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Uden føde kan man heller ikke leve. Fordøjelseskanalen hedder den
vej, føden skal passere gennem os, og den går fra tandrækken til tarmåbningen, idet maden går gennem mundhule, s\,ælg, spiserør, mavesæk,
tyndtarm og tyktarm, og alt imens har organismen opsuget det, den kan
bruge, og skiller sig af med affaldsstofferne gennem tarmåbningen.

Postbox 17. OR 4334.

Formand: S. Langkilde

Mennesket leuer ikke

Både fødeoptagelsen og udskillelsen af affaldsstoffer er nødvendige for
livets opretholdelse, og hvis der kommer stop et eller andet sted i fordøjelseskanalen, uden at det lykkes at genoprette passagen inden for kort
tid, dør man.

Der er forskellige sygdomme, som kan være skyld i, at fødens passage
hindres. I denne forbindelse er det mest tarmenes forhold, som interesserer. Der kan være sygelige danneiser inde i tarmenes hulrum eller i deres
vaeg, dannelser, som vokser og indsnævrer hulrummet, så at føden til
sidst ikke kan komme igennem. I nogle tilfælde kan det være svulster, i
andre tilfælde kan det være betændelse, som, når den er voldsom og
sidder på et ret kort stykke af tarmen, kan sr,'ulme så meget op, at den
kan give aflukning. I andre tilfæIde kan det være dannelser udenfor
tarrnen, som kan svulme op og trykke tarmen sammen, så at der ikke
han komme noget igennem. Efter operationer eller efter betændelsestilstande i bughulen kan der komme sammenvoksninger mellem vore ind--. r,olde på steder, hvor der normalt ikke skal være det, og dette kan være
årsag til standsning i tarmpassagen. Af og til ses det, at et tarmafsnit
glider ind i et andet, og det kan ske, at tarmen på det sted, hvor den er
hæftet til bugvæggen, kan blive snoet og drejet, så at den klemmes af,
ligesom der kan være strenge, som er dannet i fosterlivet, samt brokporte,
hvor noget tarm kan smutte ud.
Alle disse tiistande med stop i tarmpassagen kalder man for tarmslyng. Navnet får vel en til at tænke sig, at tarmen har slynget sig rundt
og slået knude på sig selv, og nogle gange passer det, men som nævnt er
der mange andre årsager.
For at råde bod på tarmslyng må man i de fleste tilfælde gribe til
operation. Tarmfunktionen skal i gang igen, ellers dør man. Strengdannelser kan klippes over, brohporte lukkes og tarmafsnit drejes tilbage,
men somme tider har et tarmstykke taget så megen skade, at det må
fjernes. Er det på et sted, hvor man kan sy tarmenderne sammen igen,
vil tarmindholdet som før kunne passere og til slut komme ud genrrern
endetarmen. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre, og man må lave en
ny tarmåbning, en colostomi. Ordet er sammensat af colon : tyktarm
og stoma : åbning, og man bruger det som en fællesbetegnelse for en
kunstig tarmåbning, hvorved det kommer til at sammenfatte ileostomi,
coecostomi, transversostomi og colostomi.
En colostomi kan være midlertidig for at aflaste en del af tarmen for
en tid, indtil den igen er blevet rask nok til at overtage sin funktion,
eller den kan være vedvarende, hvis det nedenfor liggende tarmstykke
ikke kan komme til at fungere normalt igen.
Elvor colostomien må placeres, afhænger af, hvilken del af tarmen
der er syg. Ileostomien bruges, når hele tyktarmen er lidende. Ileum er
den sidste del af tyndtarmen, og føden går fra dette afsnit over i coecum,
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I løbet af kort tid opdager man så, at man kan passe
sit arbejde og leve blandt andre mennesker og gå ud,
som man kunne, før rrran blev opereret.
Karen Høirup.

REFERAT
Lørdag den 1. december 1962 afholdtes i Rønne et
medlemsmøde med god deltagelse fra øen. Den lokale

TOTVER

. TLF.

sig, må man passe mere på med de ting, som virker afførende, hvis colostomien ligger højt, f. eks. ileostomien.
Imidlertid indstiller organismen sig på de ændrede forhold, så selv om man slet ikke tager hensyn til, hvad
man spiser, vil afløringen alligevel være fastere i sidste
del af tyndtarmen hos opererede end hos ikke opererede.
Som helhed gælder dog, at man skal undgå de spiser,
som er stærkt krydrede og røgede, og undgå de grove
ting, og her som for alle andre gælder reglen: spis langsomt, tyg maden grundigt, spis god, varieret, vitaminrig
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hr. overlæge, dr. med. Neidhardt, Centralsygehuset i Rønne, om at være dagens
taler. Overlægens foredrag var en strålende oplevelse
for de tilstedeværende. I mere end en time var medlemmerne som naglet til deres pladser af interesse over
overlzegens indiaeg. Her gik patienterne hjem med en
viden og indsigt i den lidelse, som de er opereret for,
ligesom de fik besvaret deres spørgsmåI. Overlægens tilstedeværelse og foredrag blev modtaget med stor taknemlighed. Formanden for afdelingen, hr. smedemester
I. C. Olesen, Pilehøj, der havde budt velkommen, bragte i sit indlæg beretning om det arbejde, der nu var
påbegyndt på øen. Landsformanden, hr. Alex Christensen, der var indbudt til mødet, bragte et kort resum6 af
bestyrelse havde anmodet

som er første del af tyktarmen og ligger

i

højre side af

bughulen. Tarmåbningen må altid lægges ovenfor det
syge sted, og derfor laver man coecostomi, hvis sygdommen er i første del af tyktarmen, colostomi, hvis det er
i den sidste del, hvad der er det hyppigste. Transversostomien sidder på det mellemste stykke af tyktarmen.
IIar man en colostomi, Iærer man hurtigt, hvordan
man skal gøre sig i stand, og hvad der er lettest for en
at bruge, plasticpose eller bælte. Man finder også ud af,
hvilken creme der er bedst for ens hud.

Vigtigt er det at {inde ud af, hvad man må

spise.

Afføringen skal hverken være for fast eller for tynd. Der
er stor forskel på, hvad mennesker, som aldrig har været
opereret, kan tåle, uden at der kommer vrøvl, med af.f.øringen; sådan er der også stor forskel på, hvad mennesker med colostomi kan tåle. Dog kan man sige, at da
tyktarmen suger en masse væske fra afføringen, så at
denne er tyndere, jo højere oppe

i tarmene

den befinder

arbejdet i landsforeningen og takkede den Iokale afdeIing for det, der allerede var opnået på øen. Det skal her
blandt andet siges, at hr. Olesen overbragte Alex Christensen 22 nye medlemmer efter mødet. Hr. Olesen har
foretaget forhandlinger med de lokale myndigheder, der
har givet fine resultater.
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INDBYDE,LSE
Søndag den 3. marts

kl.

13,30 afholdes medlemsmøde

B
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Håndværker{oreningens lokaler, Dr. Tværgade 2,
(lille laugssal), hvor alle er velkommen.
Patientelnc [år her lejlighed til at kontakte ligestil:
lede, og har De problemer, kan vi måske løse dem ved
fælles hjælp.

vil erfarne bandagister

være tilstede for at
demonstrere de sidste nye danske og udenlandske hjælpemidler for medlemmerne.
Der vii ikke tilgå Dem direkte meddelelse om dette
møde, så noter venligst tidspunktet, og vi ønsker Dem
på gensyn den 3. marts kl. 13,30.
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og De undgår gener og ubehag, samt opnår forøget

Bestyrelsen.

Tak

Colostomiposer?
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. København K . Minerva
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til medlemmerne.
sender alle vore medlemmer vor bedste tak for

deres indbetalinger, der skal dække kontingent for 1963.
Indbetalingerne går {int ind, og det er en glzedelig overrashelse for cs at erfare, at mange har forhøjet deres
kontingent meget væsentligt
Bestyrelsen.

FYENS AFDELING

Tak til annoncørerne.

lørdag den 23. februar 1963

Bestyrelsen takker annoncørerne for deres store beredvillighed ved den støtte, de giver os. Vi henstiller høfIigst til medlemmerne om i så stor udstrækning som
muligt igen at stØtte annoncørerne.
Bestyrelsen.

Iovene.

Når De har brug for
- altid med i billedet

O dens

e

Generalforsamling afholdes på Fyns Forsamlingshus
kl. 15. Dagsorden ifølge

en

Efter generalforsamlingen vil en læge besvare spørgsmål fra medlemmerne. Skriftlige spørgsmål bedes sendt
til formanden senest den 16. februar 1963.
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vore forretnin-
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ger overalt i Storkøbenhavn. - Vi er leverandør

til

'Bogtrlh

invalidefor-

sikringer og sygekasser, og

vort

personale

er parat til at hjælpe
Dem med råd og vej-

Rygaardsalle 131, Hellerup

.
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ledning.

COLOSTOMIBANDAGER

MedlemsmØder
Afdeling

FLERE MODELLER
Poser, aat etc.

for Jflland (Vd -fo, Limfjorden)

Medlemsmøde afholdes lørdag den 23. marts kl. 15
på Hotel l{egina i Århus. Alle, der er interesseret i foreningens arbejde, er velkommen. Forslag, der ønskes
behandlet på mødet, må være formanden, A. Brink

I{enriksen, Ørumsgade 44, Århus C,
dage før mødet.

Afdeling

for Jylland

(nord

for

i

hzende senest

B

Limfjorden)

Ring venligst

PALÆBSSZ
og bandagist Helmo er til rådighed med alle ønskede oplysninger vedr. Deres specielle problemer.

Medlemsmøde afholdes lørdag den 2. marts 1963 kl.

i Hjørring. AIIe, der er interesseret
foreningens arbejde, er velkommen. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden, Peter Nielsen, Stationsvej 13, Løkken, i hænde senest 8 dage før mødet.
15 på Hotel Phønix

i

Der bedes gjort noteringer om disse møder, da ltderligere indkaldelser ikke uil 'fremkomme.

Vor rejsende bandagist trafes oueralt

i

landet

hos

materialister og s2geplej eforretninger.

Leverandør til invalideforsikringsretteD og s1'gekasserne

