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COLOSTOMI.OPERERE,DE I DANMARK
Stiftet 1951

Generalforsamlingen
Søndag den zJ. oktober afholdt Landsforeningen sin ordinære gene-

ralforsamling i Håndværkerforeningens laugslokaler, og det var glæde-
Iigt at konstatere, at op mod loo af foreningens medlemmer var
mødt op.

Til generalforsamlingens dirigent valgtes igen i år herr. viceskole-
inspektør Bitsch-Christensen, og bestyrelsen genvalgtes uden ændringer
således: formand: herr Alex Christensen, nzestformand: fru V. Bronn6
Folver, kasserer: herr Aage Schmidt, sekretær: fru Inger Byskou, samt
herr C. T. Hansen. Suppleanter: frk. E. Antonsen og herr Nordbøge.

Af generalforsamlingens øvrige punkter skal vi nævne, at landsfor-
mand AIex Christensen i sin beretning - som i øvrigt traditionen trq
blev godkendt med akklamation - nævnte, at foreningens fremgang
måske bedst viste sig i, at regnskabet for r96z balancerede med et beløb
på ca. kr. 6ooo.-, medens r963-regnskabet efter al sandsynlighed ville
balancere med ca. kr. zo.ooo. En del af medlemmerne foreslog under
punktet >)eventuelt<<, at kontingentet blev forhøjet, men landsforman-
den fremhævede, at det for en del medlemmer ville blive en økonomisk
belastning, hvis man hævede kontingentet, og han foreslog, at man fort-
sat skulle opfordre til, at medlemmerne efter evne skulle forhøje deres
indbetaling frivilligt.

Endvidere vedtoges lovændring med hensyn til valg af landsformand
og oprettelse af repræsentantskab (se nye vedtægter). Som ny redaktør
af vort medlemsblad valgtes N. J. Lauritsen.

Glødeligt n2tår
Vi benytter lejligheden til at ønske alle vore medlemmer et rigtigt

glædeligt og helsebringende nytår, og vi er så optimistiske at tro, at
1964 vil bringe yderligere fremgang for Landsforeningen, både hvad
medlemstal og økonomi angår.

A propos økonomi - med dette blad er medsendt en giroblanket af
hensyn til det nye årskontingent, som uforandret er kr. rz.- for aktive
og kr. 6.- for pensionister og passive. Dette kontingent dækker selv-
følgelig langt fra de udgifter, som foreningen har, og som den fremover
vil få, hvis det oplysningsarbejde, der så småt er i gang, skal fortsætte
og eventuelt yderligere udvides. Til alt held kunne vi sidste år konsta-
tere, at mange havde fulgt vor opfordring til, hvis midlerne tillod det,
at indbetale mere end det minimale kontingent. - vi håber, at dette,
også vil være tilfældet i det nve år.
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colostom

Str. 1: Klæbeflade 7,5 x 7,5 cm

Str. 2: Klæbeflade I x 10 cm

Str. 3: Klæbeflade 12 x 12 cm

Forhandles gennem apoteker, ban-

dagister og sygeplejeforretninger.

DANSK COLOPLAST i&
Espergærde
Telefon (03) 23 33 33*

REPRÆSENTANTSKAB

Som omtalt i sidste medlemsblad og som vedtaget på
generalforsamlingen den 27. oktober, er foreningens

bestræbelser for at etablere et repræsentantskab kronet
med held. Ved reprzesentantskabets konstituerende mø-
de den 19. oktober redegjorde landsforrnanden for de

tanker, der 1å bag oprettelsen af et repræsentantskab

og takkede de tilstedeværende, fordi de så beredvilligt
havde indvilliget i at indtræde i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet fik ved mødet følgende sam-

rnensætning: formand: overkirurg, dr. med. Tyge Cl.
Gertz, øvrige medlemmer: overkirurg, dr. med. Povl

Holm-Nielsen, reservekirurg Jørgen Bent Lauritzen,
reservekirurg Erik Miinster, overkirurg, dr. med.

Frantz O. Neidhardt, fabrikant F. Nexøe-Larsen, di-
rektør Erih Reinhard, overkirurg, dr. med. Frithiof
Truelsen. Som sekretær men uden for reprzesentantska-

bet valgtes fuldmægtig N. J. Lauritsen.

SYGEKASSETILSKUD
Alex Christensen har via sygekasserne søgt oplysning

om de muligheder, opererede har for at få hjælp:

Patienter, der er colostomi- eller ileostomiopererede,
han søge de nødvendige hjælpemidler - herunder også

det særlige ileostomi-baelte - betalt af invalideforsik-
ringsfondens midler i henhold til revalideringslovens §

3. For colostomiopererede dækker udtrykket »hjælpe-
midler<< 2oo poser i kvartalet eller z/a kg cellestof og

25o g vat pr. måned.

Ansøgning til invalideforsikringsfonden indgives på

et såkaldt rØdt skema A og lægeerklæring er ikke på-

krævet. Skemaet fås på kommunekontoret (socialkon-

toret) og i langt de fleste tilfælde også på sygekasserne

landet over.

Af udgiften til det såkaldte colostomi-støttebælte be-

taler sygekasserne to trediedele, dog højst kr. 35.- inden

for r e på hinanden følgende måneder. Der kan inden

for samme år - om nødvendigt - også ydes tilskud til
a,ndre mindre bandager og hjælpemidler.

iposen

coloplast@

i ny forbedret
udgave!

Det samme kendte neutrale pla- Af repræsentantskabets forretningsorden, der blev
ster, men nu med let aftagelig be-

skyttelsesfilm uden brug af vand. 
r'edtaget den r9' oktober' fremgår det bl' a'' at repræ-

Ny 10 stk. plasticpung, der let sentantskabets formål er rent rådgivende' og at det

åbnes ved at oprive perforationen supplerer sig selv, evt. efter indstilling fra landsforenin-

på pakningens bagside. gens best,vrelse. Mødet blev afholdt på landsformand

Bemærkr Nye størrersesangivel- AIex christensens bopæl under hyggelige former.



Medlemsbladet i nyt format
og udstyr

Selv om alle kan være enige om, at vort medlems-
blad på udmærket måde i sin opsætning og indhold har
varetaget medlemmernes interesser, vil vi også på dette
område forsøge, at gØre tingene endnu bedre, - om det
lykkes, vil vi overlade til læserne selv at af.gøre.

Fra og med næste nummer vil vort medlemsblad
fremkomme i formatet A5, eller halvt så stort som

dette nummer, men til gengæld med dobbelt så mange
sider. Forhåbentlig kan vi også indføre endnu mere
stof, som har direkte interesse for de enkelte medlem-
mer, men det afhænger i allerhøjeste grad af, om vi fra
vore læsere kan få råd, og skal vi kalde det »fiduser<<,

som andre kan drage nytte af. - Husk at alt sådant stof
skal sendes til den nye redaktion: N. J. Lauritsen,
Ericavej e4, Gentofte.

Fra patient til patient

J. L. fortæller, at han har erfaring for, at et præpa-
rat kaldet >>parayagummi<< beskytter huden omkring
tarmåbningen bedre end noget andet middel, han har
prØvet. Med en fingerspids fugtes huden Iige omkring
tarmen, hvorpå pr*trveret drysses på. Det overflødige
pustes eller »bankes<< af. Pulveret skal altså kun ligge i
en krans ph l/z-t cm bredde. Derefter sættes posen på
på sædvanlig måde evt. med en tynd pølse af vand-
skyende vat omkring tarmen. J. L. opgiver prisen for
roo gr. til kr. r.5o.

K. J. fortaeller, at hendes læge har givet hende en re-
cept på en salve, der hedder >>siliconata«, som for hen-
de har vzeret et glimrende middel ved helbredelse af
hudløshed, når hun samtidig med, at hun smører salven
på, lægger et lille stykke gaze henover.

Succes for den nye brochure

Samtidig med sidste nummer af vort medlemsblad,
modtog De den nye orienterende brochure for colosto-
mi- og ileostomiopererede patienter.

Det har været en stor glæde at konstatere. at brochu-
ren er blevet så vel modtaget, at vi allerede nu har fået
trykt endnu et oplag på 5.ooo eksemplarer, og det har
også været glædeligt at se, hvorledes pressen, specielt
i provinsen, flittigt har kommenteret brochuren.

De fleste danske hospitaler med kirurgiske afdelinger,
har nu et mindre oplag liggende, for udlevering til ny-

EN DRÅBE

NILODOR ER NoK

til at fjerne uønskede og
ubehagelige lugte

Nilodor har bevist sin overlegenhed ved at

fjerne lugte stammende fra f. eks. patienter

med blære- og tarmlidelser, COLOSTOMI.
og gangrænpatienter, samt ved tømning af

abscesser etc,

Nilodor virker øjeblikkelig og virkningen hol-

der sig ca. 24 timer.

1 dråbe Nilodor er nok. Flaske indeholdende

200 dråber koster kr. 12.00 og kan købes

på alle apoteker og hos materialister.

Eneforhandling:

A/S REMEDIA
Hvidovre Boulevard 114 Hvidovre Tlt. 78 57 OO

operercde, og vor lands{ormand har modtaget mange
rosende ord fra læger, som har fremhævet, at brochu-
ren er dem en god hjælp ved efterbehandlingen af de

opererede patienter.

Ny. produkter

Det store amerikanske firma 3 M har lanceret en spe-

ciel kirurgisk tape kaldet >>Blenderm<<, som er fortrinligt
egnet til at fastholde poser til kroppen. Det er både
vandfast og smudsafvisende, det klæber meget fint til
kroppen og irriterer ikke huden. Alex Christensen har
opnået en særaftale med 3 M, således at tapen kan
rekvireres hos AC til en gros pris: r rulle 13 mm bred,

+/z m lang kr. 2.oo og r rulle 25 mm bred, 4t/2 m lang
kr. 4.oo.

A/S Remedia, - et datterselskab af Ferrosan AiS, -
har sendt et lugtfjernende middel ved navn >>Nilodor<<

på markedet. Nilodor vil for mange Colostomi-operere-
de være en stor fordel, idet blot en enkelt dråbe på
undertøjet vil give den sikkerhed, som mange gange
savnes. Alex Christensen har afprøvet midlet og siger
god for dets lugtabsorberende egenskaber (se i øvrigt
annonce).



B ruser o, Colostomiposer?

Anvenddaogså SCff MlDTS FLoNEL

og De undgår gener og ubehag, samt opnår forøget

Tryghed - Hygiejne og velbefindende

Skriv eller ring efter gratis prøve.

Posestørrelse bedes opgiaet.

FLONE L

Nørregade 43,A . København K . Minerva 2041

COLOSTOMIB/€ LTET
ISVE N DBORG«

B.IETTET OGSÅ

UDENPÅ POSEN

Det eneste effek-
tive colostomibæIte
der med elastiske
kanter giver

100%
sikkerhed og

støtte

Leveret gennem
mere end 15 år -
og bruges på de
fleste danske og
udenlandske hos-
pitaler.

Vi er fast leverandør gennem sygekasserne og in-
valideretten - og leverer også;

Cellestofvat i den rigtige størrelse
samt bælter i Nylon

W. BRONEE FOLVER
SVENDBORG. TLF. 1089

Golostomibandager

Goloplast-poser

Gellestol og vat

føres i vore forretnin-

ger overalt i Storkø-

benhavn. - Vi er leve-

randør til invalidefor-

sikringer og sygekas-

ser, og vort personale

er parat til at hjælpe

Dem med råd og vej-

ledning.

COLOSTOMI
BAN DAGE R
FLERE MODELLER

Poser, oat etc.

Ring venligst

PALÆ B S Sl
Frederiksborggade 21

og bandagist Helmo er til rådighed med alle øn-

skede oplysninger vedr. Deres specielle problemer.

Vor rejsende bandagist trafes oaeralt i landet hos

materialister og slgeplejeforretninger,

Lcverandør til invalideforsilringsrcttcn og sygehassernc.

SC X M IDTS


