
stilling til, var, om det skulle
være et krav, at man for at

sen, som vi har.

garrg.

Brenda Flanagan og Vicepræ-

rvorkshops. Et af temaerne var,

fra USA havde gjort et godt
stykke arbejde med at frem2

IOA's nyvalgte president, Brenda Flanagan
mellem Arne Nielsen og Flemming Lejbølle.

De delegerede fra de nordiske lande.

Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede
sqmt personer med sygdomme, der kanføre til anlæggelse af stomilreseryoir.

Stomiforeningen COPA
ekretariats leder: Britta Mo-gensen
Sekretariatet
Odinsvej 5, 4100 Ringsted
Tlf.: 57 67 35 25 Fax:: 57 6; 35 l-5
Træffes manda-e. tirsda_e. torsdag og
S

fredag: 10.00 - l-1.00:
onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer:

;

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
- at r,irke som medlemmernes talercr over for myndighedeme.
- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
riltblde at tde stotte i form af et humørlegat.
- at udgive et medlemsblad. COPA.

09 0-1 ,11.

Copa-bladet 6 1997 (november/december).
Landsformand:
Flemming Lejbølle
Blomstertoften 43
Tjøning, 7400 Herning.

Tlf .:97 26 80 99 (bedst torsdag 15-17).
Mobiltlf.: 20 28 98 55.
Fax:97 26 98 55.

[Fra første 'Co-Pa'

i 1962: nr. t43).
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At arbejde sammen (Flemming Lejbolle).........
Køge er en skøn by (uden 'men') (Erit Kristjansen))..
Stomi-ordliste (ny COPA-udgivelse)............
Ekstra hjælp til Litauen (Henning Granslev).......
256 sygeplejersker med een dagsorden: Stomi (Lena Thomsen)....................
Og der blev danset, daset og snakket (Henning Granslev og Sven Kjærsgaard)...
I Norden tænker vi ens (Britta Mogensen).....
Læserne skriver
Nordisk sangerdyst (Per Møller)..
Dejligt attale med nogenmed samme sygdom (Jytte Holdt)....
RådgiveruddannelsenogKræftens Bekæmpelse (FlemmingLejbølle)...............

Lokalfurmænd og - grupper :
Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA
COPA-medlemsblad udkommer
6 gange om året. d. 10. i uli-ee måneder.
Næste blad udkommer 10/l-1998.
Oplag: 5000 stk.
Tryk: Glumso Bogtryklieri .VS.
An st a r share nde reda kt o r :
Cand.scient. Ole Vestergaard.
Postboks 38. 4100 Ringsted,
fax: 5'7 67 67 01.

Lnserbreve, indlæg og artikler:
Manuskripter skal sendes ti1
sekretariatet. Sidste frist for indlevering til næste nummer er 10112-1997.
COPA behøver ikke nødvendigvis
dele meninger bragt i bladet.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse,
efter indhentet skriftlig tilladelse hos

COPA-person1ige................
Nyt fra lokalforeningerne...............
Mødeka1ender......................
Produktinformation..............

Materialefrist og annulleringsfrist 21
dage før udgivelsen. Dvs. materiale
næste nummer skal være sekretariatet i hænde senest: 20112-97.
Nærmere oplysninger: Sekretariatet.

til
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Åbent anden onsdag i hver måned
mellem kl. 16.00 - 19.00
(Dog ikke juli).
Sted:
Langenæs Allre 21, 8000 Århus.

Tlf.: 86 140233.
Aftale om tid til en samtale kan

blade. Nærmere oplysninger om
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Åbent første onsdag i hver måned
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Sted:
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Med forbehold. Kun i kuverterede
tidsfrister mv.: Redaktøren.
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Dette blad er vedlagt en kalender 1998 - hvor du også kan se
nyttige adresser, f.eks. fortegnelse over COPA-rådgivere.
COPA vil med denne kalender ønske dig et godt Nytår
- og vi glæder os til at se dig til vores arangementer.
Vi lover, der bliver mange spændende COPA- aktiviter i 1998
- som du kan skrive ind i kalenderen!

Århus:
Film mv. skal sendes til sekretariatet.

9

COPA kalender 1998

COPA's sekretariat.
I I lus tr at ions anno nc e r :

2

4
4

ske

i åbningstiden.

Tlf.:35 257100.
(Aftale om tid til en samtale mellem
k]. 09.00 - 16.00).
Helsingør:
Åbent anden onsdag i hver måned
mellem kl. 17.00 - 19.00.
Sled; Sygehuset Øresund, plan2,
afd.23, Esrumvej 145 Helsingør.
Forespørgsler uden for åbningstid:
Tlf .: 42 22 06 16 eller 48 29 23 32.

Liste over stomiambulatorier findes i Copa-blade med lige numre,
se dette nummer side 3L
Copa 6/97
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Køge er en skøn by
- og nu: ikkenoget "men"
BEMÆRKN!NG
Af: Erik Kristjansen,lokalformand i Roskilde amt

I sidste blad skrev jeg et indlæg om Køges offentlige
toiletbygninger.

Nu kan i godt tage på udflugt til Køge, der er igen vand i
haneme på alle toiletter.

Vi i Køge glæder

os

til

at se jer som gæster igen.

OSTOMY
DICTIONARY
STOMI
ORDBOK
STOMI
ORDLISTA

Der er nu alter vand i alle haner på offentlige toiletsteder i Køge.

O.gr.

Stomi ordliste
NY COPA.UDGIVELSE

'\

Oo"6o
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lille stomi-ordliste. hvori de 103 mest
almindelige ord. der anvendes i forbindelse med stomi, er angivet
på dansk, svensk, norsk, islandsk, finsk og engelsk.
Du kan gratis rekvirere denne liste på sekretariatet, Odinsvej 5,
4100 Ringsted. Send en kuvert med dit navn og adresse, og vi sender
dig ordlisten.
COPA har trykt en

Vi kan f.eks. slå op under
vønd. og se at det på henholdsvis svensk, norsk, islandsk, finsk og
engelsk hedder:
vatten, yann, vatn, vesi og water;

eiler
stomi - stomi, stomi, st6ma, avanne og stomalostomy;
eller
pose med klæbeflade - gummipose, pose med klebeflate, poki
med limJleti. liimapussi og adhesive bag;

eller

STOMI
ORDBOG

lukkeklemme - påslås. poseklips. klemma å tæmanlegan poka,
pussin kiinnittimet og fastener clips for bags.

FORENINGSMEDDELELSER
Fonetningsudvalgsmøder forår 1998')
Torsdag 15. januar
Tirsdag 24. februar
Onsdag 11. marts
Onsdag 15. april

AVANNE
SAI{ASTO

Fredag 24. april
Fredag 15. maj

Torsdag 11. juni.

STOMA
ORDALISTI
Copa 6/97

Ordinært hovedbes§relsesmøde
Lørdag25. apnl.
*) Har du noget, der skal behandles på et FU-møde,
(humørlegat-ansøgning, mv.) bør du indsende senest 3 uger før til:
COPA, sekretariatet, Odinsvej 5, 4100 Ringsted.
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Srærk og srøisvog

Kulftlrer udvikler of
høireknologiske
moterioler

5logsplosr

indbygget kulfilter

-

er endnu en

nyudvikling fro ConvoTec indenfor
en-delsbondogerne i Nsfuress

serien. Efter Stondord størrelsen
blev introduceret, hor vi fået

henvendelser

fro

slomiol

Både på for- og
bogsiden findes
et ekstrc log
meget behogeligi
moteriole

Hudklæberen

er

g

fremslillet of

E

STOMAHESIVE, som yder den bedste sikkerhed og bevorer huden hel
og pæn.

l9-50 mm,25 mm,32 mm,
38 mm,45 mm, og 50 mm
Beige medfilter

fm
\/

a

6

ConvaTec
ABristol-MyersSquibbCompany

i 64- 66. 2800 Lyngby
45 87 601 I . Telefox 45 87 35 11

Jægers'borgve

Telebn:

E

RlNc GRATIS tlf.: 8030 6OI I
for ot bestille grotis prøvei!

Ekstra hjælp til Litauen

\
)

h
Zibinas får overrakt en check på 20.000 kr

STOMI i LITAUEN
Af: Henning Granslev, Århus

Århus Lokøtafdeling har hjulpet
landsforeningen med øt skaffe
20.000 kr. til ekstra hjælp til vores
gode venner i Litauen.
Bestyrelsesmedlem Leif Nielsen
fra Århus havde gennem en -sod

For Rengørings-Compagniets
Fond
ved / Mr. David Østergaard
Pedersen, Viby J

bekendt fået kendskab til
"Rengørin

g

s-Compa,enie t s Fond

"

v/David Øster-eård Pedersen fra
Viby

J.

Vi ville gerne prø\'e at skaffe
ekstra penge

til stomiforeningen

i

Litauen. Derfor sendte Århus
Lokalafdeling en ansøgning til
fonden og skrev i denne, at en
eventuel stØtte skulle bruges til at
få trykt nogle brochurer om deres

stomiforening, LSA.

Ansøgningen blev positivt
modtaget af fonden. Leif Nielsen,
du skal have tak for oplysningen

om fonden. Århus lokalafdeling
takkede for de 20.000 kr. og oplyste, at pengene ville blive overrakt ved det nordiske møde i august måned. Da mødet

holdes

i

i

år skulle

Danmark havde landsforeningen inviteret læge Zilvinas
Saladzinskas og frue hertil.
Checken blev overrakt Zilvinas
Copa 6/97
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under festmiddagen lørdag aften.
Landsforeningen har fået tilsendt
et takkebrev fra Litauen. I dette
brev står, at det nu er økonomisk
muligt at få gang i trykningen af
nye brochurer til deres stomiforening.

Vi kan i landsforeningen kun
være glade over det store arbejde
Zilvinas gør for de stomiopererede

i
It was a great honour to get a gift of
20.0m DKR br Lithauanian stoma
patients association fiom Your Fond.
Last year ! and my colleagues
prepared and published first
brochure for Lithuanian stoma
patients with ConvaTec financial
support. Now I have planes to
prepare second book for stoma
patients with Your Fond support.
Thank You once again and best
regards from Lithuanian stoma
patients.

Sincerely

dr Zilvinas Saladzinskas,
vice-president of
Lithuanian
stoma patients association

6

Litauen. Derfor er det vigtigt

hjælpe Litauen. Det skulle i fremtiden gerne blive således,
at de også i Litauen kan få stomistadi_e at

hjælpemidler efter behov. Ikke
som nu, kun et vist antal poser/pla-

der pr. måned.

LSA
(Litauen -stomisammenslutning)
På

Nordisk Stomiforenings mø-

i Købernhavn, august 97
oplyste Zilvinas Saladzinskas:
-"Stomiforeningen i Litauen
blev stiftet i april 1996. Der er i
de

dag 100 aktive medlemmer. I år
arrangeres tre stomiseminarer,
hvor de stomiopererede kan få
oplysning om deres stomi og
deres fremtid. I øjeblikket meget
få hjælpemidler, men man håber, at det bliver bedre".

ura er udviklet for at give dig
n tryggere hverdag

w!
tqq

!r*

/

t
u

w

E
/

F

Coloplast's mål er at udvikle sikre og hudvenlige stomiproduKer, der er med til at gØre hverdagen mere tryg
og behagelig for den stomiopererede. Derfor er alle
vores produkter udviklet itæt samarbejde med danske
stomisygeplejersker og stomiopererede - bedre produktudviklere findes nemlig ikke.

lngrlo Grenhoim, uro- og kolosiomropereret
"Lige siden jeg begyndte at

odd Magne

stomier, har intet
i at leve som

står

Bekke,und, å'.:l3låxT,ffii5i3sJi::ilfa::"%ff;_Ti".

ileostomiopereret
'Med Ass'ura fØter jeg

mig
og

så udfyld kuponen og send den til os. Så vil du hurligt
mærke, hvordan Coloplast kan hjælpe dig med at
gøre din hverdag mere behagelig og tryg]

tryg, bgdg 1år jeg cykter

rr!
I
I
II

på

ski."

Gratis prøve-

I

Ja tak, send mig en gratis prøve på Assura-systemet.
Ja tak, send mig yderligere oplysninger om Assura.
Ja tak, jeg ønsker fremover at få tilsendt information om nye produkter.

I

I UdiytO ventigst nedenstående, så vi kan sende dig de rigtige prøver:
I

r Stomistørrelse
I

I Jeg vil gerne

_

mm, Stomitype:

prove tr ]-dels pose E

n

Kolostomi

I Hvis børnesystem onskes, sæt venligst kryds
I Jeg foretrækker posestørrelse

tr

lleostomi

n

Urostomi

2-dels system (pose og plade)
her

tr

E mini tr midi n maxi i tr klar n hudfarvet

I

I toug bruger jæ følgende mærke:

produKnavn

I
I

I Navn

Fødselsår

I Adresse

,:

E

Coloplast

I

I Coloptast Danmark A,/S, Kokkedal Industripark 2, DK-2980 Kokkedal, Teiefon 491
I
I

-By

I

1208, Telefax 4g11 1212

m
-''l

256 sygeplejersker
med een dagsorden: Stomi
STOMIPLEJE
Af: LenaThomsen,

Sammenslutningen arbejder

formand for FS22
'

F aglig sammenslutning

sy g ep I ej er s ker b

es

for

kæfti ge t

med pleje af patienter med

stomi'.
Dette navn dækker over en
forening af sygeplejersker der
enten arbejder direkte med
stomioprerede eller har stor interesse for dette felt. Forkor-

telsen FS22 bruges hyppigst,
idet vores fulde navn næsten

under et formåI. Dette formål
nævner bl.a. at sammensiutningen skal stimulere interessen for stomipleje. Endvidere
skal vi være med til at udbygge
samarbejdet mellem sygeple-

jersker på sygehusene og i
hjemmene. Det sidste for at
sikre sammenhæng, f.eks.
mellem det, en person som er
nyopereret og fået anlagt en
stomi, tilbydes på s1'-eehuset

o-e

er for langt at sige i mange

den opfolgning der sker i

sammenhænge. Navnet FS22
betyder, at vi er den 22. fagltge
sammenslutning der blev oprettet i Dansk Sygeplejerråds
regi. Vi har ikke store okono-

hjemmet. Hjemmesl'geplejer-

miske fordele af, at være en
sammenslutning under vores
fagforening. Men istedet bidrager de med udsendelse af
bl.a. medlemslister, arrangerer
møder for bestyrelsesmedlemmer i de faglige sammenslutninger og bringer vederlagsfrit

annoncer

i

vores tidsskrift,

Sygeplejersken, når vi aftrolder kurser, temadage

e.1.

Sammenslutnin-gen er
landsdækkende og har pa nuværende tidspunkt 256 medlemmer.

sker ser måske sjældent en per-

Lena Thomsen, formand FS22

son med stomi og er derlor
interesseret i o-e afhængig af
at få en viden, så hun er bedre
rustet til mødet med pågældende. Denne viden vil hun
bl.a. kunne få ved henvendelse
til sygeplejersker der har stort
kendskab til stomipleje.

Den stomi-

opereredes behov
Vi skal også arbejde for at
udbrede kendskabet til den
stomiopereredes behov og
problemer således at det tilstræbes at alle oplever hoj
kvalitet i den pleje og omsorg
de modtager

i forbindelse med

kontakt til s1'_eeplejersker samt

medvirke

til at udvikle

havde kæmpet

for at få ud-

s1'ge-

r,iklet og forbedret stomiplejen

plejen til stomiopererede i hele
landet. Vi skal også medvirke

og forbedrede forhold for de

til

at medlemmerne fortsat

stomioprerede rundt om i Dan-

mark bl.a.

i håb om at stomi-

dygtiggøres ved at alrangere

opereredes livskvalitet herved

møder og kurser.

kunne forøges.

Bedre stomipleje bedre livskvalitet

Samarbejde
FS22 - COPA

Den faglige sammenslutning

Der har altid været et tæt sam-

blev stiftet i i989 af en lille
del af en sruppe s1'geplejersker. der igennem mange år

arbejde med COPA. Dette
samarbejde er efter dannelsen

af FS22 blevet mere forma-

FS 22
din faglige stomipleje
En faglig sammenslutning af sygeplejersker, beskæftiget med pleje af patienter med stomi.

Vi afholder kurser og mødeaktiviteter på landsplan, samt oplysningsvirksomhed for sygeplejersker og
interesseorganisationer. Herunder informationer om udenlandske kongresser og rejser. Vi medvirker til
opretholdelsen af stomiklinikker i Danmark, som løbende opdateres i vort fagblad.

StomiNyt
Ønsker du en nærmere tilknytning eller orientering gennem voft fagblad, da kontakt venligst:
Formand : Lena Thomsen, Karu p Krkevei 40, 9270 Karu p

tlf.:98 31 75 15
Næstformand: Krcten Bach, Horsens Sygehus,8700 Horsens
tlf.: 79 27 4,4 4,4

Copa 6/97
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til

liseret. Vi har udarbejdet nogle

Temadage og kurser

teret

samarbejdsaftaler som bl.a.
omhandler COPA's lokalforeningers rolle i forhold til
rådgivertilbud til stomiopererede samt sygehusafdelingernes rolle i forhold til infor-

FS22 afholder forskellige møder og kurser. Disse planlægges og alrangeres af bestyrelsbn. Det er temadage som afholdes hvert forår, en i Jylland

omkring i Danmark, foretaget
afsygeplejersker, så vi 6nskede
at give de pågældende syge-

mation om COPAog tilbud om

været med et gennemgående
emne indtil i år, hvor vi prøvede noget nyt i Jylland.

besøg af stomiopereret rådgiver til bl.a. nyopererede stomipatienter. Aftaleme nævner
også ønske fra COPA's side
om relevant undervisning og

evt.efteruddannelse af f.eks.
rådgiverne i COPA.
En gang årligt mødes bestyrelsesmedlemmerne i F 522

med medlemmerne af FU i
COPA. På disse mØder er der

lejlighed til at få diskuteret
relevante områder og give
gensidig information om, hvad
der foregår i de to foreninger.
Dette er blot nogle få eks. på
det samarbejde der er mellem
COPA o-e FS22.

og en på Sjælland. Det har

Det gennemgående emne på

stomiområdet rundt

plejersker mulighed for at præ-

for andre.

samarbejder om projekter med

Ud over temadage afvikler
vi et landskursus en gang

det formål at udvikle stomi-

sentere deres arbejde

lige temaer der har været på
programmet, men altid rel-

til stomiplejen.

evant i forhold

læggende stomipleje'. Vi har
gentaget det, fordi vi i bestyrelsen mener, at det er utroligt

Uanset om vi afholder temadage eller landskurser, er der

altid inviteret et medlem af
COPA som deltager. Jeres
landsformand er altid repræ-

at give nyansatte sygeplejersker en grundig og kvalitetsmæssig høj viden, så de på
forsvarlig vis kan påtage sig
arbejdet med nyopererede sto-

og lokalformanden i det amt
hvor temadagene afholdes,

mipatienter.

inviteres og deltager i disse.

Som nævnt tidligere blev
temadagen i Jylland ændret i
år. Dette gjorde vi fordi der
foregår så meget interessant
forskning og udvikling, rela-

plejen i Norden.

årligt. Det har været forskel-

temadagene har været'Grund-

vigtigt,

med tilsvarende foreninger i
Sverige og Norge. Vi mødes to
tre gange årligt hvor vi udveksler informationer og erfaringer, diskuterer ny viden og

senteret ved vore landskurser

Nordisk samarbejde

lnternationalt
samarbejde
Vi har også etableret et samarbejde internationalt.
På europæisk plan er bestyrelsen i FS22 sammen med
andre af vore medlemmer på
nuværende tidspunkt, igang
med at planlægge en europæisk kongres som skal afholdes i 1999 i Danmark. Det
arrangement glæder vi os meget til at afvikle.

Til slut vil jeg nævne at vi har
et utroligt godt samarbejde

Kirudan

- en

personlig og professionel stomileverandør
Bredt sortiment fra Coloplast, ConvaTec,
Dansac, Hollister og Biotrol.
Klientafdeling med sygeplejersker og
specialuddan net personale.
Eventuelt besøg og vejledning i eget hjem.

Hurtig og diskret levering.
Konkurrencedygtige priser.
Stort sortiment i stomitilbehør og
alle øvrige sygeplejeprodukter.

KifUdan

- et godt sted at handte
Kirudan A/S . Nyholms A116 30 . 2610 Rødovre . Fax. 3672 8322 . Tlf. 3637 9130
dagligt mellem B-16, fredag B-15
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Ektra dessert.

Socialt samvær.

Sv.Kjærsgaard Jensen og

Henning Granslev på slap line.

Socialt samvær.

H av skum

.!
T.

a-

ved Vesterhavet,

I

I.

I

I

Oh - at dase. Niels Srwdfdnr
Susannc Granslev ned Yitdruer

#

Og der blev danset, daset og snakket
- med COPA på HotelVedersø

Kit ved Vesterhavet

MIDT I LIVET WEEKEND
Af:

Sv.

Kjærsgaard fensen og Henning Granslev

28 medlemmer var i weekenden den 5.-7.
september på Hotel Vedersø Klit ved Vesterhavet. Det var dejligt at se kendte ansigter
fra sidste års arrangement. Der var heldigvis

Efter deltagerne havde fået information blev danset til musikken fra højtalerne og
om denne ændring fortalte Mariane B. de levende lys gav hyggestemning. Men ak.
Snider om de nye produkter fra firmaet Der var jo nogle, som lige skulle spille
Hollister. Herefter var der socialt samvær. billard. De ville lige vise, hvem der nu var
også "nye" med i år.
bedst til at spille. Hvad skete? De tabte. Prøv
Billardbordet blev også flittigt brugt.
Efter aftensmaden fortalte Svend og jeg
Lørdag var der bl.a. mulighed for at tage nu at øve jer til næste år. Det kan kun gå
om Weekendens arrangement. Kroværten en tur til Ringkøbing. Vejret kunne godt fremad for jer. Jeg vil ikke nævne navne.
henvendte sig til mig og spurgte om det var have r'æret lidt bedre. llIen p1't. regnjakSøndag var vejret rigtigt fint til en tur
langs stranden med masser af havskum og
rigtigt, at der ville være dans lørdag aften. ken og parapll'en er opfundet.
Det mente jeg da. Vi havde jo bestilt WeekFra kl.l0 til kl. l-l var der på hotellet flotte bolger. Alting får en ende. Efter froendopholdet som sidste år. Kroen havde lavet en lille "stomiHinik". Stomisige- kost sagde r i farvel og på gensyn igen til
imidlertid skiftet ejer (p.g.a. dødsfald). Oe plejerske Anne Mette Bach fra Arhus næste "\Iidt i livet rveekend".
i kalenderen stod der ikke noget om lørdagsbal m.m. O.k. Vi CoPA-medlemmer er ikke
så lette at slå ud af kurs. Så det ville være i
orden med os, hvis vi måtte låne lokalerne

med baren (meget billige priser og høflig
betjening) og musikanlægget. Vi skulle nok
få en god aften alligevel.
Det kolde gys. Niels Smed
og Henning Granslev
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svømmepølen.

Amtssl'gehus gav gode råd om stomi, og
samtidig kunne man se produkterne fra
Hollister. Det var en god ide. Der var flere,
der kom for at få et godt råd. To af disse,
var ikke med til COPA's weekendarrangement. Den ene var til stor familiefest,
og en anden var blot langt hjemmefra for
at få fred og ro. Men husk! COPAkan du
altid regne med. Vi er altid parat til at
tale med dig.
Da vi var ved Vesterhavet, var det muligt at bade. Men vinden var kold og det
regnede. Det var lige meget, man kunne
jo bade i svømmepølen. Niels og jeg hoppede i vandet. Men, de havde da vist glemt
at hælde noget varmt vand i .
Lørdag aften var hyggelig, selv om der
ikke var levende musik. Efter aftensmaden gik vi på værtshus i kælderen. Der
10

Tak til alle for en god weekend. Vi håber at
se endnu flere deltagere i 1998.

Sæt allerede nu kryds

i

kalenderen

i

weekenden den 4.-6. september 98. Denne
gang bliver det på Ebeltoft Parkhotel.
Solskin på terassen søndag formiddag

M

Er shånsotn rnod
huden sela når
po§en tages

øf

En ny lahhet storniptose
teknologien med de små fordybninger i hudpladen
tillader huden at hvile og restituere sig.
let aftagelig- fordybningerne i hudpladen gør det
behageligt at fjerne hudpladen.

konusformet og gradueret hudplade for optimal
hudpleje.

I
I

L

§

u

ltra-etfektivt halvm åneformet f i lter.

I ny anatomisk udformning, der sikrer, at posen ikke

^l

synker nedad når den er tyldt, giver forbedret
diskretion og komfort.
Modermas hudplade
I
I

I

I
I

Fordybninger med luftlommer
Område med klæber

Huden nærmest stomien

§Ho
Hollister Danmark, Lille Kongevej, 3480 FREDENSBORG
Tel:4846 5100, Fax:4846 5110

tr

Ja tak, jag vil gerne prøve 5
Moderma stomiposer

stk.

Vil du have løbende
information fra Hollister?

trJa

tr

Nej

Navn:

Adresse:
Underskrift

Tlf:
The Hollister and Moderma logos ars

dib
I
I

.............

Send kuponen til:
Hollister Danmark

", bl'å[T331"J.,o,o

I Norden tænker vi ens
Norge
NORILCO
6.000 medlemmer.

Dannet

i

1971.

Prioritering: Af
aktiviteter er der
møder, besøgstjeneste, som der
lægges stor vægt på,
ungdomsgruppe med
vinter- og sommer-

lejr, samling for bøm
og forældre og

weekendophold for
bøm fra 11 til 14 år
uden forældre.

NORDISK MøDE,
HOTEL SCANDIC, HVIDOVRE, 28,-31. AUGUST
Af: Britta Mogensen, COPA-sekretariatsleder
Mødet blev indledt med en dansk og svensk sang, hvorefter
COPA's landsformand, Flemming Lejbøl1e bød velkommen.
På programmet var mange punkter, hvoraf eet vil blive
refereret i næste Copa-blad.: Stomisygeplejerske Kirsten
Bach foralte om bækkenreservoir, m.m.. Men her tre andre

programpunkter.

rådgiverkursus på landsplan.

1) For at kunne fungere som rådgiver, skal
man være fuldstændig afklaret med sit eget

Alle arbejdende deltagere i

\ordisk Møde - foreilget i

BEXE

r=-,rr. lrtr

trr,

!I EI ElI

HE

satser f.eks. på
ungdom, Midt i Livet,

?
:

rehabilitering for

(
J

i NORILCO.

stomiopererede
(nyopererede).

Samarbejde/økonomi:

)

Distriktsafdelingerne

På nordisk møde
fortalte Bdrje Olsson:

kan bruge Kræftforeningens omsorgscentre. Der er fastansatte

Kræftforeningens
arrangementer. I år
arrangeres for andet
år i træk en march,

-"LCO kan

Finland
FINNILCO

Færøeme

2.6(X) medlemmer.
FINNILCO har 19

Her findes ingen stomiforening, men der
er planer om at forsøge at danne en

lsland
§LCO
Medlemmer: 200.

forening sidst i 1997.
Der lindes ca. 40 50 stomiopererede;

§ILCO

de fleste operationer
foregår på Lands-

kontor i Kræftfor-

forbindelse hermed

vil

sygehuset(8-9pr.

kjavik.

standsindsamling.
l0Vo af indsamlingen
skal gå til projekter i
udviklingslandene.

år). Der er intet

Samørbejde/

stomiambulatorium

økonomi:

og ingen efterkontrol

TV stiller ekspertise
til rådighed til en TV-

Hjemmesygeplejerskeme og Den

Sigurdur J6n 6lafsson
fortalte på nordisk
møde: -"ISILCO får

udsendelse om den
norske Kræftforening
hvor NORILCO og
stomiopererede også

færøske Kræft-

hvor voksne betaler
50 kr og bøm 20 kr

for at være med. I
der være hus-

bliver nævnt".

på Færøeme.

forening rådgiver.

er en del af
den islandske Kræftforening og man har
eningens Hus

i Rey-

støtte fra Kræftforenigen og Sund-

Samarbejdel
økonomi: Den

hedsministeriet.
Støtten fra Kræftforeningen søges fra

færøske stomiforening

gang

bliver formentlig en

Medlemskontingentet
er 800 isl. kr/år. (ca.
88 kr)".

del af Den færøske
Kræftforening.
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Sverige
ILco
Dannet: 1965.
Priorilering: ILCO

medlemmeme har
stomi p.g.a. kræft.
Kræftforeningen
betaler b.l.a. de tre

NORILCO støtter

en pause på en udflugt til
Fredensborg Slot.

Medlemmer: 6.500.

foreningen. 80Vo af

sygeplejere, kontor.
kopimaskiner m.v.,
som lokale NORILCO folk kan bruge.

nogle

alle rådgivere er "de 11 bud":

Marianne Hemmingsen, COPA, fortalte:
-"Det er vigtigt, at rådgivere er helt i psykisk balance.

mange år. NORILCO
er en del af Kræft-

ansatte

I

lokalafdelinger holdes jævnligt mØde for
rådgiverne. Man kan her tale om oplevelser og erfaringer - gode og dårlige - i
forbindelse med rådgiverbesøg. Fælles for

Besøgsvirksomheden i de nordiske lande

Samarbejdel
økonomi:
Jorunn S. Movold
fortalte på Nordisk
møde. -" Den norske
Kræftforening og
NORILCO har haft
tæt samarbejde i

Nye rådgivere vælges i Danmark af lokalafdelingerne og sendes med på det første

til gang.

t2

lokalforeninger.
F1NNILCO vil forsoge at
få besøgsvenner.

søge

penge fra den svenske
kræftforening til f.eks.
trykning af brochurer.
Der uddeles penge
hvert år; man får ikke
et fast beløb. ILCO
har lokaler hos

Pioritering:

kræftforeningen, får
informatoner derfra og
sporger om forslag til

Samarbejdel
økonomi: Risto
Westman fortalte på
nordisk møde: -"På

projekter. Passer
forslaget ikke til
ILCO's egen id6,

centralt plan har
FINNILCO intet
samarbejde og får
ingen penge fra Kræftforeningen. Men
lokalforeningeme kan
have et vist sam-

arbejde og kan benytte ansatte i Kræftforeningen. Man søger
og får penge fra for
eksempel 'Spilleautomatforeningen'. I

FINNILCO betales 50
f.mk./år i kontingent".

bruges istedet eget
forslag. ILCO tager al
den hjælp, man kan få
fra Kræftforeningen,
men helt og holdent på

ILCO's betingelser.

ILCO modtager de
fleste penge til 'den
løbende virksomhed'

fra staten. ILCO
forsøger at arbejde hen
mod et ensartet
medlemskontingent på
150 svenske kr/år; nu

er der forskelle fra
amt til amt".

Danmark
COPA

Medlemmer: 3000.
Dannet: 1951.
P rio rite r in g :Forskelli ge

arrangementer i løbet af
året, bl.a. et sommerferiearrangement med
60 deltagere, og et

L4i'
)

weekendarrangement
for bøm og forældre
samt

Bdrje Olsson fra Srerige forteller om ILCO.

Midt i Livet

weekend.

Sømarbejde/økonomi:
sygdomsforløb og et liv med stomi.
2) Det er meget vigtigt, at man er sig selv. og hvis der
er behov for at vise sin stomi og pose kan man gøre det.
(- Denne danske retningslinie blev stærkt diskuteret. Se
senere -).
F'

3) Man skal lodde stemningen hos den patient man
skal rådgive. Er han/hun nervøs og/eller bange for et så
ukendt fænomen som en stomi? Eller er vedkommende

d

afklaret med at skulle have stomi, men har en masse
spørgsmå1.

4) Bevar optimismen eller skab den.
5) Man må aldrig råde en patient angående en evt.
stomioperation. Man kan fortælle, hvordan man selv

De islandske

havde det med at skulle have stomi og hvordan det går
nu - men aldrig råde en anden person.
6) Undgå at fortælle detaljeret om ens eget sy gdomsforløb. Man skal kun fortælle. hvis man bliver spurgt
eller hvis/når det er relevant: det vigtigste er at l)'Ite til
(fonsanes side 14
patlenten.

og Vgdis Steinpdrddnir
I s t om

ke,
Re,tkiavik).

i s;- g e p I ej e r s

skellige kriterier af
DSI.

BJ

..
1=
P..\ 'DI
\ 1Gf)

4

deltagere:
Sigurdur J6n Olafsson
(formand for ISILCO)

Siden marts 1996 har
der været en skriftlig
samarbejdsaftale
mellem COPA og
Kræften Bekæmpelse
(KB). Før dette
tidspunkt havde man
dog også en aftale.
COPA fik 175.000 kr i
1996 fra KB. Pengene
er øremærket til rådgivningsarbejde, tryksager mv. Fra tips og
lottomidlerne får COPA
ca. 900.000 kr om året.
Dette beløb forhandles
og fordeles efter 5 for-

Tove Frithioff

I

Daglig leder

Birgit Madsen
Ekspedition

§l

85,2.

Any Petersen
Ekspedition

Vi er til for Dem
STOMACARE er et uafhængigt stomirådgivningscenter, etableret
i 1979 med det formål at rådgive og informere om bandager, hudskader og psykiske problemer.
Spørg STOMACARE, vort dygtige og venlige personale rådgiver
om samtlige stomiprodukter på det danske marked. Vi leverer
portofrit over hele landet fra dag til dag.
STOMACARE stiller gratis specialuddannet sygeplejerske til
Deres rådighed.
Ævort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec,
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma.

Stomacare
.2670

Vangeleddet 77

Greve .Telefon 43 69 02 00

13

Ulla Sørensen
Sygeplejerske

1 ''

/

Henrik
Fosdam Jensen

lager og forsendelse
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7) Man skal ikke begynde at diskutere hvilke stomiprodukter, der er bedst. Det er stomi
sygeplejerskensÆorhandlemes

arbejde.

8) Hvordan har evt. partner det med, at
patienten skal have en stomi?

9) Bliv ikke for længe, aftal hellere et nyt
besøg. Gør det klart, at patienten altid er
velkommen til at ringe.
10) Udlevere brochurer og blade fra COPA.
11) Husk altid at udfylde en rapport både
efter en personlig og en telefonisk rådgivning.
Indsend den til sekretariatet".

Det danske "2. bud" fik mange kommentarer fra deltageme på Nordisk Møde. I
Norge er det som rådgiver ikke tilladt at
vise sin stomi, og flere af deltagerne fra
de andre nordiske lande mente også, det
ikke var hensigtsmæssigt at vise sin stomi
frem. Blandt de danske deltagere var det
faktisk ret sjældent, at nogle havde vist
deres pose frem til patienter, og da tun
hvis de var blevet bedt om det. Marianne
Hemmingsen viser gerne sin pose frem,
når hun holder foredrag for sygeplejeelever.

Marianne Hemmingsen fortsatte:
-"Hvis en patient har brug for at tale
med en rådgiver før eller efter operationen

kontakter sygehuset enten COPA's sekretariat eller lokalformanden eller en rådgiver direkte. Et af COPA's krav til rådgivning er, at rådgiveren helst skal have
samme køn, alder og stomitype som
patienten. Kan disse krav ikke opfyldes i
lokalafdelingen kan man eventuelt "låne"
i en af naboafdelingerne".
Sylvi Røren fra NORILCO, Norge kunne fortælle:
-"Jeg er leder af en besøgsgruppe på 6
medlemmer.I NORILCO har vi i alt23O
rådgivere. I de fleste tilfælde beder sygehuset på patientens vegne om besøg af en
rådgiver inden stomioperation. Prøver at

finde en rådgiver med samme alder, køn
og stomitype. Rådgivernes opgave er at
være til hjælp og støtte før og efter operationen og bør mindst have 1 års erfaring
som stomist. Desuden skal rådgiveren have accepteret sin egen situation og fungere

godt i dagligdagen. Da mange medlemmer
af NORILCO på grund af store afstande
ikke har mulighed for at deltage i kurser
og møder, har man i nogle år haft "opsøgende virksomhed" for at komme i kontakt
med så mange medlemmer som muligt.
Der kan eventuelt aftales besøg hjemme
hos et medlem, hvis det ønskes. I Norge

er der også mange telefonrådgivninger.
Besøgsledere og rådgivere aftaler et møde
på sygehuset ca. I - 2 gange om året".
Sigurd J6n 6lafsson fra ISILCO, Island,
meddelte, - "at de patienter der ønsker det,
får besøg inden operationen".
Bdrje Olsson fra ILCO, Sverige fortalte:
-"Stomipatienter har behov for at tale
med en med stomi. Derfor er det meget
vigtigt med et godt forhold mellem ILCO

og s1,-eehusene. På no-ele s1'-eehuse er
kontakten til ILCO god. mens den andre
steder iklie tungerer. ILCO r ille geme have mulighed for at besoge alle n1 opererede. da det er en stor stone. .\lle som
opereres i da-e. tår en god information på
sygehuset. Det er vigtigr. at foreningen står
i telefonbøger mv., for at nyopererede kan
finde patientforeningen".
Henning Granslev, COPA, berettede:
-" I Århus amt lokalafdeling har man
sendt en mappe med foto af alle rådgiverne i amtet samt navn, adresse, telefonnummer, fødselsår, stomitype og operationsår til alle afdelinger på sygehusene i
området. Mappen bliver ajourføft en gang
om året".

res 4 gange efter operationen inden for
detførste år. l1 personersvarede. Jegmener ikke at undersøgelsen viser så meget,
da patienterne ikke blev spurgt om, hvordan deres seksualitet varfør operationen.
Undersøgelsen viser bl.a., at disse 1 1 per-

soner vurderede deres psykiske velbefindende lidt bedre end deres fysiske".

En nordisk
stomisammenslutning
Ame Holte fra NORILCO, Norge, foreslo-s at man dannede en nordisk "parapl1 "- stomiforenin-s. NOA (Nordic Ostom1 .\ssociation) . I norden "tænker vi ens"

idet vi otie har samme holdning

til tin-

gene. sagde Arne Holte, og fortsatte:
-" Formålet med NOA skal være at optræde samlet i forhold til EOA og IOA.
Vi kan så forberede sagerne samlet, og
der vil blive lvttet mere til vores synspunliter. når vi er flere. Der skal ikke laves
et n1't bureaukrati. men blot holdes møder
på skift i landene - som tidligere Nordisk
Komit6møde og Nordisk Møde. Nordisk
Komit6møde skal være med et minimum
af deltagere fra hvert land. Møderne skal
holdes på skift i Oslo, København og
Stockholm og rejseudgifterne deles ligeligt pr. deltager. I forbindelse med Nordisk

Møde betaler hvert land egne udgifter.
NOA skal ikke kunne vedtage noget, og
har et land en anden mening end flertallet,

Sport - samliv og stomi
Arne Holte, NORILCO. Norge:

-"Det er vanskeli-et at -generalisere. når

man lever med en pose på maven. Man
kan dyrke idræt. men man er i starten meget usikker på, hvad man kan klare. Alle
kan dyrke idræt, man skal prøve sig frem
og lytte til kroppen. Det er i det hele taget
vigtigt al Eøre det, man har lyst til".
Vigdis Steinp6rsd6ttir, ISLCO, Island:
-"Der er i Europa lavet en livskvalitetsF eshniildag

lørdag aften :

Risto Westman, Finland,
Sylvi Røren, Norge,
Flemming Jacobsen, Nord-

jylland, Kirsten Bach, Hor'
sens,

Mark Budell, Norge.
F e stmiddag

lørdag aften:

Ytonne Larsson og

Karlsson fra Sterige, F lemming

Lejbølle, COPA,
Steinp6rd6ttir fra Færøerne,

og/

Susanne Thane, ConvaTec.

Copa 6/97

undersøgelse. 34 sprørgsmål skulle besva-

t4

,

skal dette land ikke være bundet.
Man kunne forstille sig et senere samarbejde mellem de nordiske lande og de

baltiske lande, selv om der
være et sprogproblem".

i

så fald

vil

Jorunn S. Movold fra NORILCO, Norge, tilføjede:
-"Jeg er enig i at NOA kun bør være

rådgivende. Et emne skal først drøftes i

NOA,

så i de respektive lande, og så igen

i NoA."

@@
Zilvinas og frue.

Afskeds kaffe på terrassen
denne gang

Fanel og takfor

Bcirje Olsson fra ILCO, Sverige, havde
denne bemærkning:
-"NOA bør være rådgivende, men i de
enkelte lande må man arbejde i den
retning, man har aftalt i NOA. Har en
forening meget dårlig økonomi, må de
andre landes foreninger hjælpe med
betaling af rejseudgifter".
Flemming Lejbølle, COPA:
-"Nordisk Komit6møde bør være tæt på

EOA[OA-møde.
Der var på mødet i Hvidovre enighed om
at forsøge at danne NOA. Først skal de
respektive hovedbestyrelser sporges.
således at NOA eventuelt kunne vedtages
inden 1.12.97. Formålet med \OA var der
ligeledes bred eni-ehed om: .{t stå stærkere

IO.{. både i forbindelse med forberedelse af sager og

i

forhold

til

EOA

o-e

sprogmæssigt. Senere eventuelt samarbejde med andre lande med tilsvarende

interesser som de nordiske lande. NOA
skal forberede Nordisk Møde. NOA skal
have 2 medlemmer fra hver organisation,

! DET JYSKE STOMICENTER
- med detailforretninger i Randers, Aalborg og
Århus -lører vi alle de store mærker i hjæipemiOler
til bandagering af colostomi, ileostomi, urostomi og
incontinens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi
beskæftiger os med, så vi er altid velinformerede
om det sidste nye, samtidig med at vi er fortrolige
med de anerkendte produkter.
Vi klarer papirgangen for Dem, hvis De ønsker det,
ligesom vi også sørger for automatisk levering pr.
post.

- Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og
venlig service, hvor vi altid sætter kunden i
centrum...
Vi forhandler f,eks.

ConvaTec

geme landsformand og vicelandsformand.
I NOA skal der være en præsident og en

vicepræsident. Præsidenten for NOA

vil

lor ekstra sikkerhed og komlort

være fra det land der har ansvar for
Nordisk Møde. NOA får ingen besluttende
myndighed. Nordisk Komitemøde holdes
på skift i Oslo, København og Stockholm.
Der skal ikke betales kontingent til NOA,
og der skal ikke være sekretariat i NOA.
Ved arrangementer i de respektive lande
sendes invitation til de andre nordiske
lande.

.COI-OPLAS-r
sikkerhed, tryghed, diskretion

.donsoc
stomiprodukter

Afslutning
Flemming Lejbølle sluttede Nordisk Møde
med at takke alle deltagerne.

-"Også ved denne konference har vi
erfaret, at vi er sammen for at hjælpe stomiopererede. Et vigtigt skridt på dette

C.Mærsk Andelsen's f,It[. A/S
SYGTPTTJEART!KLEP - EANDAGER

1 . TLF. 86426262
9l]l)() AATBORG . øSTERGADE 3 . TLF. 98 12 24 88
89OO RANDERS. TORVEGADE

møde harværet drøftelseme om dannelsen
af NOA", sagde Flemming Lejbølle.

15

Copa 6/97

Nu kon du i ol stilhed koncen
",i:r:l

3I iåiå

Z\

Pa

h
f

\

)

Tt

[-\

ruY
trgtr@
HI

ry}EEEE,'v,Å
Donsqc er ved utollige møder i potientforeningen lor stom iopererede
blevet opfordret til ot fremstille en
stomipose specielt designet til den
ileostomiopererede.
Ønskei vor en ileostomipose med indbygget filter, så det blev muligi for brugeren ot få en bedre og roligere noitesøvn. Somtidig skulle posen tilposses
til høire side of kroppen, for ot leve
op til krovet om et design udelukkende
til dig med ileostomi.

Resultotet blev Donsoc InVent.

gdbyssef

Et nyr filrer; der både beskytter mod lugsener og bolloneffekt

Med Donsoc

lnVent behøver du som
ileostomiopereret ikke længere bekymre dig om bolloneffekt p.g.o. tormgos.
Avonceret teknologi hor muligg jorr
udviklingen of et b1ødt o9 efieiiiur kulfilter til Donsoc lnVent
En beskyttende membrqn forhindrer
lækoge gennem filteret, men tilloder
tormgos ot possere. Kulfilteret beskytter dig mod ubehogelige oplevelser
forårsoget of lugt og vil somtidig
lmødegå bollondonnelse. Donsoc
InVent hor en helt speciel konslruktion,
som sikrer, ot kulfilteret ikke bliver fug
iigt eller tilstoppes.

trere dig om flere sider of livet
EIleostomiposen, der giver dig
frihed os eneståeniie

Det nye, effektive

fiber beskytter nrod

lIflHl,

Donsoc lnVent er forsynet med en lt.o-

lig blød og behogelig srofbeklædr,^o
på begge sider of posen. I kombinci
on med en smidig og
støisvog 5Jogs posefilm
er Donsoc lnVent stort
set lydløs, særdeles
komfortobel og 100%
lugfæt.
For fPrste gang en ileostomi-

pose tilpasset hpjre side af
kroppen.

Det serlige
design

tarmlugt og impdegår
ballondannelse.

1

\
\
I

asymmetriske

Dnscf,
lSmn

z;,;:::'"""t

uden

at

ne.

/

got at Dansac lnVent

ftf

Den graduerede hudbeskyttelelsesplade er
rhombefomret. Det
giver optimal klæbeevne ned i bOjefurer-

Ir.

være

tndbygget filter

Dqnsoc lnVenf giver din hud
optimol beskynelse

Behogelig stofbeklædning

Hudbeskyttelsesploden p6 Donsoc
og komb;r-e.e. c=..
ved fleksibilitet og s;kkerhed. Groo-eringen belyder, ot ploden er \((es'
omkring stomien, hvor der er størsi
behov for beskyttelse, og I'yndest ud
mod konten, sd den er i siond til ot
følge enhver fold eller uiævnhed i
huden
Hudbeskyttelsesploden er noturligvis
ollergitesiet, og'dens hydrokolloåe
gP.bygning bevorer ploden intokt, og
forhindrer ot denne flyder ud.
lnVent er grodueret

Bedre design

.

/

Prøv Dqnsoc lnVeni og
mærk selv forskellene

donsoc O

Udfyld svorkortet eller ring på

48 46 50 00 og prØv se v
den nye Donsoc lnVent

Dansac A./S,

y
§kriv novn og fuldsiændig odresse
og fiå rilsendt en grotis prøve
Donsoc lnVent fds både med foste hulstønelser fro 2G50 mm og som opklippelig fro

1560

mm.

Kryds of her ved siden of for ønsket prøve.

Send svorkorret
Donsoc Donmork
Lille Kongevei
3480 Fredensborg

i lukker kuvert fil:

Kryds of for ønsket prøve
Hulslørrelse

Opkhppelig:15-60

Novn

REF

mm

339 t5

20

mm

339 20

25

mm

339- 25

30

mm

339 30

35

mm

339-35

40

mm

339-40

45

mm

339-4s

50

mm

339-50

Adresse

Postnr,/By:

Telefon

Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
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LÆSERNE SKRIVER
Nordisk sangerlyst!
Danmark var i år vært ved det

nordiske møde for stomiforeninger, og det har sikkert
været givende for deltagerne.
I den forbindelse var COPA's
lokalformænd med ledsagere
inviteret til at deltage i en festaften lørdag d. 30. august på
mødets næstsidste dag. Fin
gestus - og jeg ilede med at købe mig en fri-weekend, så jeg
kunne ledsage min ægtefælle
på den store dag.

blev fundet frem, forsøgte man
ihærdigt at tale med de
nærmest siddende - o_e så gik
det løs igen! Min sidemand og
jeg bekræftede hinanden i, at
vi da var inviteret til en fest-

aften

o_e

ikke til et højskole-

møde eller en sangdyst fra kyst

til

k1'st!

me_set

skal

I ovrigt holder

jeg

af musik, bare jeg ikke

s1'n_ue

med.

\Iåske var det slet ikke menin_sen at

vi skulle

snakke

sammen? Ja. je_e sporger bare.

Nu var der mulighed for at tale

med gamle bekendte og udveksle betragtninger med de
andre nordiske gæster. Hotel
Scandic i Hvidovre var rammen om arrangementet- og
værelserne var nydelige. Ma-

Kl. 00.30 r'ar mit fællessanesbehov dækket for de næsre
man_se år. så jeg trali mie tilba_ee for natten. som der så
smukt hedder. Det var der i
øvrigt også andre der gjorde.

hjemlands vemodige, lidt
udenlandske bravurnumre - og
det blev ved i en uendelighed.
I de få pauser, hvor en ny sang

gæster skulle hjem

til

stederne.

man nu skal ril at bruge pro-

fessionelle rådgirere fra
" Kræftens Bekcempelse"

Det betyder ikke på nogen

øget samarbejde med Kræftens

Bekæmpelse. når det gælder
uddannelse af rådgivere.
I det ene indlæ_s stod bl.a.
"det er en meget dårlig ide. at

.

da..."
Jeg har me_qet s\'ært ved at se.
at je_s har

foreslået. at man nu

skulle til at bruge professionelle rådgivere fra Kræftens

måde. at vi som forening opgiver vor egenart eller suverænitet. Naturligvis ønsker vi
ikke at se COPA blive en underafdeliag af KB. Vi bestemmer selv. hvor langt vi vil gå i
samarbejdet. Tanken om at

lade vore folk deltage

siskursus

i et ba-

i KB kom, da vi

begyndte at arbejde med, hvad
et basiskursus i COPA skulle

indeholde. Vi erfarede, at der
langt hen ad vejen var et sammenfald med det indhold, vi
ønskede, og det, man allerede

tilbyder i KB.

kostet vores forening en masse
penge, ingen tvivl om det. o-s

uddannerrådgivere bl.a. ved at

vore rådgiver-

så kommer der ovenikobet

Men det er fint nok med til-

kurser. så de er bedst muligt

dette sure opstød fra mig, som
sikkert har misforstået det med
festlige helt og aldeles! Bedre
held næste gang!
Med bange anelser,
medlem nr.29107

rustet

kendegivelser så FU kan få en
fomemmelse af, i hvilken retning vi skal gå. Vi har opfattet
et basiskursus i Kræftens Be-

Per Møller

Lund, Stevns.

de deltager

I

til

i

den opgave.

de 7-8 år, jeg har delta_eet i

rådgiverkurser, har

vi

haft

kæmpelse som en virkelig

både stomisygeplejersker fra
FS22 samt medarbejdere fra
Kræftens Bekæmpelse som

håndsrækning

foredragsholdere.

sus"

S

amarbejdet

til nye rådgive-

re, men det bedste var selvfølgelig at lave et "basiskur-

i eget regi.

at

tale med nogen med samme sygdom
i livet på Ve- Det var skønt at opleve og se
dersø Klit Hotel. Jeg vil geme og vide at livet kan altså leves
bakke COPA og initiativta- helt normalt, alle var søde,

Dejligt

med disse to organisationer
har vi været meget glade for.
Det, vi har fælles, er, vi skal
rådgive mennesker, der befinder sig i en krise, og jeg mener
bestemt ikke, vi har grund til
at tro, at vi ikke kan hente
hjælp og inspiration udenfor
vore egne rækker.

Det var så den festaften - åh,
hvilken skuffelse. Den har

var det muligt at samtale - men
kun kortfattet, fordi mødedeltagernejo skulle arbejde, og vi

jo godt ryste folk sammen. Og
rystet blev man. Via en forsanger gik det derudad... vort

I sidste nr. af bladet var der to
læserbreve, som kommenterede forenilgens tanker om et

af uvurderlig betydning. Men
det er ikke altid helt uden problemer at hjælpe på den rette
måde. Derfor er det også, at vi

- men de ledsagende vine var
udmærkede. Vi var hyggeligt

hinanden ved... bordene blev
stillet sammen i en slags vognborg, og der blev uddelt sangbøger. Et par gode sange kan

Af : Flemming Lejbølle, landsformand

ud-

Ved søndagens morgenbord

Og så ... nu skulle vi komme

Rådgiveruddannelsen og Kræftens Bekæmpelse
Svar til Marianne Andersen og Jytte Wittchen.

Bekæmpelse til at råde og vejlede et menneske, der har fået
stomi. Jeg er fuldstændig enig
i, at det, at møde et menneske,
der har "været igennem" noget
af det samme, som jeg har, er

den var ikke opsigtsvækkende

bænkede ved små borde. Der
blev sagt nogle bevingede ord
undervejs og overrakt en gave
til en litauisk læge. Fint nok.

Har du et indlæg til Copa-bladet, så skriv til
COPA, Redaktionen, OdinsvejS, 4100 Ringsted.
Du kan godt få dit brev anonymt i bladet, men
redaktionen skal kende dit navn og din adresse.

Weekend, midt

gerne for et dejligt

ophold.

weekend positive

Som (nygift) ileostomi ejer
(opereret november 96) var
det rigtig dejligt at få talt med
nogen med samme sygdom.

Copa 6/97

og gode

til

at vejlede.

Jeg kan nu meget nemmere
overskue min fremtid og ved
også jeg til enhver tid kan
kontakte dem jeg var sammen
med og få gode råd.
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Min mand syntes også vi havde en skøn og afslappet

week-

end. Hotellet var 1. klasses,
forplejningen var helt i top, så
vi håber, at der bliver holdt
weekend igen næste år. Kom
ud af busken, og ta'og meld
jer til, alle som ikke har prøvet
at være med.

Endnu engang tak for en dejlig

weekend, en særlig tak

til

de

to primus motorer Henning og
Sven. Det glorde I rigtig godt,

alt var perfekt til mindste detalje.
Mange hilsner fra
A. Jytte Holdt

tu

Annoncering og svar

i .COPA-PERSONLIGE'
er forbeholdt private medlemmer

COPA.PERSONLIGE
[2'(

Jeg søger en sød o-s
kærlig pige, der tænker mere
på det indre, end på det vdre.
Jeg er 29 år, impulsiv o-g har
mange alsidige interesser.
bl.a. film, sport. teater og
madlavning.
Du er mellem 20 - 35 år. og
har begge ben solidt plantet
på jorden.
Dit udseende har ingen
betydning.
Skriv også gerne, hvis du er

enlig mor.
.ary Billet mærk 001

§v'

af

Sådan kommer
du
med i
COPA.PERSONLIGE

Annoncering og formidling er gratis.

Sådan svarer
du
på
COPA.PERSONLIGE
billetannonce

Send et brev med din

kontaktannonce til:
COPA-sekretariøtet
Odinsvej 5
4100 Ringsted.

Send et brev med dit

svar til:
COPA-sekretariqtet
Odinsvej 5
4100 Ringsted.

Du er naturligvis nødt til
at skrive dit navn og
adresse. så

COPA.

billet mrk. uden på

videresende sr,ar til dig,
men du kommer a/lirl
anon)mt tbillet mærkt i
bladet.

kuverten.

COPA videresender dit

til billet
mlerk personen.

svarbrev uåbnet

Måske sidder du alene, og vil geme have en god ven. Måske vil du har e en r en at så i
svømmehal med. Måske har du problemer med din stomi o-s soger andre med
samme stomitype at udveksle erfaringer med. Måske....
Mulighederne er mange. COPA-PERSONLIGE er til dig. der soger direkte kontakt
med et andet COPA-medlem. Alle breve til COPÅ-PERSO\LIGE r il blive
behandlet fortroligt og alle indlæg i bladet bringes anonvmt tbillet mærk).

An noncepriser
1

998

For tierde år i træk:

Uændrede

annonce priser
(Nærmere oplysning om
priser, formater, mv.
- ring venligst til
sekretariatet

3525
eller

57 67

redaktøren
57 67 24 30.

livsglad og ser positivt på
livet. Jeg er slank og ser
meget ungdommelig ud.
Vil gerne træffe en rar og
venlig mand, 55 - 65 år, som
kan lide at hygge sig over
dejlig mad og en flaske vin.

6t

Billet mærk 002

Enkemand - 69 år,

Husk: Anfør tydeligt

vi kan

Skriv til COPA-PERSONLIGE

ANNONCER I
COPA-BLADET

12{ J"* er enke. 62 år

190 cm høj - slank

ungdommelig, ikke ryger,
rask og aktiv (colostomist)
søger jævnaldrende eller
yngre dame der er danseglad
og ellers har almindelige
alsidige interesser som jeg
selv: Musik, litteratur. rejser

og lignende.
Jeg har auto og et
sommerhus, hvor jeg mest
opholder mig.

g

Billet mærk 003

BLOK Speciølcenter
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
o er STOMIOPEREREDE
o er brystopererede
o har ufrivillig vandladning
o har behov for stØttestrømper
o brokbælter efter mål
o overtræksposer efter ønske
Forsendelse og rådgivning er gratis
Kontakt sygeplejerskelkonsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf: 75 84 00 22 t9

Fax: 75 84 03 22
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NYT FRA
LOKALFORENINGERNE
Ta'hele familien med inklusive bomene. Hver person bedes medbrin-ee en gare til 20
kr.. der vil blive spillet om disse gaver. \i glæder os til at se
jer.

København/
Frederiksberg
t
Foredrag
Den 14.11. kl. 13.i0

i Pilegården.
Husk der er medlemsmøde
denne fredag. Her vil vi forsøge at komme og holde et
foredrag om zoneterapi. Dette
er jo et spændende emne, så

sange. Dette skal nok blive
festligt. når I så o-eså har taget
jeres gode humør med hjemmefra. Så kan vi få nogle hyggelige timer sammen. Husk
det er allerede kl. 13.00.
Denne underholdende eftermiddag med arrangement og

vil beløbe sig til kr. 100,(Drikkevarer er for egen regning.)
Bindende tilmelding skal
sang

mød op og få en hyggelig efter-

middag.

Kærlig hilsen Grethe

Julefest

ske senest den 29.11 .1991 .

Lørdag den 6.12 kl. 13.00
skal vi atter mødes i festligt lag
til vor årlige julehygge i Pile-

Grethe

tlf. 38 28 03

82,

re et lækkert jule tag-selr'bord.

med betaling fredag den 14. I 1.

Efter at vi har spist, skal vi
have kaffe, og hertil kommer
sangeren Rizzo med sin ledsager og synger sine dejlige

ved medlemsmøde.

**.
Julearrangement
Lørdag den 22.11 k1.14.00
Så er det tid tiljulehygge,juletræ og hvad dertil følger. Lørdag den 22,11 l.J. 14.00, holdervi julekomsammen i Skovlunde Medborgerhus.
Det bliver lidt tidligere i år
Copa 6/97

2740 Skovlunde.(Lige udenfor Skovlunde st. på P-pladsen.)

Med det offentlige til
Skovlunde st.:
Bus 142 Skovlunde st.,
Vanløse-Ålekistevej.
Bus 145 og 146
Herlev st. - Skovlunde st.
Bus 400 S Lyngby st. Ballerup over Bagsværd.

S Birkerød st. st. Ballerup st.

Glostrup st.
Bus 300 S Nærum L1'n_ebi,st.

Toget Klampenborg -

Ballerup linie C, stopper
på Skovlunde st.
Bestyrelsen ønsker alle en god

jul samt et godt nytår. Vi ses
til januar 1998 hvor vi igen
skal holde en Bowlingeaften
med spisning. Dato og sted vil
I finde i det næste COPA blad.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmelding hos:
Litta tlf. 38 l0 26 25.
Mia tlf. 36 17 91 83
og Kirsten tlf. 3i 38 16 77.
Der kan o_eså ske tilmeldin,e

gården, Brønshøj.
Her vil der blandt andet r'æ-

Ådressen er Skovlunde
Medborgerhus, Bybuen 19,

Bus 500
Værløse

P.b.v.

Grethe Nielsen

lokalfurmand

Københavns
amt
og vi holder det et nyt sted,
men det bliver ikke mindre
hyggeligt af den grund.

Vi skal synge og danse om
juletræ, der vil være gløgg og
æbleskiver til indkøbspris og
Amerikansk Lotteri med gode
præmier.
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ISHøJ SVøMMEHAL
- et rart sted at komme
Ishoj Srommehal - et rart sted at komme, står der i en brochure. der er omdelt midt i oktober måned til hustande i Ishøj.

I brochuren kan man læse:

"Det er af hygiejnehensyn
ikke tilladt at benytte bassinet,
hvis du har stomipose"
Stomisygeplejerske Lene Lund-Thomsen har gjort COPA
opmærksom på denne brochure, og hun udtaler:
-"stor var min overraskelse, da jeg fik denne brochure. Jeg
troede ikke der fandtes noget mere hygiejnisk end stomiposer,
da alt jo er lukket inde?"
Landsformand Flemming Lejbølle har taget kontakt til Ishøj
Svømmehal. Her udtaler inspektør Bjarne Bergen:
-"Det munder i en misforståelse. Folk med stomiposer må
gerne komme i det nye varmtvandsbassin".
Så derfor: Du kan trygt gå i Ishøj Svømmehal. Hvis du
alligevel skulle blive afvist, vil landsformanden meget geme
høre om det, og i så fald straks tage sagen op igen.
Ishøj Svømmehal har telefon 43 57 7l 72.

Frederiksborg
amt
i
Siden sidst

Besøg hos Kirudan

ligdag og så også deres lager det var meget imponerende.

Der har været en lille nisse på

spil

i

oktober nummeret af

Inden

COPA, men alligevel var der
dog nogle medlemmer, der
fandt ud af den rigtige dato og

COPA Frederiksborg amt vil
herigennem geme takke Kirudan for en interessant og hyggelig aften.

og de fortalte meget levende og

med begejstring om Kirudans

opbygning og fornemmeste
målsætning, nemlig: Kundepleje. Der var i det daglige 5
personer tilknyttet brugere i

nogle overraskelser, som jeg af
gode grunde ikke kan røbe her.
Forhåbentlig får vi nogle glade
og hyggelige timer sammen.
Desværre kan vi ikke aflrolde et gratis arrangement, så øl
+ vand + snaps bliver for egen

Alle, der har lyst til at deltage

kl.

den 29.11 kl. 13.00
Tidli-eere nær'nede -1eg nisser.
og det får mig til at tænke på.
at julen nærrner si-e med hastige skridt. Også i år afholder
Frederiksbor-e amt julemode.
Vi starter kl. 1 -1.00 med fælles

til vore

Af de 5 ansatte i afdelingen for stomister er der 2
sygeplejersker. Vi fik et glimrende indblik i Kirudans dagbehov.

i

generalforsamlingen lørdag
d. 7 .2.98, bedes sætte kryds i
kalenderen og reservere dagen
allerede nu.

Mere om generalforsamlingen i næste nummer af Copabladet.

GIædelig Jul
COPA Frederiksborg amt vil
til slut ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig Jul
og et godt Nytår.

Hostrupsvej 26,
3400 Hillerød.
Lørdag d.29.11.97
13.00

-

På bestyrelsens vegne
Gisela Schjøtt

17.00.

(Altså det sædvanlige sted.)
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Tilmelding

Den 20 septemnber 1997, blev
der hos Inge-Lise Sørensen
ApS i Helsingør, afholdt et
møde, med foredrag, omkring
fænomenet "Jordstråler".
Kaj Lund, bød på Inge-Lise
Sørensen og egne vegne velkommen, med håb om at de ca.

Julemøde

henhold til § 58 (hvilket jo er
os). så man altid blev betjent
af nogle med kendskab

den 7.2.98

Iulemødet ffioldes:
Hillerød Fritidshus,

kringle til.

Kirudan havde stillet 4 medarbejdere til vores disposition.

Generalforsamling

i løbet af eftermiddagen være

regning.
Betalingen for en gæst er vi
så heldige igen i år at kunne
holde på kun 50,- kr.

vi forlod de lyse og

venlige lokaler blev vi budt på
et dejligt traktement med
sandwichs, øl eller vand efter
ønske og kaffe med en lækker

mødte op.

veret platte, og der vil desuden

senest

fredag d. 21.11 til:

Bent Larsen,

tlf:49 22 06 16 eller
Jorgen Wissing,
tlf: 4914 7747.
Begge træffes bedst mellem
17.00 og 18.00.

kl.

frokost. hvor der bliver ser-

Møde om jordstråler

Kirstine,*Iardanr
Vi har altid
førende
produkter
på la$er!

Coloplast
@

HOLLISTER.

@ ConvaTec
[butotrol phcno

- når det gælder:

Portofri levering fra dag

Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Ingen ekspeditionsomkostninger.

Vi løser hver opgave
individuelt og giver os
altid sod tid. så netoD
du får den løsning, der
er bedst for dig!

til dag.

Ingen grænse for mindste
leverance.
Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Permanent udstilling af
alle produkter

Kontortid hver dag fra:
kl.8.30 - 16.00 på
tlt.97 423233

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro

Tlf.97 42 32 33 . Fax 97 42801,4

2t
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35 deltagere måtte få en hyg-

flydelse på vores daglige triv-

gelig eftermiddag.
H.C. Juhl, fortalte herefter
om "jordstråler". Et interes-

se1.

sant fænomen, som for visse
mennesker kan give store problemer i hverdagen, og som på
visse områder er meget svære
at forstå. Visse af disse fænomener, som relaterede til den
barnelærdom vi har fået i fysik
i skolen, var til gengæld ikke
svære at forstå.
At f å " p i nd e ne", til at " tale",
og "snakke" med dem, var for
mig magi, og dermed et "tabu"
om tro og medfødte evner.
Tilgengæld trorjeg, at vi var

mange, der var enige om, at
de natur omgivelser vi færdes
i, i det daglige, har en stor ind-

Lolland /
Falster

Under og efter foredraget,
blev der stillet mange spørgsmåI, og for dem der havde
lyst, mulighed for at afprøve
"pindenes" magi.
Under foredraget serverede
Inge-Lise Sørensen ApS, brød,
kaffe, te samt øl og vand efter

t
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Forju!

Fem år
på en god måde

den 30.11 kl. 14.00
Til gengæld håbes på stor tilslutning til "forjulen" d. 30/1 1.
Vi mødes på Majbølle Motel

ønske.

Den årlige høstfest sammen

Før og efter foredraget, var
der endvidere lejlighed til at

med dem "nordfra", blev i år
afholdt på Elverkroen i Stubbekøbing. Det var samtidig en
slags fødseldagsfest for os fra
Strømmen. Der var pludselig
gået 5 år på denne her gode
måde, at mødes i et festligt lag.
I alt 45 personer mødte op i
festtøj og højt humør sammen
med vores herlige leverandør,
Inge Lise Sørensen, til vores 5

stille spørgsmål om stomi
produkter m.m. og bese IngeLise Sørensens virksomhed.
Tak til Inge-Lise og hendes
medarbejdere, for en hyggelig
eftermiddag.
Jørgen Wissing

års dag.

Alle fik hvad der

kunne

proppes i munden og mere til.

Fyns

amt

**.,
Julen 1997
vi i år også
Vi glæder os

Selvfølgelig skal

mentet er gratis, men tilmel-

have julemøde.
til at se Jer og servere lidt lækkerl. Datoen er den I I . december 1997 kl. 19.00 i Kræftens
Bekæmpelses mødelokale Vesterbro 46, Odense. Arrange-

ding senest den 7. december til
Lars E. Nielsen tlf.: 66182443

eller mobiltlf.: 3040 7743

vll

være en god ide.

Lars E. Nielsen
Lokalformand

Efter forret og flere former for
stegt/grillet kød, mørt som en
drøm, med alt muligt tilbehør
og salater, så var det lige før
at brilleme skulle sløres inden
desserten. Is, fromager og
kransekage, man kunne næsten ikke holde til mere. Vin,

hvad man havde lyst

til

og

kunne klare af mærket "ad
libitum". Endelig sluttede vi af
med kaffen og med lidt fællessan_s.

Dejlig dansemusik.

Der blev danset lii ligt både
inde. Danse_euh'et var
simpelthen for lille. Der var
100 andre gæster foruden. En
dejlig aften med liv i kludene,
ude

Stomiambulatorium på Hilerød
Sygehus - et tilbud til stomiopererede
Hillerød Sygehus har i 199'7 oprettet et stomiambulatorium i
tilknytning til organkirurgisk ambulatorioum, hvor der er ansat en sygeplejerske 28 timer pr. uge. Sygeplejersken i stomi-

o_e

melodier der kunne synges
med på, den

ambulatoriet kan til stomiopererede og deres pårørende tilbyde
samtaler, vejledning og rådgivning om det, at leve med en
stomi, samt praktisk hjælp til stomiplejen. Egen læge/hjemme-

kl. 02.00.

sygeplejerske kan henvise patienter direkte til stomiambulatoriet og patienter kan selv tage kontakt og benyte sig af
stomiambulatoriets tilbud som omfatter:

så

E
E
tr
E
tr

bare en ende

Vi glæder os allerede til næ"nordboerne"

ste år, hvad mon

samtale, rådgivning, vejledning
undervisning
praktisk hjælp
demonstration og information om bandager og hjælpemidler
oplæring i irrigation.

finder på?
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Løvfaldstur måtte
aflyses
Løvfaldsturen d. 21-9 måtte
desværre aflyses. Der var lige
lidt nok, der havde tilmeldt sig
turen. Er det blevet for hurtigt

Stomiambulatoriet har et tæt samarbejde med sygehusets
organkirurgiske læger og afdelinger.

HillerØd Sygehus stomiambulatorium
v./ sygeplejerske Lotte Voergaard, tlf. 48 29 35 63
Telefontid mandag, onsdag, torsdag kl. 08.00 - 09.00.
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fik

efterår?
Men vi prøver igen næste år.

22

kl.

14.00.

Der medbringes t hemmelig
gave pr. person, der så bliver
spillet et bankospil om og selv-

følgelig skaljulen også synges
ind.
Foreningen giver kaffe og
kage, lånt os til sangbøgerne,
slå kryds i kalenderen for tilmelding til bestyrelsen senest
d. 24t11.
Samkørsel? Ring til bestyrelsen.
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Socialmesse
med liv og leben
Lokalforeningen deltog sammen med Næstved lokalafdeling i en udstilling ved Socialmesse i Næstved Hallen d. 28.
- 30. august.

Storstrøms amt havde inviteret foreninger under DSI,
sammen med mange Bo- og
Naboskaber, Væresteder.
Der var udarbejdet en vagtplan for bemanding af standen

i

udstillin-esdagene. Mange

havde sagt ja. Der skal mange
til når det er over tre dage.
Der var også tid til at besøge
de andre stande. Snakken gik
godt, der var arbejdende værksteder, liv leben over det hele.
Der var rig mulighed for at
købe afde mange fine og sjove
ting i standene. COPA's stand
blev godt besØgt. Gæsteme fik
et lille glas at drikke, lidt knas
eller lidt sødt at tygge på, eller
begge dele.

Det var nogle hyggelige timer
havde sammen med Storstrøm nord.

vi

P.b.v.

Marianne Andersen

Jeg synes, det var en god opRådgivere:

Næstved
**
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To nye
bestyrelsesmedlemmer
Lørdag den 23. august holdt
vi generalforsamling i FuturaCentret. Efter selve generalforsamlingen hvor der blev
valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer, kom Næstved's be-

til

Ny Vordi-ngborgvej 67
4771 Kalvehave
Tlf.: 53 78 80 78.

I

styrelse

Jytte Aarøe

at se således ud:

Merete Møller

(lokalformand),
Jan Bøjtrup,

Christina Hartmann,
Thorkild Grell
(nyt bestyrelsesmedlem),
Thomås Morån
(nyt bestyrelsesmedlem.
tidl. suppl.).
Suppleanter:
Grethe Christiansen

Christina Hartmann (J-pouch)
Vejløvej 108A, Vejløgården
4700 Næswed
Tlf.: 53 80 06 64.

Vi siger tak til Bent Rutmann

Vi siger tak til Mogens Jensen
og Lizzie Christiansen for je-

for en interessant eftermiddag,
og til Grethe, der som altid,
sørgede for et lækkert måltid
til os !!
Mange hilsener
Christina Hartmann

res indsats i Næstved's bestyrelse.

Efter generalforsamlingen
havde vi inviteret zoneteapeut
Bent Ruthmann, Hårlev, til at
komme og fortælle om alternativ medicin og kosttilskud.
Bent havde et hav afbrochurer
med, og kunne fortælle om
mange forskellige ting, bl.a.
fik vi udleveret et lille sæt så
vi kunne teste om vores zink
var i orden, - så der var lidt

Gode messedage
Døn 28.-29.-30. august var der
Socialmesse i Næstved.
I Næstved besluttede vi, at
det ville vi gerne deltage i, og

det var en god mulighed for
at komme ud og præsentere
vores forening. Vi lavede en
aftale med Lolland-Falster om

nysgerrig efter at få at vide, om
der er et konkret middel, der

messen havde der været en al
for mangelfuld PR, næste gang

er det helt nØdvendigt med
meget mere presseomtale før
messen.

Det var lidt ærgerligt, for
det var et rigtigt godt initiativ,

som mange mennesker havde

Siden sidst

meget at overskue på en gang.
Man er naturligvis altid meget

levelse, og det var alletiders
mulighed for at møde mange
andre foreninger, og få en god
snak med dem. Desværre var
der ikke så stort et publikum,
som man kunne ønske sig. Før

en fælles stand, og den 28.

juli

lagt et meget stort arbejde i.
En stor tak til alle jer frivil-

lige som hjalp - tak
gode dage!

for

nogle

Mange hilsener

Christina Hartmann
Siden sidst

Høstfest

kan hjælpe mod vores syg-

holdt vi et fælles-møde, hvor

vi

Elna Rasmussen
Revisor: Erik Hansen,

domme. men der var ikke noget bestemt. men mange ting.
der måske kunne hjælpe mod

lagde en "vagtplan" for
hvem der passede standen
hvornår. og hvordan r i ville

Lørdag den 6. september var
det så tid til vores årlige Høstfest, som vi i Næstved jo traditionen tro holder sammen med

Per Møller (suppl.).

det ene eller andet.

gribe det hele an.

Lolland-Falster. så det var bare
med at kaste sig ud i lække-

INGE I LISE
SØRENSENS

J

SPECIALISTER I SYGEPLEJ EARTI KLER
STOMI .KOMPRESSIONSSTRØMPER.BRYSTPROTESER
SÅNATHANDLING

.

BANDAGER

. INKONTINENSPRODUKTER

=RådgivningVedSpeciaI-_lndividueltilpasning
uddannede sygeplejersker i eget hjem

.€
Salgti! private
Fragtfri levering
-Leveringfradagti!dage|ntetekspeditionsgebyr
- Sundtoldvei 8C . 3000 Helsingør . Tlf. 49 21 OO 44. Fax 49 21 02 57
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rierne og guffe løs, og ind
imellem fik vi også en fællessang, som alle kunne være
med i.
Bagefter kunne vi så springe

på dansegulvet, hvor husorkestret spillede på livet løs,
så vi kunne få smidt nogle af
alle de kalorier, vi netop havde
indtaget.
Der var en rigtig dejlig og
festlig stemning, og selvom jeg
har sagt det før. så lad mig nu
alligevel sige det igen: Det er
så dejligt og positivt at være

blandt mennesker, der trods
hvad man nu går og har kvaler,
formår at lade dårlig dommene

blive derhjemme, og istedet
rigtig nyde det og feste, når
man er ude.

Kort sagt: Tusind takfor
super dejlig aften!

en

Julen er
(snart) over os

Roskilde
amt

Lørdøg d. 6. december juler
vi i de hyggelige omgivelser i
Futura-Caf6en, Ringstedgade
20, Næstved. Vi følger traditionerne og kaster os frygtløse
ud i alt det med gløgg, æble-

skiver, kaffe, kringle o.s.v.,
o.s.v. Julehistorien vil heller
ikke mangle og husk endelig
at medbringe 1 stk. gave pr.
deltager (værdi: max kr. 20,-)
Traktementet beløber sig til kr.
20,- pr. deltager. Vanen tro vil

bordet være smukt dækket
med alt, hvad der hører til.
Vi håber at se rigtig mange af
jer til dette før-juleri.
Sidste frist for tilmeldin-s:
Mandag d. l. december.'
på

tlf: 53 77 l-l

Mange hilsener
Christina Hartmann

-V

e

re

I

e .ll

Nu er det snart Jul igen
kl. 18.00

Julestue 8-12

Mandag d. 8. december kl. I 8.00 inviterer bestyrelsen til Julestue
på "Møllebo", Københavnsvej 3, Køge.
Vi mødes kl. 18.00 på Møllebo til en julebuffet (koldt og lunt)

med diverse drikkevarer

til. Aftenen vil

byde på forskellig

underholdning og musik. Vi vil igen lave et bankospil med de
pakker, som hver deltager har med til en værdi af ca. 25,- kr.
Der vil blive udsendt brev om pro-qrammet midt i november.
Til denne aften vil vi geme have tilmelding. til Erik Kristjansen,
Jasminvej 1., 4600 Køge. Tlf: 53 65 38 78. efter den 9. december
97, tlf .:56 65 38 78.
Siden sidst

Gode input fra psykolog
\landag d. 25. august medlemsmode i Roskilde, hvor psykolog
\ilou tia Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter i
L1 n_eb1 fortalte om. hvad r i kan bruee K.B. til i forbindelse med
vor rådgivnin_e. En atien med mange gode input, tak til Jeppe
\ilou for en god aften.

Jeppe

01.
o I I e r.

**

P.b.t .
fo rmand

Glædelig Jul
Bestyrelsen i Roskilde amt ønsker alle medlemmer og pårørende
en glædelig Jul og godt Nytår.
P.b.v.

Erik Kristjansen
Der

Knogleskørhed
og stomi
- overlæge
giver gode råd

vil blive

udsendt en på-

til vore medlemmer,
og er der et kørselsproblem

mindelse

Næste møde i lokalforeningen

kontakt da venligst et bestyrelsesmedlem.

er som tidligere omtalt et indlæg om sammenhængen meilem knogleskørhed og det at
være stomiopereret.
Mødet afholdes tirsdag den

25. november

kl.

19.00 på

t
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Første arrangement

Landsformand Flemming Lej-

Spændende aften

i 1998

bølle fortalte om sit arbejde

Mandag den 15. september afholdt lokalforeningen et med-

som landsformand.
Konsulent Ulla Andersen fra
firmaet Coloplast viste det nyeste indenfor firmaets hjælpemidler, og var vært ved kaffen.

Hotel Ansgar, Skolegade 36 i
Esbjerg. Foredragsholder er

den 19.2, Grindsted Sygehus
Næste arrangement i lokal-

overlæge Otto Grove fra Varde

foreningen er med overlæge
Anders Larsen fra Grindsted

sygehus.

Det bliver helt sikkert et
spændende og lærerigt foredrag, så brug denne aften til
atfåøget din viden om knogleskørhed.

Sygehus den 19. februar. Der
vil tilgå medlemmerne nærmere besked.

NY HELSE BOGKLUB

Min Bogklub
Min Bogklub - mit helbreid,

Valdemarsgade 2A, Postboks 38,4100 Ringsted

Copa 6i97

Sønderjyllands
amt

P.b.v.

Frede Jensen

$
24

lemsmøde hvor 2l personer
var mødt op til en spændende
aften med Søren K Buck som

fortalte om sine mange rejser
verden rundt på tommelfinger.
Han rejser stadig rundt, selvom han er blevet blind for ca.

3 år siden.

P.b.v.
Sven Kjærsgaard Jensen
(Sønderjyllands amt
fortsætter næste side)

BESTIL EN GRAI'S BOGOVERSIGT
PA TLF. :57 67 2430
Forlag/leverandører, der dags dato er repræsenteret i 'Min Bogklub':
ASCHEHOUG; CALUNA; FRYDENLUND; HOVEDLAND;
KLITROSE; L&R FAKTA; OLIVIA; RøMER NATURPRODUKTER

@
lister, vil vise det nyeste inden-

Offentligt møde
Mandag den 10. november på
Aabenrå Sygehus kl. 19.00 i
mØdelokale 1, medJeif Seirup,
Audiodan Høreteknik, Gråsten. Afd. sygeplejerske Mette

for stomihjælpemidler.
Tilmelding ønskelig, men
ikke nødvendig, til Annelise
Flede tlf.: 74 52 00 91 eller til

Michelsen vil besvarer spørgsmåI.
En konsulent fra firma Hol-

P.v.b.
Sven Kiærsgaard Jensen

Viborg
amt
I

Iokalformanden.

Lokalfurmand

Vejle

Før generalforsamlingen,
var der foredrag af chefpsykolog Pierre Fopaz fra Vejle
Sygehus. Pierre Fopaz fortalte
om krisens kendetegn og mekanismer under titlen. "Hvem
tegner livet". Pierre Fopaz er

meget, levende og lattermild
at høre på, har også skrevet
bogen, "Hvad laver ps1'kologen".
Karen Blok var tilstede med

udstillingen; hun havde Jan fra
Hollister med. En stor tak til

**.,
Kom til medlemsmøde

Dejlig mad,
generalforsamling,
årsager til brok og
nyt fra Holstebro
Sygehus's stomiklinik

Karen Blok, der var vært ved
kaffebordet tll de 24 personer
der var mødt.

COPA-klubber
iVejle amt
COPA klub i Vejle,
Sygehusets cøfeteiø:
Følgende dato 4 nov. og 9. dec.
begge dage fra kl. 15.00 til kl.

17.00. Tilmelding til Licl'
Rasmussen tlf.: 75 85 30
COPA klub i Fredeicia

I. P. Schmidtgården:
Folgende dato 12. nor'. o,e 10.
dec. begge dage fra kl. 13.30

til kl.

15.30. Tilmelding til Lis
tlf. : 75 5628 20.

Jacobsen

P.b.v. Lis Jacobsen

spille gratis julebanko. Conva
vil udstille denne gang.
Lad din indflydelse gøre sig
gældende i foreningen, og
meld dig tll senest den 26.11
hos: Aase Steenberg,
tlf 86 62 94 48 eller

Inga Andersen,
rlf:97 92 15 97.

Vi måtte desværre afvige lidt
fra det oprindelige program,
da landsformanden meldte
afbud på grund af en Englands
rejse. Selvom dette afbud vakte nogen skuffelse, fik vi en

god og hyggelig aften.
Efter velkomsten fik vi serveret en dejlig tre retters middag. Under middagen blev vi
underholdt af orkesteret "Kapellet",som hjalp med at skabe
en virkelig god og rar stemning. Ja, faktisk kan man sige,
at den fællessang der var planlagt, udviklede sig som en

"ønskekoncert" til glæde for
alle. Vi takker "Kapellet" for
deres indsats for at skabe en
god aften. Samtidig vil vi takke Kirstine Hardam, Kirudan,

ConvaTec og Hunstrup Østerild Sparekasse for pen-
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ge-qaverne.

Jubilæum med
'kapellet"

Vi takker de medlemmer der
støttede op om jubilæet. Vi

Lordag den 13.09 afholdt Lokalforeningen i Viborg Amt 15
års jubilæumsfest på Kjærgårdsholm Kro.

kunne godt have ønsket større
tilslutning, men måske en an-

den gang.
P..b.v. Lisbet H ede gaard

Ringkøbing
amt
direkte indsætte en lille bus til

Torsdag den 20 november

nogle med i bilen. Husk lige-

dams lokaler på Måbjerg Sko-

ledes at meddele os om et telefonnummer, så vi kan kontakte

Samkørsel: Som noget nyt
kunne vi tænke os at etablere
mulighed for samkørsel eller

Efter generalforsamlingen
da tiden sig nærmer,

vil vi,

58.

kl. 18.30

levej 48, Holstbro.
Mød talrigt op!

Sygehus (personale-kantinen).

Tec

at transportere medlemmerne
til og fra modet. Det kræver
naturligvis en velvilje hos alle,
således at man ved tilmelding
orienterer os om muligheden
for eventuelt at kunne tage

afholder lokalforeningen mØde i Kirstine Har-

generalforsamlin-

samlingen. Generalforsamlingen bliver afholdt på Thisted

ling d. 4. okt. Der skete ingen
ændring i bestyrelsen, alle blev
genvalgt.

til

gen skal sendes til bestyrelsen
senest 8 da-ee før generalfor-

t
Bestyrelsen genvalgt
Vi har holdt generalforsam-

afholder lokalforeningen i
Viborg Amt ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne.
Forslag

amt
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Generalforsamling
Lørdag den29.ll.-97 kl. 14.00

jer og koordinere det videre
forløb.
Spisning: Aftenen starter med
at vi spiser sammen. Bestyrelsen har valgt en anretning
med 7 dele; hertil serveres øl

i

og I snaps pr. person. Kaffe m/
småkager.

forløbne år.

Generalforsamling: Efter
spisningen går vi igang med

Tilmelding senest 14. november: Vi er nødsaget til at bede

generalforsamlingen. På valg

om tilmelding til mødet,

er formanden og to bestyrel-

betilling af maden også er nødvendig. Tag telefonen og til-

sesmedlemmer.

Årsager til brok: Herefer præsenter vi aftenes første gæst,
overlæge PerJuul Martiny, der
vil tale om emnet: Årsager til
brok og behandlingen heraf.

Stomiklinikkens virke: Vores
anden gæst denne aften er sto-

misygeplejerske Grethe Vendelbo, der vil orientere os om

25

stomiklinikkens virke

det

da

meld dig på 97 423233 senest
fredag d. 14.november.

Pris: Vi håber rigtig mange
deltage i arrangementet,
pris kun 40,- kr. Som sædvanIig er pårørende og interesserede i foreningens virke hjertelig velkommen. P.b.v.
Arne Nielsen

vil
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Anne Marie venter på dig/Jer.
Der vil selvfølgelig v ærekaffel

$*.

};li'

Bred invitation
- smal respons
weekenden den 19.

I 1998 vil dervære
de lige uger om fredagen fra kl. 13 til 16. Første
the og brød.

åbent

til

21.

september var COPA med

til

vil vise nye produkter fra Coloplast. Til stede vil der også
være personale fra forhandler
Fa. Mærsk Andersen, Randers.

Langenæs Handicapcenter. Her havde centrets patientforeninger mulighed for at give information og
vejledning om netop deres for-

Mødet vil blive holdt i Den
store Foredragssal, Indgang 6,
Randers Sygehus. Efter indslaget fra overlæge Peter Rasmussen vil der være kaffe/the

eningstilbud til medlemmeme.
For at trække publikum til huse var der arrangeret under-

i sygehusets kantine.

Åbent hus

i

holdning hver eftermiddag.
Der var også muli-ehed for at
få en kost-vitamintest. blodtryksmåling og høretest m.m.
Vi kunne godt have onsket.
at der kom lidt flere interesserede for at se Århus Kommunes tilbud til medlemmerne i
de forskellige patientforenin-

Husk pårørende og alle interesserede er meget velkommen til vores moder.

Af hensln til bestilling af
kaffe/brod bedes du se ne st fre dag den 11. nov. tilmelde dig/
Jer til: Lis Lene Carstensen.
tlf.: 86 42 69 79 eller Hennin_e
Granslev, tlf.: 86 28 ll 24
(bedst mellem kl. 14 og l8).

ger.

til

jo

gen-

Hyggeklubben, Arhus

at give råd og in-

Fremover vil der være åbent

Men, der var
gæld tid

så

til

formation, til de personer, som
havde lyst til at tale med os.
Grunden til at forholdsvis få
personer kom til centref var,
at der i Århus i denne weekend var flere andre Åbent hus
arrangementer. Samtidig var
der to store udstillinger i centrum, den ene om alternativ

i

hvis der er nogle, som har
kendskab til svømmehaller
m.m., hvor personer med en
stomi er blevet afvist, vil jeg

i

måneden fra

kl.

14.00

Første gang i det nye år bliver
den 14. januar.

medlemsmøde på Randers Sygehus. Overlæge Peter Rasmussen fra kirurgisk afdeling

14. november kl. 13.00
2S.november kl. 13.00
Flere af vore medlemmer har

vil fortælle om colo- og ileostomi. Der vil også blive talt
om fordele/ulemper ved an-

efterlyst en klub

plejerske Susanne Andersen

stomisygeplejerske Annemette
Back fra Århus Amtssygehus
og Copa arrangeret en fælles
svømmeaften.

Jeg har fra pålidelig kilde fået
oplyst, at en stomist var blevet

afvist fra et svommebad i Ar-

Der var ikke nogle af os,

hus.

der blev afvist i badet. Annemette prøvede også at bade
med pose. Og den faldt ikke af.
Så du[ kan trygt bade i Svømmehallen Spanien. Her bliver
man ikke afvist.

Det mente jeg ikke kunne
r'ære rigtigt. Efter personlig
henvendelse til "badet" fikjeg
imidlertid at vide. at det ikke
var meningen at afvise personer med stomi til badet.

Vi har talt om at lave en
svommeaften i begyndelsen af
det nye år.
Tak til Annemette for denne
aften.
P.b.v.

Efter samtale med personalet fra svømmeafdelingen mener vi, begge parter, at det må
bero på en misforståelse, at
den pågældende ikke kunne/
måtte bade dette sted.

lidt ekstra til kaffen).

Nyt:
Hyggeklub

mipleje, vil stomisygeplejerske
Helle Rasmussen fra ambulatoriet være behjælpelig med at
give gode råd. Konsulent/syge-

Stomi og svømning

Henning Granslev

fra kl. 16 til 19. Husk dufl er

Mandag den 17. november
kl. 19.00 vil der blive holdt

Har du spørgsmål om sto-

meget gerne kontaktes. Tlf.:
86 28 ll 24 (bedstkl.14 til 18.)
Personligt vedjeg, at der er
ikke er problemer i Svømmehallen, Spanien, Århus. Onsdag den 20. august havde

til

være

læggelse af J. Pouch.

For nærmere information
kan du ringe til Anne Marie,
tlf.: 86 43 43 37.
bedst mellem kJ. 8 og 9.

16.30. Samme dag vil der ligeledes være rådgivere til stede

EDB.
i

april.

Handicapcenter, den 2. onsdag

behandling m.m. og en om

Copa 6/97

hænges ud med navn. Men,

Hyggeklubben på Langenæs

altid velkommen. Vi sor,eer for
kaffe og the. Datoerne i år vil
være 12. norember og den 10.
december (denne dag vil der

Medlemsmøde
Randers

i

gang i det nye år vil være den
9. januar, sidste gang den 17.

Siden sidst

I

Det er med vilje stedet ikke er
nævnt med navn. Er der sket
en misforståelse skal ingen

i

Randers

*-§

Crohn klub
vest

Næste møde:
24. november kl. 19.00
Vi håber i Crohngruppen sta-

12, Vestergade 15,8900

dig på at se flere nye ansigter.
Tilgangen har desværre ikke
været så stor som vi kunne ønske os, derfor:
Har du Crohns sygdom og
er du interesseret i hyggeligt
samvær med ligestillede ca. 1
gang hver anden måned, - så
kom ud af busken, - vi er ikke
farlige, faktisk ganske rare og
fredelige, når vi skal sige det

Randers.

selv.

i

Randers.
Dette ønske bliver nu opfyldt.
Rådgiver Anne Marie Malling
Olesen fra Randers vil være
"kaffetante" i denne klub. De
første gange bliver den 14. og
28 nov. Fra kl 13 til 16. Stedet
vil være i Fritidscentret, lokale
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Vores seneste møde i Crohngruppen foregik d. 6. oktober
hos Gitte, hvor vi beså hendes

nyrenoverede, dejlige landsted. En hyggelig aften.
Vi mødes normalt på Langenæs A116 21, 8000 Århus C.

Vores næste mØde bliver
mandag d. 24. november kl.
19.00 på Langenæs A116 21.
Ring og meld dig til hos undertegnede.

Mariann Olesen,

tlf: 86 96 34 49.

møde andre mennesker, der

Forældregruppen

**"

Her vil nogen sikkert sige at

vi er uæstetiske.

Tak for sidst

vores legetante Marianne

Allerførst vil jeg sige tak for

billeder kommer først i næste

Hemmingsen, der de foregående år havde følt, at børnene
kunne have behov for noget at
putte sig i foran videoen når
trætheden meldte sig. Tak Kirstine.

nummer af COPAbladet, som
udkommer i januar 1998.

Også en stor tak

Jeg skal derfor ikke referere

fra Henning Granslev, for-

weekenden he1 men jeg vil ik-

Holstebro

mand i Århus amt, havde sØgt
og fået 2.000 k. til køb af spil
og videofilm. Tak.

som havde sponsoreret soveposer og dynetæpper til børnene. Dette på foranledning af

Og så lige et lille guldkom fra
en mor: "Hvor er det dejligt at

sidst

til alle de bøm og foræl-

dre, der var med tll at gøre
dette års familieweekend til
endnu en succes. Referat med

i Randers,
ke undlade at sige tak til
Kirstine Hardam

ik-

ke synes, det er ulækkert at tale
om afføring under middagen"!

i

til Lions Club

der på anmodning

Der er ingen grund

Pst-pst ...
Copo hor en
rnos§e radgivere - §orn
selv hor stotnl.

Ja, måske.
Men det beskriver egentlig forældregruppen meget godt. Vi
har alle sammen været så meget igennem med vores bøm,
at vi er blevet utrolig hærdede,
og det er en stor befrielse at
tale med andre, der har oplevet
det samme.

Til sidst vil jeg ønske alle

en

rigtig glædelig Jul samt et godt
Nytår, og husk allerede nu at
sætte kryds i kalenderen til
næste års familieweekend,
som foregår i dagene fra den
9.-11. oktober.

Med venlig hilsen
Lisbeth Refer Dals gaard
Forældregruppen

at

NYHED
Copa-bladet har
i dette nummer
søsat en rubrik med
kontaktannoncer,
se side 19.
COPA.PERSONLIGE
kalder vi den.
Vi formidler kontakt
direkte fra
COPA-medlem til et
andet COPA-medlem.

Vil du have
en penneven,
en teateryen,
eller?
Skriv straks til
Copa-bladet
- og din annonoe er
med næste gang.

ule det længere

vores rådgivere vil meget gerne
bruges!
- de er gode at lytte!
egne erfa ringer!
-0e I meget gerne Desøg e dig
på gehus eller hjemme!
-de ogsa gode telefonsamtaler!

Hvordan man får f at i en rådgiver?
Jo, du kan spørge på sygehuset, i ambulatoriet,
Copa's sekretariat - llt. 57 67 35 25 eller du kan
kontakte din lokalf0rmand, s0m findes på bagsiden af dette blad!

Copa's rådgivere er I for
27

Copa 6i97

@
PRODUKTINFORMATION

Produktinformation fra Coloplast
Produktudvikling
Af : Ghita Gaarde-N

isse n

Nu kommer der endnu flere

udseende selv efter flere dages

muligheder i Assura sortimentet, som i forvejen er den produktserie i Danmark med flest
løsninger at vælge imellem for

brug.

Nu kommer Assura l-dels
maxi kolostomiposer også

Posen findes i både en 1-dels
og 2-dels version til såvel kolosom ileostomiopererede. Pose-

med forklippet hul
Da vi fra flere brugere er blevet
gjort opmærksomme på, at der

den enkelte.

Assura med blød

rne findes i op til tre forskellige størrelser; mini, midi og
maxi.

for- og bagside
Det danske firma Coloplast

Hvis du er interesseret i at
få gratis prøver på den nye po-

er behov for en l-dels lukket
maxi pose med forklippet hul,
introducerer vi nu denne pose
i både hudfarvet og transparent folie. Posen findes med

Assura med blødfor- og bagside

introducerer nu en ny Assura
pose til kolo- og ileostomiopererede. Posen er forsynet med
den velkendte Assura klæber,
som både er hudvenlig og sik-

se, kan du enten ringe

følgende hulstørrelser: 25, 30,
35 og 40 mm.

findes i mange størrelser til både
kolo- og ileostomiopererede.

ker.

Den nye pose har en blød
stoflignende for- og bagside,

til

Coloplast Danmark på telefon
ll 12 08, eller du kan udfylde den portofri kupon på det
indstik, der følger med dette
nummer af Copa-bladet.
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Assura basisplade med
bælteØrer og forklippet hul
Nu kan vi også levere Assura

Assura Irrigationsærme

Til

gelig fordi, der er "stof'på
hele posen. I udviklingsfor-

at 2-dels brugere ikke mere

20,25,30,40 og 45 mm. Ba-

i

sispladerne har bælteører, så
der er mulighed for at bruge

de colostomiopererede. der

anvender irrigationsmetoden.
introducerer vi nu et nyt 2-dels
skylleærme, der passer til Assura basispladen. Det betyder,
behøver at skifte basisplade

onske fra en del brugere, så de
ikke mere selv behør,er at klip-

pe

i pladen for at tilpasse

til

stomien. Pladerne findes

den

med følgende hulstørrelser 15,

løbet er posen blevet afprøvet
af et brugerpanel, der oplevede, at for- og bagsiden var nem

forbindelse med irrigationen,
medmindre det er nødvendigt

at aftørre efter badning. Bru-

Det nye ærrne er meget langt,
så det er muligt at stå op at
irrigere. Ærmet findes i ring-

Assura 2-dels minicap med

størrelseme 40, 50 og 60 mm.

at levere en 2-dels minicap

ring
Vi har nu også mulighed for

60 mm

i

Vi kan nu levere en poseklemme til fleregangsbrug, der passer til alle tømbare poser. Pose-

klemmen er:
O Nem at håndtere.

OSikker i brug.
OAnatomisk udformet.

gratis prøver af et eller flere af
de nye Assura produkter, kan
du ringe til os på telefon nummer 49ll 12 08.

Coloplast legat
uddelt for 7. gang

Coloplast Stomi Information er

Mandag d. 2T.oktober blev Coloplast Stomilegat på 40.000 kr
tildelt 6 sygeplejersker. Legatmidlerne skal bruges til trykning
af en brochure om stomipleje hos
nyfødte børn, en studierejse til

for alle stomiopererede!

England med henblik på at for-

Coloplast Stomi Information er
for alle stomiopererede, også de,
der ikke anvender et Coloplast
produkt. Sammen med dette
nummer af COPA finder du det
seneste nummer af Coloplast

bedre stomiplejen for børn samt
til to sygeplejersker, der skal vi-

Coloplast Stomi Information er
navnet på det informations- og
nyhedsbrev, som Coloplast ud-

Coloplast startede udgivelsen af

fremtidige nyhedsbreve samt

Coloplast Stomi Information for

bidrage med tips og råd
stomiopererede.

giver ca. en gang i kvartalet. Coloplast Stomi Information omhandler i reglen et tema (f.eks. hudpleje), der er informationer om-

tættere dialog med brugerne af
stomiprodukter, for derved at få
endnu bedre forudsætninger for at
udvikle stomibandager, der også
fremover lever op til brugernes
behov og krav til modeme stomibandager. Det er nemlig Coloplast's målsætning konstant at
udvikle nye og bedre produkter,
der kan bidrage til en øget livs-

et år siden. Coloplast ønskede en

til

andre

kvalitet for stomiopererede.

Stomi Information. Hvis du fremover ønsker at modtage Coloplast
Stomi information, kan du enten

Coloplast får hver dag nye læsere

udfylde kdponen

til

Stomi Information eller ringe til
Charlotte Wollny Risom
på tlf. 49 11 12 08.
Næste nummer udkommer midt

nyhedsbrevet, og modtager
også forslag og ønsker til nye eller

forbedrede produkter. Derudover
er læseme også særdeles gode til
at indsende ideer til temaer for

Copa 6/97

Ny poseklemme

Hvis du ønsker at få tilsendt

Coloplast Stomi lnformation

rerede til andre stomiopererede
og meget mere.

gængelig med 40, 50 mm ring.

bælte.

af andre årsager.

Pressemeddelse

kring nye stomiprodukter, samt
gode råd og tips fra stomiope-

ringstørrelsen 60mm - hidtil
har minicapen kun været til-

basisplader med forklippet
hul, hvilket har været et stort

der gør posen mere diskret og
behagelig at have på. Posen er
mere diskret, fordi den bløde
for- og bagside gør, at posen
"rasler" mindre, og mere beha-

gerpanelet konkluderede også,
at for- og bagsiden ikke "fnulrede", og at posen bevarede sit

Å
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i

december.

i

Coloplast

dereuddanne sig

til stomitera-

peuter i Sverige.
Fra venstre ses: Kristin Einarsd6ttir,
Karin Storm, Helle Beck, Sanne
Djursfeldt, Finn Ketler og Iben Keil.

Coloptastl.rrtems

I

Vil du være med til

at påvirke udviklingen af
vore fremtidige produkte r?
Coloplast er idag en af verdens førende producenter af stomi produkter.
En af Coloplast's målsætninger er at bidrage til en øget livskvalitet for

stomi-opererede,
Vi lægger vægt på kvalitet og pålidelighed.
Dette opnås gennem udvikling af nye og bedre produkter, samt gennem
forbed ring af eksisterende produkter.
I udviklingsprocessen er afprøvningen af produkterne - hos jer brugere meget vigtig. Vi har derfor jævnligt brug for stomi-opererede, der vil hjælpe
os med al afprøve nye produkter.

Der kræves ingen specielle forudsætninger, alle kan deltage uanset alder,
stomitype og foretrukne produkter.
Hvis du har lyst til at hjælpe med udviklingen af nye produkter, udfyld da
venligst nedenstående svarkupon.
Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger
kontakt da vor kliniske rådgiver:
Helene Bergmann, sygeplejerske på tlf. nr. 49-111341

Med venlig hilsen

tt

Cotoptast

Ja, jeg vil gerne deltage
afprøvningen og udviklingen
af nye produkter.
i

Adresse:

Postnr./by:

Coloplast

@

Mødekalender
medio november 97 medio januar 98
i

Har du aktiviteter, du ønsker omtalt
15.30

12-11 kt. 13.30-

den gule mødekalender, så skriv til COpA.
8-12 kl.

LP.Schmidtgården,Fredericia.
Copa-klub.

18.00

Møllebo,Køge.
Julestue.

Vejle amt

16.30

12-11k1..14.00-

Roskilde amt

9-12kl. 15.00 -

LangenæsA11621,Århus.
Hyggeklub.

17.00

S1'gehuset.Cafeteria.Vejle.
Copa-klub.

Århus amt

Vejle amt

12-11kI.16.00-19.00 LangenæsA1162l,Århus.
l0-12 kl. 13.30 -

Rådgivning.

15.30

Århus amr

I.P.Schmidrgården,Fredericia.
Copa-klub.

l2-11kl.17.00-1g.00 sygehuserØresund,Helsingor.

Vejle amt

Åbenthus. Rådsivnine.
Frederikshore anrr

l0'll
14-11kI.

13.30

kl. l-.Cf,) -

l9.t[

Pilegården.Bronshoj.
Foredras.

'

14-l

1

i6.00

kl. 13.00-

Sr.gehuserOresund.Helsingor.
Åbenrhus. Rådgivning.
Frederiksborg amt

Kuh"nhatn Frctlc'rtk,bt,re

lGl2 kl. l{.m -16.00 l:ngenæsAlld2l..Århus.

Fritidscentret.Vestergade l5.Randers.
Hyggeklub.

Julehl gge.

irhus amt

17-11kl.19.00

Århus amt

RandersSygehus,Indgang6,st.,
Foredragssal. Medlemsmøde.

10-12

kl. 16.00

-19.00

Århus amt

22-llkl.14.00

LangenæsA1162l.Århus.
Rådgivning.
Århus amt

SkovlundeMedborgerhus,
Bybuen 19, Skovlunde.
Julemøde med julehygge og juletræ

1l-12kl.19.00

KræftensBekæmpelse,Vesterbro46,Odense.
Julemøde.

Københavns amt

16.00

28-1 I kl. 13.00 -

Fritidscentret.Vestergade
Hyggeklub.

Fyns amt

9-l kl.

15, Randers.

13.00

-

16.00

Fritidscentret,Vestergade 15,Randers.
Hyggeklub.

Århus amt
29-1 1 k1. 13.00 -

1

7.00

Århus amr

Hostrupsvej 26. Hillerod.

14-1

kl.

14.00

-

16.00

Julemode.

Langenæs4.1162t,Århus.
Hyggeklub.

Frederiksborg amt
30-11

kl.

14.00

Århus amt

l4-1 kl. 16.00 -

MajbølleMotel.

19.00

Julehygge.

LangenæsA11621,Århus.
Rådgivning.

Lollandl Falster
6-12

kl.

13.30

Århus amt

Pilegården,Brønshøj..

14-1

kl.

17.00

-

19.00

Julehygge.
Kø

6-12kI.14.00

ben

hav nl F r e de r iksber g

Frederiksborg amt

Futura-Cafden,Ringstedgade20,Næstved.

23-1

kl.

13.00

-

16.00

Fritidscentret,Vestergade 15,Randers.

HYggeklub'

Julehygge.
Næslved

Århus amt

Næste Copa-blad udkommer 10.januar 98.
Mødekalenderen i dette blad
dækker perioden
medio januar 98 - medio marts gB.

Dead-line for indlevering til
næste Copa-blad:
10. december 97.

Copa 6/97

SygehusetØresund,Helsingør.
Åbent hus. Rådgivning.
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Stomiambulatorier
2300
2400

2600

Sundby Hospital Organ.kir.amb.
2300 Kbh. s

32 34 32 11 lokal 3212

Man.-fre.: 08.00-1 4.00

Bispebjerg Hospital, Stomiamb.

35 31 26 96 lokal 2696
(man.-fre.: 08.30-09.00)

Efter aflale

2400 Kbh. NV
KAS-Glostrup,

43 96 43 33 lokal 5516

Man.-lre.: 08.00-16.00

36 32 36 21
(man.{re.: 08.00

Efter aftale

2650 Hvidovre
KAS-Herlev afd.107, 7.sal

44 53 53 00 lokal 633

Man.-fre.: 08.00-15.00

2900 Hellerup

31 65 12 00 lokal 5865
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Man.-fre.: 08.00-14.00

Sygehuset Øresund Helsingør, plan 3 ald. 23
3000 Helsingør

48 29 23 23 (2320)

Efter aftale

Bornholms Centralsygehus

56 95 11 65 lokal 2120

1. og 3. tirsdag
09.00-1 3.00

53 52 19 00 lokal 2133

Man.,tors. og lre.: kl. 08.00-15.00;

2600 Glostrup
2650

Hvidovre Hospital, afd.215-6

2730

09.00)

2730 Herlev
KAS-Gentofte, kir.amb. D 732

2900
3000
3700

3700 Rønne

4200

Centralsygehuset i Slagelse, lndgang 43
Fælledvej, 4200 Slagelse

4300

Centralsygehuset

4600

BASK, Stomiamb. Kir. ambulatorium
4600 Køge

4700

Centralsygehuset
4700 Næstved

i

Centralsygehuset

i

i

Holbæk, Stomiamb. afd. Al

4800

4800 Nykøbing

Næstved afd. 19 stuen,

t

Aaberaa Sygehus
6200 Aabenraa

6700

Centralsygehuset

8700
8800
8900

53 72 14 01 lokal 4208

Man.

44,

:

- tors. : 09.00 -

15.00

09.00-09.30)

Tirs.: 12.00-16.00;
Tors.: 12.00-16.00

13.etage

66 11 33 33 lokal 1527 eller selwalg: Efter aftale;
65 41 15 27 (man.lte.l1 .30-12.00) Tirs. og tors.
64 41 21 21 lokal 1665

Torsdage efter aftale

62 61 09 01 lokal 232

Man.-fre.: 09.00-14.00

75 53 32 22 lokal 3105

Man. og tors.: 12.00-15.00

74 63 16 16 lokal 4025

Sønderborg Sygehus ald. K21

8600

Efter attale

54 85 30 33 lokal 3550

6000 Kolding

6400

8000

t

Nykøbing F

F

Kolding Sygehus. Slomiamb. D.2.

\

7500

56 63 15 00 lokal 3925
(tirs.+tors.: 13.00-13.30)
(man.-tors.

Fåborg Sygehus Kir.amb

6200

400

altale

5600 Fåborg

6000

7

/

5500 Middelfart

s600

7200

(

Middelfart Sygehus. Organ.kir.afd.

5500

5809 Etter

måneden

(dgl. 08.30-09.00)

Odense Universitetshospital, ved afsnit
5000 Odense C

5000

71 00

53 43 32 01 lokal 2114 eller søger

4300 Holbæk

i

6400 Sønderborg

i

J

7

v

Esbjerg

74 18 25 00

\

Man.: 11.00

I

r

Tirs.-tors.

:

-

12.00 efter aftale

08.30-1 4.30

09.00)

Man., tirs. og tors.:
09.00 - 15.00, efter aftale

Vejle Sygehus Stomiamb. 416
7100 Veile

75 72 72 33 lokal 4545

Ons. og fre.: 08.00-15.00

Grindsted Sygehus, Stomiamb.
7200 Grindsted

75 32 11 22 lok. 3720 eller lok.
(tirs. og tors.: 8.00-12.00)

Herning Centralsygehus, Stomiamb.

99 27 21 83
(tirs.: 13.30-14.30 og fre.: 08.00-09.00)

Tirs.:

97 41 42 00, lokal 2012 ellet 2013

Tirs.: 09.00-16.00,

(man.-fre.:

eller efter aftale

79 18 20 00 lokal 4113

6700 Esbjerg

(08.00
(09.00

7400 Herning
Holstebro Centralsygehus, Stomiamb.

7500 Holstebro

\7(

Århus amts Sygehus
8000 Århus

i

Centralsygehuset
8600 Silkeborg

-

-

10.00)

l

0.00-1 1.00)

89 49 75 25
(man.-tors.: 8.30

Silkeborg, Parenkym kir.afd.

Horsens Sygehus, Stomiklinikken

-

9.30)

Centralsyghuset

i

K11

Randers, Organ.kir.amb.

8900 Randers

Efter aftale

1 5.00-1 8.00;
Fre.: 09.00-1 2.00

Man. - tors.:08.00-15.00
Alle dage efter aftale

86 82 16 00 lokal 2431

Tirsdage og onsdage.

(tirs. + ons.: 08.00

Efter aftale

79 27 44 44 lokal

-

08.30)

2221

8700 Horsens
Viborg Sygehus, Organkir. afd.
8800 Viborg

2005.

Man.: 09.00-1 5.30;
Tirs.-fre.: 09.00-1 5.00

86 61 30 00 lokal 2110

Ons: 10.00-13.00.

(dgl.:08.00-12.00)

Efter aftale

89 10 20 00 lokal 5704

Man.: 08.30-11.00;
Fre.: 09.00-12.00

9000

Aalborg Sygehus SYO, Stomiklinikken, 4.sal
9000 Aalborg

99 32 25 28
(dgl. 7.30 - 8.30)

Efter aftale

9800

Hjørring Sygehus, Organ.kir.afd.
9800 Hjørring

98 92 72 44 lokal 2071
(man.-lre.: 08.00-14.00)

Fredage efter aftale

LOKALFORENINGER

/

GRUPPER

/

KLUBBER

De antørte træffetider er kun vejledende

København / Frederiksberg

Nordjyllands amt

Vestsjællands amt

Grethe Nielsen

Flemming Jacobsen

Torben Hansen
Højbogårdsvej 43
4100 Ringsted
Tlf.:53 61 5623
Kontaktperson:
Benedikte Ellehauge. Sankt Jorsensgade 21
-1100 Sla-selse. Tlf.: 58 52 10 97

Enigheds-Alld

Tyttebærvej 7
9530 Støvring

17

2700 Brønshøj
Tlf.: 38 28 03 82
Kontaktperson:
Lilly Breiding

Tlf.:98

Emdrupvænge 80

2100Kbh. Ø
T1f.: 39 29 24

6l

3'7

1630

Rådgiver:
Kirsten Møhlenberg, Nielsmindevej 16
9493 Saltum. T1f.: 98 88 i1 5l
(bedst efter

k].

17.00)

Arhus amt

Næstved
\lerete \loller

Københavns amt

.Enebjergrej lS. Lund

Marianne Hemmingsen "1
Grønnevej 253. l-3
2830 Virum
Tlf. 45 83 52 58
Kontaktperson:
Carina Christiansen, Sønderlundsvej 21, st.tv.
2730 Herlev Tlf .: 44 91 61 99,

-166[) Store-Heddinge

Bornholms amt
Christian Stentoft
Thorkildsvej 78

S{l

-ll

Rådeirere:
Se under lokalnl't

Frederiksborg amt

S-i6l Hasselager

Tli.:

E6

l8 1l 2.1 (bedst 14.00 - 18.00)

Radsirer: Lis Lene Carstensen,
Danmarks"ade 9. 3.th., 8900 Randers

Tlf.: 86 42 69 79
Ribe amt

Forældregruppen

Frede Jensen
Langetvedvej 21
6630 Rødding

Lisbet Refer Dalsgaard
Bredmosevej 16, Elsborg
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 86 65 90 12

Tlf .:74 84'7127

3700 Rønne
Tlf. og fax: 56 95 21 33

Bent H. Larsen *)
Emil Noldesvej 32
3000 Helsingør
Tlf: 49 22 06 16
(træffes bedst 17.00

TIf.: 53 -0

Henning Gransler' *)
Bar neeårdsvej 110. Kolt

Ringkøbing amt

Crohn klub øst

Ame Nielsen

Eva Larsen

Rudesvej 20
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 2l 19

Pærevangen 2, |.tv.,2765 Smørum
TLf .: 44 66 04 54 (efter kl. 17.00)

&
Marina Larsen
Lyngbyvej 293 A,2900 Hellerup

-

18.00)

Roskilde amt
Erik Krisdansen

Tlf.:

Iasminvej I

Crohn klub vest

31 65 65

O7

Mariann Olesen

