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Biotrol!
for sikkerhedens skyld.

Den nemme påsætning gør forskellen

(.
\

Biokol ELITE tømbar og lukket pose. har
præcis de samme fordele som Brotrol S banda-
gerne. Dog har ELITE poserne det specielle. al
hudbesk!.ttelsespladen kun er 0.8 mm lynd. vrl-
ket gørpladen ekstrafleksibel Samtrdig har ELI-
TE poserne stofbelæ9ning både.på 1o. og bagsi-
de, der gør posen blød og lækker

Biotrol S bandagerne udmærker sig ved
en enkel konstruktion. Det er en konstrukti-
on, som bevirker, at posen er umiddelbar klar
til påsætning, når beskyttelsespapiret er fjer
net, og den sidder fast øjeblikkeligt og præ-
cist ved kontakt med huden og uden risiko for
at bandagekanten krøller

En Biotrol S bandage er så tleksibel, at
den lølger alle hudens bevægelser. Hudbe-
skyttelsespladen har endelig den egenskab,
at den beskytter selv den mest sarte og føl-
somme hud.

lntegrale Biotrol S og Mini S poserne er
udstyret med et stort indbygget lilter. Det er
klart trl øjeblikkelig brug og giver optimal ef-
fektivitet.

Fuldsiændig diskretion er derfor sikret i

lang tid uden risiko for lugt fra posen.

Biotrol produkternes kvalitetsegenskaber har skabt større ualhængighed og velvære hos brugerne.

Det bedste system også til post-operative,
da man ikke skal trykke på den ømme mave.
Selvom posen er låst fast kan den alligevel dre-
jes i alle retninger Biotrol systemet fås i 3 størel-
ser, således at systemet passer til enhver stomi.

Poserne har indbygget aktivt kulfilter, der
sikrer helt mod lugtgener

IRYFIX lrrigationssystem.
lMlex skylleærme er både bredere og leen-

gere end andre kendte, hvilket betyder større
f leksibilitet ved i(igation.

IRYFIX bandagen der skaber total frihed
lor stomiopererede, som anvender irrigation

Når IRYFIX er påsat ligner det et almindeligt
plaster.

Stomien er totalt forsegtet med lHYFIX, og
den forhindrer både lyd og lugtgener

IBYFIX har et 1000/0 etfektivt kulfilter.

Enkelt og etlektivt
Biotrol systemet er forsynet med en helt

ny form lor lås mellem pose og plade. Låse-
systemet er et garanteret'1000/0 effektivt sik-
kerhedssystem.

Det lungerer meget enkelt, ved at posen
sættes mod pladens lås, og låsepalen skub-
bes med Iingeren fra position 1 til position 2.

Nemmere kan det simpelt hen ikke gøres.
Låsesystemel sikrer en perfekt kontakt

mellem pose og plade.

Det er det mest pålidelige låsesystem,
der er konstrueret.

Stomacare pharma
Hedager 46 . 2670 Greve; Tlt.4290 12 16

itrol system

Colopose

Biotrol S Post-op pose

(.
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Stomiforeningen COPA
S e kr e tariat s le der.' Anni Pedersen

Sekretariatet
Odinsvej 5, 4100 Ringsted
Tlf.:57 67 3525 Fax::57 67 35 15

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og

fredag: 10.00 - 12.00;

onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.

l,ctndsformand:
Chr. Stentoft
Thorkildsvej 78, 3700 Rønne
Tlf.: 56 95 97 37. Landsformandens
telefon vil normalt svare mandag til
fredag fra. kl. 09.00 - 13.00.

Under bortrejse og fravær giver
telefonsvareren nærmere besked.

Fax: 56 95 97 35.

Vicelandsformand:
Erik Krisdansen
Jasminvej l, 4600 KØge
Tlf.: 53 65 38 78.

Lokalfu rmænd o I - I ruppe r :

Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA
COPA-medlemsblad udkommer
6 gange om året.
Næste blad udkommer 2/11-1991.
Oplag: 5000 stk.
Tryk: Borch Tryk A/S, Ringsted.
Ansvarshavende redak!ør:
Cand.scient. Ole Vestergaard.

Læserbreve, indlæg og artikler:
Manuskripter skal sendes til
sekretariatet. Sidste frist for indleve-
ring til næste nummer er 3019-1994.

COPA behøver ikke npdvendigvis
dele meninger bragt i bladet.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse,
efter indhentet tilladelse hos COPA's
sekretariat.

I I I ust rationsannonc e r :
Film mv. skal sendes til sekretariatet.

Materialefrist og annulleringsfrist 21

dage f6r udgivelsen. Dvs. materiale til
næste nummer skal være sekretariatet

i hænde senest: l3l10-94. Nærmere

oplysninger: Sekretariatet.
Rubrikannoncer:
Tekst sendes til sekretariatet. Til
næste nummer er indleveringsfristen
3019-94. Nærmere oplysninger:
Sekretariatet.

ISSN 0901 - 3849

Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoir-
opererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlceggelse af
stomi/reservoir.

stk. 2. Dette søges gennemført ved:

a) - at ud6ve oplysende, rådgivende og opsggende virksomhed.
b) - at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.
c) - at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige

tilfælde at yde stgtte i form af et hum@rlegat.

d) - at udgive et medlemsblad, COPA.
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Rådgivning
København:
Abent forste onsdag i hver måned
mellem kl. 13.30 - 15.30.

Sted:
Strandboulevarden 55,2100 Kbh.Ø.
Tlf.: 35 43 40 04
(Aftale om tid til en samtale mellem
kl. 08.00 - 16.00).

Hørsholm:
Åbent anden onsdag i hver måneci

mellem kl. 17.00 - 19.00.

Sted:
Ambulatoriet på sygehuset Øresund
Hørsholm.
ForespØrgsler på tlf.:
42220616 eller
48 29 29 29 lokal 2641.

Århus:
Åbent første onsdag i hver
måned mellem kl. 16.00 - 19.00
(Dog ikke juli).
Sted:

Silkeborgvej 78, Århus C.
Tlf.: 86 18 56 22.
Aftale om tid til en samtale kan
ske i åbningstiden.
Udenfor åbningstiden: Tlf.:
86 28 I I 24 eller 86 49 16 I l.

Esbjerg:
Åbent sidste torsdag i hver
måned mellem kl. 14.00 - 16.00.

Lukket juli og august.
Sted:
Centralsygehuset, afd. 252.

Liste over stomiambulatorier bringes i alle COPA-blade med uligenummer

Anden konsultation/råd givning

Gerd Johnsen, Ister6dvej I
3400 Hillerød. Tlf.: 48 24 18 16

Efter aftale. Konsultation mod
betaling. Tlf. konsultation gratis.

Grindsted Sygehus,
Geriatrisk afd.
7200 Grindsted Tlf.. 75 32ll 22
(tlf.tid: tirs.: I l-12).
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Af: Chr. Stentoft

Onsdag den 20. juli I 994 kl. I I . 1 0 var der
på Danmarkskanalen en udsendelse med
titlen "Et liv med stomi". Jeg var et par

dage i forvejen blevet adviseret om udsen-

delsen samt om, at det var stomiopererede
fra Århus, der medvirkede.

Jeg fik desværre diar6 og lå til sengs, så

jeg hørre ikke udsendelsen, men min kone

hørte den i bilen på vej hjem fra Hasle. At
der også var mange andre, der havde hørt
den, fremgik tydeligt af de opringninger

jeg fik, da udsendelsen var slut. En
foreningsformand her fra Øen ringede og
roste udsendelsen. Hun syntes, at den

havde været virkelig god og god PR for
foreningen.

Senere fik jeg flere opringninger. Nogle
var fra stomiopererede, der havde proble-
mer, andre var fra pårørende til stomi-
opererede, der havde problemer. Fælles

for dem alle var. at de aldrig for harde
hørt om foreningen og at problemerne

havde stået på gennem længere tid uden,
at nogen havde været i stand til at aftrjælpe

dem. Gennem udsendelsen var de blevet

bekendt med, at der fandtes en forening
for stomiopererede og at de her kunne få
hjælp til at løse problemerne, hvorfor de

straks havde henvendt sig.

Vi har i foreningen ofte diskuteret nytten
og værdien af det udadvendte forenings-
arbejde. Hvilke målgrupper vi ville/skulle
henvende os til og om, hvorledes vi skulle
få budskabet ud, herunder specielt brugen
af medierne til at fortælle om vores situa-
tion som stomiopererede, om foreningens
arbejde og om foreningens betydning for
de stomiopererede.

De henvendelser, jeg har modtaget efter
udsendelsen, understreger effekten af så-

dan en udsendelse. De understreger også

værdien og vigtigheden af, at vi jævnlig
markerer os og foreningen, såvel i medi-
erne, hvor vi når ud til flest i befolknin-
gen, som ved mund-til-øremetoden, hvor
vi kun når ud til nogle få. Det er vigtigt,
at vi på enhver måde får hjulpet andre,
stomiopererede som pårgrendc, til at
tackle problemerne og få et godt liv med
stomien.

TAK til Århus for godt PR-arbejde for
foreningen.

4

HUSK:
Familieweekend for
børn med stomi og

deresforældre
pa

Hotel Fåborg Fjord,
14. - 16. oktober

Se program og
tilmelding
på side 31

Copa 124, 1994
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ILEODRESS

(ft)ConvaTec
\7 A Bristol-Myers Squibb Company

"Ring på frikaldstlf. 8030-6011,
hvor du kan få gratis prøver tilsendt og modtage gode råd om din stomi."

Du kan stadigvæk leve livet!
"lkke mindre end to timer om dagen bør

vies til legemsøvelser", mente Thomas Jefferson.
Nu kan man jo diskutere, hvor lang tid, der skal
bruges dagligt! Men der er ingen tvivl om, at det
er en god leveregel - ikke bare for amerikanske
præsidenter.

Nogle mennesker løber marathon. Andre
spiller fodbold eller badminton. Og så er der
dem, der nøjes med nogle raske gåture i den
friske luft. Det spiller ikke den store rolle, hvilken
form for motion, man dyrker. Det vigtigste er, at
man gØr noget!

En stomioperation er ingen undskyldning
for at lade sportstasken ligge bagest i skabet.
Der findes i dag så gode og sikre stomibandager,
at du sagtens kan leve livet - sundt og aktivtl

ConvaTec tilbyder dig et komplet sortiment
af en- og todels stomibandager - alle selvfølgelig
med det kendte Stomahesive hudbeskyttelses-
materiale, som giver dig sikkerhed og gør ban-
dagerne smidrge og enkle at anvende.
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Har du aktiviteter, du ønsker omtalt i den
Giv en kort beskrivelse at mødet,

07-09 Holbæk Sygehus. (Brev er udsendt
om klokkeslet m.m.) Fællesmøde
med Colitis Crohn foreningen.

Vestsjællands amt

09-09 kl. 14.00 Skammekrogen, Hjpning. Højt-
læsning på vendelbomål og
fællessang. Nordjyllands amt

07-09 kl. 13.30-15.30 Strandboulevarden 55, Kbh.Ø.
Rådgivning.

Kbh./Frederiksberg

l4-09 kl. 17.00-19.00 Sygehuset Øresund Hørsholm.
Rådgivning, åbent hus.

Frederiksborg antt

l5-09 kl. 10.00 Valby Medborgerhus.
Virksomhedsbesøg.

Kpbenhavns amt

16-09 kI.14.00-17.00 Pilegården, Brønshgjvej 17,

Kbh.NV. Fredagsmøde
Kbh./Frederiksberg

17-09 kI.10.00-18.00 Birkerød/HelsingørÆIillerød/
Frederikssund. Skovtur og
medlemsmøde.

Frederiksborg amt

01-10 Dianalund. (Brev udsendes om
klokkeslæt m.m.).
Generalforsamling.

Vestsjællands amt
0t-10 kl. 14.00

Valby Medborgerhus. Medlems-
møde (foredrag).

K@benhavns amt

05-10 kI.13.30-15.30 Strandboulevarden 55, Kbh.ø.
Rådgivning.

Kbh./Frederiksberg

06-10 kl. 19.00 K.B.Odense. Åbent hus.
Fyns amt

Mødekalender
september - oktober

gule mødekalender, så skriv til COPA.
dato, klokkeslæt og mødested.

07-10
08-i0
09-10

08-10

08-10 kl. 14.00

10-10 kl. 19.00

l2-10 kl. 17.00- 19.00

l4-10 kl. 14.00-17.00

l4-10 kt. 14.00

29-10 kl. 14.00

09-lt kl. 17.00-19.00

lr-ll kt. 14.00

ll-ll kl. 19.30

Forum, Julius Thomsens Plads,
Frederiksberg. Udstilling.
Kbh./Frederiksberg & Kbh's amt

Pejsestuen, Grgnnegades Kaserne,
Næstved. Medlemsmøde.

Næsned

"Ellehpj ",Ellehammersvej 8,Vejle.
Ordinær generalforsamling.

Vejle amt

Møllebo, Køge.
Generalforsamling og møde.

Roskilde amt

Sygehuset Øresund Hørsholm.
Rådgivning, åbent hus.

Frederiksborg amt

Pilegården, Brønshøjvej 17,

Kbh.NV. Fredagsmøde.
Kbh./Frederiksberg

Skammekrogen, Hjøning.
Stomibevillinger.

Nordjl'llands amt

Valby Medborgerhus.
Modeopvisning.

Kgbenhavns amt

Sygehuset Øresund Hørsholm.
Rådgivning, åbent hus.

Frederiksborg amt

Skammekrogen, Hjpning. Om
hudproblemer / Demonstration
fra "Shangri-La".

Norcljyllands ani

Aktiv Centret, Brorsonsvej 12,

Herning. Generalforsamling.
Ringk@bing amt

kl.
kl.
kl.

kl.

10.00-18.00)
10.00-18.00 [
10.00- 18.00 '
14.00-17.00

6Copa 124, 1994



Coloplast Assura

Hudvenlighed og sikkerhed
i perfekt samspil
Sikker hudklæbe6 let at aftage
Som den eneste hudklæber har Assura en unik spiralstruk-
tur, der forener hudvenlighed og sikkerhed. Assura hud-
klæber kombinerer to klæbematerialer med forskellige
egenskaber. Det ene materiale sørger for, at posen sidder
sikkert. Det andet gØr, al den er nem at aftage.
Ved at forene disse to materialer i en spiralformet klæber,
sikres en minimal belastning af huden.

Nyt låsesystem på 2-dels poser
Låsen på Assura 2-dels system er flyltet fra pladen til
posen. Det giver bl.a. disse nye fordele:

I Endnu større sikkerhed. Det er blevet endnu lettere
at sætte pose og plade sammen. Assura er nu blevet
endnu mere sikkert.

I Mere hygiejnisk. Nu er pladen blevet
meget nemmere atrengøre ved skift
af pose.

I Endnu mere fleksibel. Pladen er blevet
mere bølelig og fleksibel. Derfor er den
mere behagelig at have på.

Et komplet system
Assura er et komplet sortiment, som om-
fatter l -dels og 2-dels systemer til både
kolo-, ileo- og urostomier. Der er også ud-
viklet en komplet produktserie til børn.

Assura er systemet, der forener hudvenlig-
hed og sikkerhed.

-Lglgnle"t
(ColoPlast A,/S)

Kokkedal Industripark 2
2980 Kokkedal
Telefon 4911 1208
Telefax 49 11 1212

Gratis prøve

Ja tak. Send mig gratis prøve på Assura poser.
Udfyld venligst nedenstående, så vi kan sende de rigtige prØver..

Stomistørrelse: _ -- mm

r

Stomitype: E Kolostomi E lleostomi E Urostomi

Jeg vil gerne prøve: ! 1-dels pose E Z-Oets system

Hvis børnesystem ønskes sæt venligst kryds her: tr
Jeg vil gerne have: E Hudfarvet pose ! Klar pose

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Telefonnr.:

Dansk Coloplast A/S, (cotoptastA,/s), Kokkedal lndustripark 2,

Nyhed. Låsen nu på posen

| 2980 Kokkedal. Telefon 49 11 12 08, Telefax 49 11 12 12
L

a
a

(



En stomieiers historie
Aft
Marianne Rygaard Hemmingsen

I en ny brochure - udgivet af COPA, med

økonomisk støtte fra HAFNIAFONDEN,
kan man læse denne gribende beretning.

COPA-bladet harfået lov til at videregive
M arianne Ry gaard H emmin g s ens histo rie

Mine kvaler
begynder
Jeg var en helt almindelig pige på næsten

17 år, dajeg i julen 1917 flk hornhinde-
betændelse på begge øjne.

Jeg var til en masse undersggelser,
men man fandt aldrig ud af, hvad det var
kommet af. I dag har jeg stadig problemer
med mine Øjne. Der er kommet ar på

hornhinden som bevirker, atjeg skal bruge
briller, når jeg læser, selvom mit syn er
godt nok.

Jeg tog realeksamen sommeren 1978 og
skulle begynde på EFG efter sommerfe-
rien. Jeg havde tænkt mig at komme ud at

rejse, fprst og fremmest på sprogskole og
måske senere en uddannelse indenforrejse-
eller restaurationsbranchen.

Men det blev der ikke noget af.

Jeg begyndte på handelsskolen, men jeg
blev dårligere og dårligere. Jeg havde

diar6, kunne ikke spise særligt meget,
havde feber, knuderosen og var hver mor-
gen ved at besvime i toget. I efterårsferien
blev jeg indlagt f@rste gang på Herlev
Sygehus og fik konstateret Morbus Crohn.

Morbus Crohn er
en livslang sygdom
Mb. Crohn er en sjælden sygdom, der
manifesterer sig i form af en betændel-
sestilstand i mave/tarmsystemet.

Selvom det syge stykke tarm fjernes,
er det ingen garanti for at sygdommen
ikke genopstår.

Copa 124, 1994

Hos denne gruppe mennesker kan stomi
være en varig/kortvarig lgsning.

I svære tilfælde er det nødvendigt at

fjerne det meste af tarmkanalen, hvorved
der opstår korttarmssyndrom. Det vil sige,

at det tiloversblevne stykke tarm er ude af
stand til at optage de for kroppen nødven-
dige næringsstoffer. Parenteral ernæring
er lpsningen på disse menneskers mang-
lende optagelse af føden.

Årsagen til sygdommen erendnu uvis,
men nogle teorier går på arvelighed.

Desværre giorde lægerne mig aldrig
opmærksom på, at det var en livslang
sygdom, og hvad det i det hele taget
indebærer at have en kronisk sygdom som
Morbus Crohn.

Jeg troede faktisk også, atjeg var den

eneste i hele Danmark med denne syg-
dom.

I stedet blev mit liv domineret af
daglig pilleindtagelse, månedli ge kontrol-
Ier samt daglige spekulationer om symp-
tomerne ville komme igen. Symptomer
som diar6, ondt i maven, knuderosen,
feber o.s.v. Hvad med fremtiden? Skulle
jeg indlægges igen?

Men i perioder havde jeg det godt,
bare jeg tog bl.a. Prednison (et cortison-
præparat) hver dag.

Desr'ærre er der bivirkninger ved
Prednison. Man får måneansigt, man bli-
ver manisk, fuld af energi. o,e den dag man
holder op med pillerne, er symptomerne

der igen.

I begyndelsen af 1980'erne fik jeg de

første fistler, som jeg blev opereret for 2
gange med 3 måneders mellemrum.

Min psyke ændrede sig - jeg glædede
mig over blomsterne i stedet for den fest
jeg alligevel ikke kunne komme med til.

Dernæst gik det godt - jeg blev udlært
som kontorassistent i februar 1984.

Ny lidelse melder
sin ankomst
I marts 1984 fikjeg endnu en fglgesygdom
- 8i8t.

Mine ankler hævede voldsomt op og jeg
havde så frygtelige smerter i alle led, at
jeg ikke kunne gå. Hvilket bet@d endnu
flere hensyn, smerter og piller.
Isolationen voksede. Jeg blev et udpræget
hjemmemenneske og var mere moden end
andre på min alder. Heldigvis har jeg
nogle fantastiske forældre og nogle gode
veninder jeg kan støtte mig til, og som
hjalp mig.
Jeg holdt et sabbatår og fik et job som
eksportassistent.

Jeg syntes, at fremtiden begyndte at se

lidt lysere ud. Jeg havde det godt, havde
et job, som jeg var glad for, og hvor jeg
kom ud at rejse.

Men året efter fik jeg en blodstyrtning
(min blodprocent var meget lav) og den

komjeg aldrig helt over, selvomjeg flere
gange fik blod. Fistlerne begyndte at ge-
nere mig igen, men jeg klarede mig igen-
nem, havde job som vikar og fik alletiders
job som salgssekretær. Så meldte gigten
sig igen - denne gang mest i knæene og så

voldsomt, at jeg havde problemer med at
gå og måtte hveranden dag have indspr6jt-
ninger ind i knæene. Jeg blev desværre
nødt til at sige mit job op.

Det gik yderligere ned ad bakke med
helbredet, diar6erne blev mangedoblet,
jeg tabte meget i vægt, havde h6j feber,
fistlerne generede mig, og så var der
trætheden. Bare det at slå 6jnene op om
morgenen var en overvindelse.

To år jeg helst vil
glemme
I et par år havde jeg det så dårligt, at jeg
ikke havde kræfter til andet end at stå op,
lægge mig på sofaen og gå i seng om
aftenen. Jeg turde ikke gå ture, gå i byen
eller køre i bus/tog. Skulle jeg køre i bil,
spiste jeg ingenting en halv dag inden.

Hele mit ydre bar præg af min svæk-
kede tilstand - mit hår var tyndt og
glanslgst, mine negle flækkede, og jeg
havde sorte rande under Øjnene.

(fortsættes side 12)



Donsoc Solo qiver den
største trygheå i olle situotioner
Dansac Solo passer til dig, for
den passer fuldstændig til din
krop. En helt usædvanlig fleksi-
biltet får hudbeskyttelsespladen
til atføIge hudens bevægelser
helt ned til mindste detalje og
posens form er som skrædder-
syet til din krop. Med Dansac
Solo far du derfor størst mulig
tryghed, bekvemmelighed og
diskretion.

Hudbesffielsespladen er
gradueret. Den er tykkest
omkring stomien så den giver
størst sikkerhed, og er tyndest
ude ved kanten, så den følger
selv de mindste folder i huden.
Samtidig er Dansac Solo nok
den pose på markedet, som er
mest skånsom mod din hud.

Dældlmen fernes i et stykke.
Derved er Dansac Solo hurtig
og nem at sætte på.

Formen på den lukkede pose
er tilpasset din krop, så den ikke
generer dig i lysken, selvom du
bøjer dig, eller sidder ned.

Bagsiden er utrolig let, blød
og luftig, så den hele tiden føles
behagelig mod huden.

Med Dansac Solo er der sør-
get for det meste. Det eneste du
behøver attænke på, er de ting,
du holder allermest af.

Donsoc Solo -/
- fordi små detolier gør den store forskel

Indsend kuponen til
Dansac A/S, Lille Kongevej,
3480 Fredensborg eller ring på
telefon 42282500. Så sendervi
straks en gratis prøvepakke.

Postnr./By:

Navn:

Adresse:

Angiv venligst, hvilken pose-type du ønsker

E Hudfarvet I I«u,

E Lrkk"tpo." fl Tømbarpose

Stomistørrelse: mmdonsoc O
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Baltiskevenner
Stomikonference i Riga Letland i
dagene 4 - 5 juni 1994

Af: Arne Nielsen

Den lettiske stomiorganisation ILCO -

Latvija havde samnten med det svenske

ILCO arrangeret derute konference.

Indbydelser var sendt fra Sverige til de

nordiske lande. Danmark deltog med un-
dertegnede, Norge og Finland havde for-
modentlig andre arrangementer, idet in-
gen delegater deltog,
Fra Letland var der sendt indbydelser til
Estland og Litauen, og begge lande var
godt repræsenteret.

Baggrunden for kongressen var at fors/ge
at etablere et nærmere baltisk sam-
arbejde,og unders@ge hvad de nordiske
lande kunne stptte og hjælpe vore baltiske
venner med.

Velkomsttalen blev holdt af ILCO -

Latvijas nyvalgte formand Imants
Swarcbahs. Han ønskede os velkommen
og fortalte, at byen Riga skulle fejre sin
800 årsjubilæum i 1994. Han håbede, at

denne kongres med hovedsigtet på

stomipleje var begyndelsen til et
ottehundredeårs samarbejde.

Endvidere glorde han et tilbageblik over
II-CO - Lanijas historie. 1 1992 oprette-
des foreningen. I år har man klaret
foreningsvedtæ,sterne. og medlemstallet
er nået op på 200. Kontingentet er på 1,2

lath (15,00 kr) pr. år. Li-eeledes fik vi en

kort orientering om samarbejdet mellem
Letland og Sverige.
Søster Nina Pantigejera indledte sit ind-
Iæg med at berette. at hun sammen med
kolleger havde været på et studiebesog i

Sverige i efteråret 1993. Efter hjemkom-
sten til Riga var hun flyttet fra sygehus nr.

7 til sygehus nr. l. Her havde hun indret-
tet en stomiklinik, som hun betjente efter
normal arbejdstid uden økonomisk
aflgnning.Det var også lykkedes hende at
få oprettet et kartotek over de stomi-
opererede, man var kommet i forbindelse
med udelukkende efter mund til mund
metoden.

Stomibehandlingen foregår naturligvis
på den opererende afdeling, men til den

frivillige behandling hprer også besøg i
hjemmet, hvis vedkommende patient ikke
kan komme til s1,-eehuset.

Stomiklinikken er åben 2 -eange om ugen
og besBget er uden beregning for de
stomiopererede.

Det, man stræber efter o-s onsker er,

at oprette et uddannelses- o_s rehabilite-
ringscenter i Riga, som skulle være
uddannelsessted indenfor stomipleje for
hele Baltikum.

Søster Nina fortalte også. at pro-
duktionen af stomihjælpemidler var star-
tet, og at vi senere under konferencen
skulle få resultatet at se.

Litauen var repræsenteret af 5 læger :

*Edmundas Gaidamonis M.M.
University Emergency Hospital,Vilnius

*Juozas Stanaitis M.D. Vilnius
University Emergency. Hospital

*Zilvinas Saladzinskas, Kauno Me-
dicinos Akademija, Kaunus

*Vytautas Zykas, Professor, Kauno
Medicinos Akademija, Kaunus

*Zarmbo, Professor, Litauen

Professor Zarntbo, Litauen, virkede med
erfaring og stor ildhu i det fremtidige
arbejde indenfor stomiplejen. Han ville
gerne i detaljer h6re, hvorledes man
arbejdede i Sverige, og hvorledes man der
havde 1øst samarbejdsproblemer.

Bqrge Olsson, Sverige, fortalte lidt om
organisationen og om arbejdet i og med
de stomiopererede med særlig vægt på

børne - , ungdoms -, og forældrearbejdet.
Senere gav han en indgående beskrivelse
af samarbejdet mellem Letland og Sve-
rige.
Han påpegede vigtigheden af et nært sam-
arbejde mellem plejepersonale og de
stomiopererede, specielt i en opbyg-
ningsfase.

Derefter talte Docent Andrejs Pavars,
Letland, om de organisatoriske proble-
mer, de har. Han mente, at det var for
tidligt helt at specialisere sig på en separat
stomimodtagelse med sengepladser, men
at man så snart som muligt skulle lave et
uddannelsescentrum, som skulle være
fælles for de tre baltiske lande, for både
læger og sygeplejersker.

I Riga behøves 4 og i det @vrige
Letland 7 stomiterapeuter til at begynde
med. Da det fælles sprog er russisk, fore-
slog han at uddannelsen skulle forlægges
til Riga. Uddannelsen af terapeuter og
læger skulle planlægges efter et svensk
oplæg.

(fortsættes næste side)Søster Nina Pantigejeva i ILCO Latvija stomiambulatotium med svenske venner
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Docent Andrejs Pavars foran sygehus
nr.1. Pavars mener, man skal oprette
et uddannelsessted, der er fælles for
alle tre baltiske lande

Professor Vytautas Zykas fra Litauen ud-
trykte sin taknemmelighed over invitatio-
nen til kongressen og understregede også

vigtigheden af uddannelse. Det fremkom,

at standarden af uddannelse af sygeplejer-
sker i Litauen var meget lav, således at en

vis komplettering af kundskaberne måtte
foretages inden disse kunne f6lge den
planlagte undervisning.

Estland var repræsenteret af:
Vivian Esko, Kirurg-onkolog, Estorian
Cancer Centre, Tallin
Janne Kukk, Sygeplejerske, Estorian Can-
cer Centre, Tallin

Kirurg Vivicm Esko, Estlancl, fortalte med
stor begejstring, at hun sammen med sy-
geplejerske Janne Kukk havde været i
Danmark til en seks ugers uddannelse. Nu
var der også stiftet en Stomifbrening i
Estland "Eesti - ILCO" . og de havde
haft medlemsmoder.

På hospitalet i Tallin var også opret-
tet en stomimodtagelse.

Hun varmeget optaget af muligheden
for at stifte et ILCO - Baltikum med et
fælles arbejde for de stomiopererede.

Efter middagen fik vi mulighed for at se

resultatet aIde første stomiposer. som var
fremstillet i Letland. Poserne var meget
konventionelle, men man havde ikke løst

problemet med lim på posen eller pladen.
På forespgrgsel om en klæber oplyste man
om en lim fra 3 M, som kunne anvendes.

Videreudvikling af poserne foregår, og
man fortalte, at det var planlagt, at frem-
stillingen skulle forlægges til Rusland,
Letland og Litauen. Prisen ville være en

fierdedel af de eksisterende poser fra
vesteuropa.

BBrge Olssott, Sverige, sluttede med en

invitation til de tilstedeværende lande
Letland, Estland og Litauen om at sende

een eller to delegater til det nordiske møde
26 - 29 august 1994 i Luleå.

Behovfor hjælp
Spndagen startede med et besøg på syge-
hus nr. 1 med Docent Andrejs Pavars og
sygeplejerske Nina som guider. Når man
ser de arbejdstbrhold, de har, må man kun
beundre dem og forbavses over, hvad de
kan udrette under så kummerlige forhold.
Behovet for hjælp er uændret, og en

sådan konference giver læger og sygeple-
jersker håb for fremtiden med bevisthed
om, at vi er mange, som gerne vil hjælpe
på de vilkår, de nu engang har.

Kirstine,rHaldam
- når det gælder:
Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Vi løser hver opgave
individuelt og giver os

altid sod tid. så netoD
du får den løsning, der
er bedst for dig!

Permanent udstilling af
alle produkter

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

Portofri levering fua dag
til dag.

Ingen ekspeditions-
omkostninger.

Ingen grænse for mindste
leverance.

Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro
Tlf.97 42 32 33 . Fax 97 4280 14
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Vi har altid
førende
produkter
på la$er!

Coloplast

HOLLISTER.
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En stomiejers historie....
fortsatfra side I
I oktober 1991 blev jeg akut indlagt og

opereret for tarmslyng. (Inden havde jeg
ligget2/z d6gn med de frygteligste smer-

ter, som ikke kan beskrives og kastede alt
op, selv en lille tår vand). Operationen gik
godt, men jeg havde stadigvæk diar6 (jeg
tog efterhånden 8 tabl. Imodium, som

virker stoppende - den anbefalede dosis er

højst 6 tabl. i 1-2 dage).
Jeg spiste ikke meget og jeg kastede

op. Dertil kom også, at jeg fik lungebe-

tændelse i venstre lungespids. Tre uger

efter fik jeg så fjernet hele tyktarmen og

fik en ileostomi. Hvor var det en lettelse.

Havde nogen foreslået bare et halvt år før,
atjeg skulle have en stomi, havdejeg sagt

nej. Jeg ville hellere dø end have sådan en

ulækker tingest på maven. Jeg var overbe-

vist om, at jeg aldrig ville kunne vænne

mig til den, acceptere den eller leve med

den. Men d6r tog jeg fejl. I løbet af et par

dage var jeg så glad for min stomi ("Nat-
tens Dronning"), at jeg vidste, at jeg
aldrig ville haveført den tilbage. Appetit-
ten manglede dog stadig, jeg blev ved med

at kaste op, og jeg tabte mig.
I uge efter operationen fik jeg det så

dårligt en morgen, at mine forældre blev
tilkaldt tidligt på eftermiddagen og lægen
gav mig ikke mange chancer. De var
bange for, at man under den forrige opera-

tion havde beskadiget nogle vitale dele af
urinvejene. Det var der dog ikke, men

man fandt aldrig ud ai hvad det skyldtes.

Måske var det min krop,der reagerede på,

hvad den havde været igennem.

Stomien producerede en masse gullig og

vandig indhold dagen lang. Hele dagen

havde jeg fast vagt hos mig, som tog
temperatur, blodtryk og puls hvert kvar-
ter.

Blodtrykket var så lavt, at de havde
vanskeligt ved at finde/høre det, pulsen

ekstrem høj og temperaturen 1åpå 41,2.

Sygeplejersker og læger var inde og ude

hos mig dagen igennem.
Jeg blev overflyttet til intensiv afd. og

skulle igennem endnu en operation, som

blev vanskeliggiort af min tilstand.
Min venstre lunge klappede sammen

og jeg måtte ligge i respiratorVz dggn, og

det er noget afdet værste,jeg har oplevet.
Jeg kan huske, at dajeg vågnede omkring
midnatstid, ville jeg sige, at jeg var t@rstig

og havde kvalme, men jeg kunne ikke få

Copa 124, 1994

ordene frem. Jeg ville fortælle mine for-
ældre og min barndomsveninde, at jeg
elskede dem, men jeg kunne ikke. Da jeg
pr6vede at fjerne, hvadjeg havde i næsen

og munden, fik jeg morfin. Jeg husker
ikke meget af de 5 dage, jeg lå d6r. Men
jeg husker, atjeg havde en masse slanger
forbundet til mig, og at jeg flere gange om
dagen skulle puste i en slange, hvilket
gjorde ondt i mit hårdtprøvede mave-

skind.
Jeg kom op på kir. afd. igen, men

madlysten manglede stadig. Alle havde

mistanke om, at jeg led af nervgs spise-

vægring - undtagen mine forældre og mig
selv. Jeg blev sendt op for at tale med en

psykiater, som kunne berolige alle med, at
det var det ikke.

Til sidst nåedejeg ned på en vægtpå 35

kg (ieg var nok også sunket lidt ned i
morfinens rus). Jeg var ikke andet end
skind og ben. Alle muskler var forsvun-
det. mine lår var som tændstikker, mine
knæ bulede ud og mine hofter stak frem
med en indsunket mave. Jes undgik at se

mi-e selr i et spejl. hri-. jet orerhovedet
kunne.

Genoptræning,
og - endelig hjem
Jeg var nået til et punkt. hror jeg rar
lige-elad med. om jeg fik mad eller ej- jeg
folte ikke længere sult.

Overlæge Burchanh ear sig tid til at

snakke med mig og han overtalte mig til at

få sondemad og det hjalp. Den fprste uge

tog jeg 5 kg på.

Jeg kastede ikke længere op, ogjeg fik
lyst til mad. Men da jeg jo ingen muskler
havde, var bare det at gå fra sengen og ud
på gangen en kraftanstrengelse. Jeg kunne
heller ikke rette mig op, fordi det gjorde
ondt i arret, såjeg begyndte på genoptræ-

ning, og det hjalp hurtigt.
Mine forældre var en fantastisk støtte

i disse måneder - også til at holde gejsten

oppe hos mig, selv da jeg blev aggressiv

og havde abstinenser, dajeg holdt op med

morfinen, som jeg desværre var blevet
aflrængig af.

Efter 3t/z måneders indlæggelse, blev
jeg så endelig udskrevet. Jeg glædede mig
til at komme hjem, men alligevel var jeg

bange for at komme væk fra hospitalets

trygge omgivelser.

Et nyt liv begynder
Jeg blev tilbudt at komme på rekreation på

MonteBello i lr{ala-ea og afsted kom jeg i
3 uger.
Det blev vendepunktet i mit "nye liv".
Jeg var til gymnastik 3 gange om ugen, vi
tog på busture, tog på r'andreture i
omegnen og kgrte med toget til de
omkringliggende byer.

Det betød fantastisk meget at komme
væk fra det hele og stå på egne ben og
skulle klare sig selv.

Nu går det fremad -
stomi var en god
løsning
Min stomi gav mig en form for frihed. Nu
behøvede jeg ikke at spekulere på, hvor
det nærmeste toilet var, hvordan det så ud
o.s.r'. Fik jeg noget mad jeg ikke kunne
tåle, skete der ikke så meget ved det.

Jeg har fået et nyt liv efter "hun" -

min stomi - kom til verden. Jeg kan gå

lange ture. tage bus/tog, cykle, gå med til
festerne. d1'rke gymnastik m.m.

Den \'ærste eften'irkning efter den
lan-se. harde omgang. rar at jeg havde l4
huller i tænderne. Jeg havde jo kastet op
i I måneder flere gange om dagen. Emal-
jen r ar æIset r'æk, så jeg skal have 2
guldkroner (hvoraf den ene tand fØrst er
rodbehandlet) og en visdomstand er truk-
ket ud.

SelvfOlgelig er det ikke uden gener at

have en stomi. Pladen kan gå fra, huden
kan pludselig blive overfølsom overfor
pladen og stomien kan prutte lige midt i
festmiddagen o.s.v., men når man så tæn-
ker på, at man har fået livet tilbage på

grund af "hende" - ja, så klarer man også

generne.

Jeg har fået en kæreste efter jeg har
fået stomien, og han har fuldtud accepte-
ret og vænnet sig til "hende".

Man kan sagtens have et normalt
sexliv, selvom man har stomi og der er
heller ikke noget i vejen for, at man kan få
børn.

I november 1992 var jeg indlagt igen.
Denne gang fik jeg fjernet endetarmen,
dels fordi der var kommet nye fistler, dels
fordi jeg vidste, at jeg aldrig ville have
ført det tilbage.

t2

(fortsættes side 27)



Påspeiderlej r
På landslejr i 10 dage blandt 26.000 spejdere fra 46
lande. Hvordan klarer man det, når man er en dreng
på 11 år med stomi? Svaret er helt enkelt - FLOT

Af: Lisbeth Refer Dalsgaard

Som mor til Steffen på 11 år, der har

colostomi, måjeg indrømme, atjeg havde
mine betænkeligheder.

Hele vores planlægning gik ud på, at

ingen måtte vide noget, se noget eller
lugte noget. Det er svært.

Vi gjorde det, at vi pakkede l-dels
bandagerenkeltvis i affaldsposer sammen
med 2 vådservietter og 3 stk. kompres-
klude.

Resultat: en lille pakke til lommen og
intet med derfra.

Formaninger om hyppige skift og
evig opmærksomhed på utætheder var
lige ved at tage modet helt fra drengen. Set

i bakspejlet skal vi mødre altsåikke snakke
så meget om "det" - for det skal jo nok
gå alt sammen.

Men hvordan gik det så?

Det gik bare godt - Hvad Steffen troede
var en godt skjult hemmelighed - ja det
vidste de alle nemlig og accepterede 1007r.

Hvor var det en stor lettelse for alle. Ikke

Til COPA-rygsæk kan spejderuniform
sagtens bruges - siger Steffen

mindst for Steffen, som nu helt ugenert
"lader luften gå" og ofte til stor morskab
- for drengene.

Lejren forløb fint. Steffen skiftede

ofte, da det jo ikke er ualmindeligt at
svede i 30q varme. Og selvfplgelig gik
posen lps og "det" kom ud på tpjet - men
Steffen har en sød spejderleder, som gla-
deligt vaskede hans tØj.

Den dag de var ude at bade, gik
bandagen godt nok helt af, og fra spejder-
lederen har jeg fået fortalt, at Steffens
reaktion på den lgse pose var:" Jeg skal
vel have lov til at være lidt voldsom
engang imellem!!"

Og så var der ikke mere snak om det.

Alt i alt blev lejren en stor oplevelse for
Steffen til stor glæde og lettelse for mig -

hans mor.

Kære COPA-medlem!
:: =i,
0s

Coloplast
Har De lyst til at hiælpe med at
afprøYe nye produkter?
COLOPLAST A/S var som bekendt det første firma i verden, der startede
produktionen af stomiposer. Detvar i1954, og siden daerdersketen rivende
udvikling, såvel hos COLOPLAST som hos andre f irmaer, der senere kom til.

COLOPLAST satser på kvalitet og pålidelighed og er gennem udvikling af
nye produkter og forbedring af eksisterende, med til at bidrage til en øget
I ivskval itet for stomiopererede.

Før et nyt produkt kommer på markedet, har der været en lang forudgående
proces igang.

En meget vigtig del af denne proces er afprøvning af produktet hos brugeren.

COLOPLAST har allerede kontakt til en stor del stomiopererede, som hjæl-
per os med at alprøve nye produkter.

Da vi hele tiden har nye projekter i gang, har vi brug for flere deltagere til
vore afprøvninger.

Der er ingen forudsætninger, der skal være opfyldt for at deltage. Alle kan
deltage uanset hvilket produkt De anvender og uanset hvilken type stomi, De
har.

Har De lyst til at hjælpe med udviklingen af nye og endnu bedre produkter,
udfyld da venligst nedenstående svarkupon og send den i en lukket kuverttil:

COLOPLAST A/S
Holtedam 1, 3050 Humlebæk

Att.: Bina Kanto

Er De interesseret i yderligere oplysninger, kontakt da vor kliniske konsulent;
Sygeplejerske Bina Kanto på tlf. 49 11 13 /14.

EtråfilfJ!"fll

Ja, jeg
SVARKUPON

har lyst til at deltage i udviklingen af nye og endnu bedre produkter.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Tlf.nr.:
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Sommerferien 1994
Af: Christian Stentoft

Sommerferiearrangementet var i år hen-
lagt til "Fuglsangcettret" i Fredericia.
Fuglsang var valgt ud fra, at det lå nær ved
skov, nær ved offentlige transportmidler
og nær en by med mange historiske min-
der og steder, hvor man kunne få nogle
gode oplevelser.Fuglsangcentret ejes af
Dansk Blindesamfund, som anvender det
som kursus- og feriested. Centret er spe-

cielt indrettet, så blinde og svagtseende
kan finde rundt uden stprre problemer. I
byen er der også gjort meget for, at de

blinde kan finde vej. I de fleste fortove er
der nedlagt en række sten, som de blinde
kan f6lge og der er en brostensfirkant ved
retningsændringerne.

Ejendommeligt nok kneb det for os

seende at finde rundt i bygningskomplek-
set, men vi lærte det dog i lgbet af ugen.

Ideen med sommerarrangementet er
jo at give medlemmerne mulighed for
under afslappede former og i socialt sam-
vær med ligestillede i ca. en uge at ud-
veksle erfaringer samt modtage viden og
informationer, der kan lette dagligdagen
med stomi og medvirke til h6jnelse af
livskvaliteten. Ikke pindst erfarings-
udvekslinger er en væsentlig bestandel af
opholdet, og derfor er deltagerne en blan-
ding af nytilkomne med pår6rende og
mere erfarne stomiopererede og deres

pår6rende. Det er en forudsætning for de
pårørendes deltagelse, at de er støtte-
medlemmer. Deltagersammensætningen i
år fulgte helt denne linie.

Ugen blev lidt ud over det sædvan-

lige, dels på grund af stedet og dels på

grund af Sct. Hansaften, hvor det blæste

helt hen i vejret, så det kun var ganske få,
der tog til bålfest i Madsbyparken og
andre steder.

Mandag aften var der underholdning
ved Brugsamatørerne. De kalder sig så-

dan, fordi de har øvelokaler i en gammel
brugs. De fleste spillede harmonika, men
der var en , der strgg på sav. De leverede
en fin og festlig underholdning og vi fik
mange numre. Vi kunne mærke, de var i
hopla på grund af den gode akustik i
rummet og at det var med til at give
spillehum@ret en ekstra tand.

Tirsdag var sat aftil egen disposition,
så man kunne rekvirere sig en madpakke
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og tage på heldagsudflugt. Jeg har tidli-
gere nævnt, at stedet var specielt indrettet.
Derudover har det også specielle skikke.
Foruden os var der nogle blinde på ferie
og nogle blinde på EDB-kursus. Det med-
førte, at maden blev smurt til alle, både til
morgenmad og frokost, hvilket vi godt
kunne have undværet. Det medførte også

en sjov episode, hvor en af pigerne snup-
pede morgenbrød fra bordene til nogle
nyankomne i stedet for at gå ud og hente
i køkkenet. Hun tænkte åbenbart ikke
over, at vi kunne se, hvad hun foretog sig.

Onsdag eftermiddag var vi på udflugt
til Koldinghus. Kolding er en by for
viderekomne og stedkendte. Det tog tid at

få lodset bussen op til slottet. Til alt held
havde PerChristensen fra Rudkpbing været

der før, så han var en udmærket guide på

hele turen. På slottet fik vi et foredrag på

20 min. om slottets historie og om restau-
reringen af ruinerne, over hvilke man
bogstaveligt havde bygget en paraply.
Derefter kunne hver især gå ud at se sig
om.

Samtidig med, at vi ankom, var der en
prisuddeling til unge kunstnere i den re-
staurerede fløj, så der var mange menne-
sker samlet til stor festivitas og et lille glas

vin, som også kom os til gode. Fra
Koldinghus kone ri til "Den Glldne
Hane" lige udentbr Den Geografiske
Have, som vi skulle bespge efter kaffen og
lagkagen. Der var rigtig hyggeligt i
"Hanen" , en fin bedening (overtjeneren

især) og rimelige priser. Efter kaffen gik
vi så i Den Geografiske Have, som er
noget for sig med planter og træer fra det
meste af verdenen. Der hang nogle m6rke
og truende skyer på himlen, så vi gik ret
hurtigt igennem de forskellige afsnit. Og
regnen kom, men da var vi i nærheden af
et stort væksthus, hvor vi s6gte ophold til
bygen var ovre (en gang imellem har man
jo lov at være heldig). Vi kørte en lille
omvej hjem og nød det smukke landskab.

Torsdag formiddag viste og fortalte
Kirstine Hardam om hjælpemidler og lidt
om sin egen tilværelse og baggrund, noget
jeg på forhånd havde anmodet hende om at

gøre. Det plejer hun ikke, for som hun
siger:" Det drejer sig ikke om mig, men

om at hjrelpe de stomipererede og med-
virke til, at de kan tackle deres problemer,
så de kan leve et godt liv".

Sct. Hansaften var det så ualminde-
ligt blæsende, at vi blev hjemme og istedet
holdt en lille fest med fællessang oppe i
konferencesalen.

Fredag formiddag havde vi John
Engelbrecht til at foredrage om "Humor
og Livskvalitet" med undertitlen "Hu-
mor som medicin". Det gjorde han sprud-
lende festligt og forngjeligt med indlagt
mundharmonikaspil og fællessang. At
John af og til indflettede nogle uhyrlige
påstande og ræsonnementer gjorde det
ikke mindre festligt og mærkværdigt nok
var der ingen, der opponerede. Der blev
tværtimod smilet, leet og grinet og ap-
plauderet, jo vi fik et par store skefulde
"medicin" den forrniddag.

Om aftenen var der festmiddag med
vin og tre retter mad. Spisningen foregik
i spisesalen og k/kkenet havde glort sig
megen umage med bordopstilling og op-
dækning samt bordpyntning. Ellen havde
fabrikeret sommerfugle og lagt en ved

(fortsættes næste side )
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hver kuvert, hvilket i gvrigt
affødte en aftale om et lille
kursus i fremstilling af som-
merfugle lørda9 formiddag.
Maden var fortræffelig. Til
desserten fik vi en dessertvin
bestilt og betalt af Kirstine
Hardam. Det var sandelig en
overraskelse, tak for det Kir-
stine. Derefter var der dans i
konferencesalen til Carsten
Andersens forstærkede en-
mandsensemble. Forstærknin-
gen bestod af sØnnen på trom-
mer, hvilket han gjorde godt
og fik megen ros for. Ved
midnatstid sluttede festlighe-
derne, men inden vi kunne gå

til ro, måtte vi på fuglefangst.
På gangen op til konferen-
cesalen stod et lille voliere og
det var der en blind ung mand,
der havde lukket lemmen op
til. Han havde forspgt at få fat
i fuglene, formentlig for at
føle på dem. Fuglene flaksede
forskrækket rundt og det tog
tid at indfange dem. Men vi fik
roen genoprettet og den unge
mand lodset ned til sit værelse.

Der var lidt forvirring lgrdag
formiddag om, hvornår værel-
set skulle være forladt. På

skrivelsen med programmet
stod k1.10.00, men i mappen
på værelset stod et senere
klokkeslet, der passede bedre i
forhold til frokosten. Det re-
sulterede i, at de, som ikke
skulle over Storebælt og som
ikke havde aftale om at lære at
fremstille sommerfugle, valgte
at tage afsted med det samme
fremfor at gå tomgang til efter
frokosten.Alt i alt en god uge,
men som flere sagde, at næste
år behøvede arrangementet
ikke at ligge i Sct. Hansugen,
det måtte godt være f6r.

Til slut stor tak til Dansac
for udfl ugten, Kirstine Hardam
for vinen, Convatec for mu-
sikken til festaftenen og
Coloplast for tilskuddet til John
Engelbrecht. Tak til Brugs-
amatørerne og især tak til alle
deltagerne, som gjorde deres
til, at det blev en god og
berigende uge, som forhåbent-
lig har bidraget til et godt lpft
i hverdagen.

Som stomiopereret kan
man ofte føle sig mere vild-
ledt end vejledt af de mange
tilbud om hjælpemidler.

Så er det vigtigt at vide
hvor man får hiælp! Derfor
aflæqger vor stomisygeple-
ierske dig qerne et besøg.

Hos Inge-Lise Sørensen
ved vi noget om stomier. Vi
har været tætph udviklingen
og brugerne i over 30 år og
€r leverandør af samtlige
Hjælpemidler.

Vi fremstiller Coloflonel og
Støttebandager samt over-
træksposer syet efter måI.

Så ring til os og spørg om
alt det du er usikker på, så
vi i fællesskab kan finde
frem til den løsning der pas-
ser dig bedst.

INGE-USE sØnrUSrN
- os med Svendborg bæltet
Sundtoldvej 8 C
3000 Helsingør
Tlf. 49 2100 44

Fem
deilige
dage
Igen i år formåede COPA at

lave et glimrende sommer-
arrangement. Denne gang på
Fuglsangcentret, som ligger i
udkanten af Fredericia i
smukke og fredelige omgivel-
ser tæt ved skov.

Fuglsangcentret er ejet af
Dansk Blindesamfund og byg-
get i et plan. De lange zigzag-
gange gav lidt moro de første

dage, indtil vi havde lært at
orientere os. Inden vi rejste
hjem færdedes alle dog hjem-
mevant rundt.

Det er med glæde, vi del-
tager i disse sommerarran-
gementer. Dels møder man
medlemmerne fra tidligere år,
dels kommer nye til.

(fortsættes side 27)
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Til din sikkerhed og tryghed
Nu kommer den nye to-delsbandage Combihesive II med et unikt
koblingssystem, som "låser" bedre - sikkert og trygt i alle sifuationer.

Du hører "klikket" når posen er helt fastgjort til hudbesffielses-
pladen. Combihesive II giver dig større bevægelsesfrihed og bedre
muligheder for et aktivt liv.

Send venligst kuponen til os, så sender vi dig prwer påt

Combihesive II i form af hudbesffielsesplader, poser og brochurer.
Hvis du mangler yderligere information er du meget velkommen til

at ringe på vores gratis frikaldsnr.: 8030-6011.

Cornbihesiue II
med en ny
patenteret
sikkerhedslås.

Combihesiae II har et ny unikt koblingssystern med en patenteret
sikkerhedslås, slm sidder helt fast 0å fosen, når "klikket" har lydt.

Cornbihesiue II hudbeskyttelsesplade er udelukkende fremstillet af natur-
produkter (stornahesiue) med de uelkendte hudaenlige egenskaber

Combihesive ll kan ikke
kombineres med det tidlig-
erc Combihesivesystemet

E

/rrr=) ConvaTec
\7 ABristol-MyersSquibbcompany

fl Send mig venligst en prøve på den nye Combihesive II.

D Send mig venligst brochuren på den nye Combihesive II.

fl Kontakt mig venligst på telefon Størrelser

E Urostomi El38 tr 45 tr 57 tr 70E Colostomi E Ileostomi

LY t l' "Yl.,"iy ":',1-"15:i'l"f 1' 1',lT-l_ _ _.r
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Har du et indlæg til CoPA-bladet, så skriv til COPA, Redaktionen,
Odinsvej 5, 4100 Ringsted. Du kan godt få dit brev anonymt i
bladet, men redaktionen skal kende dit navn og din adresse.

Jeg er naturligvis taknemmelig for, at mit
liv blev reddet ved denne operationi rnen
jeg vil gerne fgle mere glæde ved livet.
Jeg valgte kontantbeløbet, idet jeg gerne
ville leve som et selvstændigt individ og
ikke underkastes et livegenskab, hvorkom-
munen træffer alle mine beslutninger, -

det er nødvendigt, atjeg oveni mit handi-
cap også kan fungere som et selvstændigt
tænkende menneske.

Så kære socialminister, lad os få lov
til at vedblive at \'ære selvstændige ret-
tænkende væsener, et handicap er både

tungt og dyrt at bære.

Metl venlig hilsen
Ragna Grarut

Majsmarken l0A
8520 Lystrup

Svar:
Mange takfor dit brev og din opbakning.
Med hensyn til udgifterne til Durahesive,
har du så prQtet at få komnurnen til at
betale denr?

Efter mit skett nrci bekendtggrelsens

§15 stk.3 "I tilfælde hvor der af særlige
grunde er behov for større forbrug end
det, der svarer til ovennævnte kontant-
ydelse, kan det sociale udvalg bevilge
hjælpen efter regning", kunne finde an-
vendelse i dit tilfælde, da forbntget kan
underbygges så,vel lægeligt sont udgifts-
mæssig.

Chr. Stentoft

Regnskab
ferieophold
1 994

Indtægter
Deltagerbetaling......
Tilskud Kræftens
Bekæmpelse
Tilskud Tipsfonden...
Coloplast tilskud
til foredrag
ConvaTec - musik
festaften. . .. .

Dansac - udflugt......
coPA.......

Fuglsangcentret,
Fredericia

Livegenskab e! ler selvstænd ige
mennesker?
Jeg har med stor interesse læst Christian
Stentoft's meddelelse i COPA nr. 123 til
socialminister Yvonne Herløv Andersen,
som jeg iøvrigt nærer stor respekt for. og
jeg vil gerne fremfpre min tilkendegi-
velse.

Jeg har i l0 år været urostomist og
har i alle årene benyttet mig af kontant-
beløbet.
Jeg har erfaret, at efterhånden som årene

går, forandres vores krop og specielt den

del af huden, som konstant er tillukket
med en påsat pose.

Til sidst nægter huden at modtage
flere pålimede ting, den afstøder simpelt-
hen alt, og man går derfor i en uendelig
angst for, at posen igen lgsner sig.
Jeg har næsten været igennem alle former
for produkter, men resultatet blev værre
og værre, og det blev tilsidst en stor
psykisk belastning for mig.

Min rådgiver anbefalede mig derpå

den sidste lpsning, man griber til men
også den dyreste, nemlig produktet
Durahesive som koster ca. 125,-kr. pr.
plade og dertil kommer så poser samt
natdrænage.

Pladen skal skiftes ca. hver 8. dag, og
da mit kvartalsmæssige beløb er 1410,-
kr, kan jo enhver regne ud, at der er et
stort underskud.

Det er det eneste produkt, som klæ-
ber fast og som bliver siddende, idet
huden kan ånde igennem pladen og samti-

dig reparere evt. skader.

49.500,00

25.000,00
25.000,00

2.000,00

2.100,00
3.705,00

79.558,50

Om
vens
støtt

kabelig
e!

En svær tid var min kone og jeg igennem
grundet min kones sygdom (nu er hun
borte).

I tiden min kone var syg og lå på

hospitalet, fik vi virkelig at mærke, hvad
venner og kærlighed betyder for en. Sikke-

en støtte vi fik af alle de søde venner, vi
har fået i COPA.

186.863,50

Vi takker alle for deres
velt,illige støtte, der g@r det
muligt at holde et dejligt

feriearrangement.

Udgifter
Fuglsangcentret....... I 73.483,00
Foredrag John
Engelbrecht 4.500,00
Musik festaften........ 2.100,00
Gaver til foredrags-
holder og musik....... 883,00
Udflugt...... 3.705,00
Transport musik....... 300,00
Transport arangører.. 1.892,50

I a|t......................186.863,50

Det hjælper i en svær tid. Så det er
vEnskaber for livet, man har fået gen-
nem COPA.

Hilsen,
Kurt Halvorsen

Tårnhusstræde 7, 2.

2700 Brønshøj

Copa 124, 1994 l8



Kongres
iOslo
Mødereferat
Af: Lena Thomsen,
Formand for FS 22

I dagene 25.-27. juni 1994 afholdtes den

l. Europæiske Gastroenterologiske Kon-
gres i Oslo. Den erstatter i år den Nor-
diske Kongres, som har været afholdt
hvert år gennem flere år. Jeg fik mulighed
for, bl.a. gennem økonomisk hjælp fra
COPA, at deltage igen i år.

Den24. juni var dagen, hvor sommeren
94 startede, og jeg drog mod nord med

færgen fra Frederikshavn. Det blev en

helt utrolig flot tur. Der var næsten ingen

vind, og solen skinnede fra en skyfri
himmel, så Oslo fjord og senere byen viste

sig fra sin aller smukkeste side. Jeg

ankom fredag aften, blev indkr arteret på

mit hotel og drog ned i b1 en for at se og

opleve denne.

Selve kongressen startede forst lordag
aften, hvor alle deltagere. etier re-eistre-

ring, m6dtes til en "let anretning". der

bestod af mindst 100 forskellige lakse-

retter, så mit behov for laks bler rigeligt
dækket.

Sgndagen startede med en hojtidelig
åbningsceremoni, hvor vi alle blev taget
med på en kort tur gennem Norges smukke
natur via billeder og musik.

Herefter startede det faglige program,
som for sygeplejerskernes vedkommende

strakte sig over to hele dage.

Programmet var afvekslende - men med

hovedvægten lagt på specielle indlæg
omkring teknisk og sygdomsorienteret
sygepleje. Der var nogle spændende ind-
læg. Bl.a. fgrste dag var der et indlæg om
sygeplejeforskning og dets relevans i
sygeplejepraksis. Et meget inspirerende
og tankevækkende indslag. Der var også

et indlæg af en norsk sygeplejerske, Anne
Merete Nordstrøm, om "stomipleje en

uddannelsesmæssig udfordring overfor
patienten".

Dette indlæg omhandlede et specifikt pro-
jekt om udarbejdelse af standarder for
stomiplejen. Projektet udsprang af et stort
projekt om "Kvalitetssikring i helse-
væsnet". Patienter, der havde fået nyanlagt
kolostomi, blev inddraget. Anne Merete
NordstrØm gennemgik kort kriterier og
mål og fortalte om de store problemer, der
var med at få formuleret standarder, samt
processen med at arbejde efter dem. Ind-
læggetblev krydret med konkrete oplevel-
ser og kommentarer, der var kommet fra
de deltagende patienter.

@
De fleste af de 6vrige indlæg omhandlede
specielle maveunders@gelser, behand-
linger, hygiejniske principper m.m.

Som nævnt forl6b kongressen over 2

dage - men da jeg nu alligevel var kommet
til Oslo og havde ferie, tog jeg fgrst hjem
tirsdag aften. Herved havde jeg mulighed
for at se meget af Oslo centrum, trave
rundt på Akershus Fæstning - nyde livet
på Bryggen - tage en tur på Kon-Tiki
museet m.m.

Det var ikke mit fprste bes6g i Oslo -

og det bliver ej heller det sidste.

HUSK støtcoPA:
Send brugte frimærker til: Kjestine Rasmussen,
Skibhusvej 171,1.tv., 5000 Odense C

I DET JYSIG STOMICENTER

- med detailforretninger i Randers, Aalborg og
Århus - fører vi alle de store mærker i hjælpehidler
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
for ekstra sikkerhed og komlort

.COI-OPLAST
sikkerhed, tryghed, diskretion

'donsoc
stomiprodukter

t9 Copa 124, 1994
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Bornholms

r amt

§

I Samarbejde med sygeplejer- stomi, samt forslag til løs-

skeKeldAndersenfrafa.Inge- ning.
Lise Sørensen har lokalafde- xValg af stomimaterialer
lingentilrettelagtetm@de,hvor på hospitalet og i kommu-
denbornholmskehjemmepleje/ nerne.

døgnpleje samt stomiambu- *COPA-samarbejde:

latoriet er inviteret. Hvad kan vi? Hvad ønskes af
os? Hvad vil vi bruges til?

DATO: 12. september 1994

ZD; kl. 19.00 TilbagemeldingØnskes,dader
STED: Bornholms Centralsy- vil blive "Et eller andet" at

gehus (store mødesal). spise/drikke.
Pårørende er også r'el-

Indhold
Gennemgang af generelle kom-
plikationer i forbindelse med

komne.
P.b-v.

Inge Skov gaard Petersen

EFTERLYSI\l-ING!
Lokalafdelingen på Bornholm har ingen erfaring at 6se
af, når det gælder urostomi. Er der COPA-medlemmer
med urostomi, som har gode råd m.v. fra dagligdagen, vil
vi meget geme h6re fra jer, gerne gennem bladet, eller
sendt til foreningen. Det gælder stort set alt i forbindelse
med at have en urostomi.

Med venlig hilsen
Lokalafde lin g e n på B o rnholm

fi* trienhavns

Sommeren er nu atter ved at gå

på hæld, og efter denne lange

og varme periode har vi alle

fået fornyede kræfter til at del-
tage i sensommeren og efterå-
rets aktiviteter.

Copa 124, 1994

Vi lægger ud den 15. septem-
b e r med et v irksomhedsbes g g,

som denne gang retter sig til
COLOPLAST. Vi starter k/.

l0:00 fra Valby Medborger-
hus, hvor en bus venter os.

LOKALFORENINGERNE
Derefter sætter vi kursen mod
Nordsjælland, hvor Coloplast
har sit domæne, Når vi an-
kommer til virksomheden,
venter der os et traktement,
medens een af de ledende med-
arbejdere fortælleros om virk-
somheden og produkterne.
Umiddelbart herefter vil der
være rundvisning på fabrik-
ken. Når rundvisningen er
færdig, venter der os endnu et

traktement, hvorefter bussen

returnerer til Valby Medbor-
gerhus. Turen HAR været
omtalt i forrige nummer af
COPA-bladet. men af hensy,n

til n1'e medlemmer r il r i gore
opmærksom på, at der endnu
er ledige pladser i bussen. Har
du lyst og lejlighed til at del-
tage i dette virksomhedsbespg,
skal du blot ringe på:

42 16 55 75 eller 40 57 55 78

og tilmelde dig. Du må også
godt tage din ægtefælle med.

I oktober måned er der hele 2
arrangementer. Lgrdag d e n 0 I .

oktober kl. 14:00 i Valby
Medborgerhus. Denne dag er
der almindeligt medlemsmØde,

men,hvorlil vi har inviteret en

pige, Hanne, som foredrags-
holder. Hun vil tale over eet

for os relevant emne.

Lgrdag den 29. oktober,
kl. 14:00 samme sted, da skal
vi atter have t6j-party. Kom
og oplev, hvor dejlige vi alle
kan komme til at se ud i noget
smart og behageligt tpj. Det er
stomister, som går model, så

du vil se, at sådan kan du altså
også gå klædt. Kom og få en

hyggelig eftermiddag mellem
rare og glade mennesker.

Vi vil også huske jer på, at

COPA har en stand i FORUM
fra fredag den 7. til spndag

den 9. oktober. Da handler det
om sundhed og velvære, så tag
ind og besøg FORUM og hils
på dem, der står i COPA's
stand, blandt mange andre ud-
stillinger.

Alle vore @vrige arrange-
menter finder sted i Valby
Medborgerhus, Valgårdsvej 4
i Valby, men kig i pvrigt for-
rest i bladet på den gule møde-
kalender, som fortæller om
emne og tidspunkt.

På falderebet vil vi også lige
næ\'ne vort årlige julearran-
gement, som i år finder sted

lprdag den. 26. november, kl.
l4:00, men herom kan du læse

meget mere i næste nummer af
COPA, så sæt allerede nu kryds
i din kalender.

BESTYRELSEN
Inge Boserup larsen

20

Næsfe
lnternationale

Stomidag
er

planlagt
til:

Den
første
lørdag

i
oktober

1 996



København/
Frederiksberg

i

De kommende fredagsmøder i
september og oktober vil blive
aftroldt d. 16. september og d.

14. oktober kl. 1,1 som sæd-

vanlig i "Pilegården". Brons-
højvej 11 (bus 2 lige til doren ).

Pårrørende er også r'elkomne.

Atter i år vil stomiforeningen
COPA være repræsenteret på

udstillingen "Sundhed for
Alle" i FORUIII - i dagene

7-B-9 oktober, hror der er
åbent kl. l0-18.

Vores stand har nr. 223 og

ligger i området med andre
patientforeninger.

Kulisserne er foml ede med

gode blikfang. Vi glæder os til
at mØdes med enhver interes-
seret.

Igvrigt minder vi om at "Råd-
givningen" på Kræftens Be-
kce ntp e I se, Strandboulevarden
55 altid er parat til en samtale
vedr. stomier den første ons-
da-g i hrer måned kl. 13.30 -

15.30. Du kan godt møde uan-
meldt.

I HOF kan man tilmelde sig
"Afspænding for stomiope-
rerede", se kataloget, det ko-
ster som aftenskolehold, og
Ulla Lundblad selv er mester i
at forøge vort velvære. Det
foregår seriøst og omsorgs-
fuldt i byens centrum.

Selvom det er rigtig sommer i

ojeblikliet, har bestyrelsen dog
fastlagt datoen forj ulesammen-
komsten tll 2. december.

P 'b'v '

Helene Chrisrensert

stadig er pladser, det ville dog
være ærgerligt, at miste en
god dag med go' mad og hyg-
geligt samvær.

DSI 60 år
Som bekendt har De Samvir-
kende Invalideorganisationer
60 års jubilæum i år.

DSI, Frederiksborg amt har
derfor besluttet at markere
denne dag ved et arrangement
sammen med Dansk Handicap
Idræts Forbund i Frederiksborg
Hallen i Hillerød, lprdag den

24. september 1994 fra kl.
10.00 til 17.00.

Ved dette arrangement er
COPA i Frederiksborg amt
repræsenteret med vores me-
get smukke udstillingsstand,
og vor rådgiver vil være på

standen hele dagen, for at råd-
give vore medlemmer og an-

dre interesserede.

Vi håber derfor, at rigtig
mange al vore medlemmer vil
besoge vores stand og tage del
i det store jubilæums arran_se-

ment. Der r il i lobet af da_ten

r'ære demonstrationer, der be-

llser de mange muligheder,
der er for handicappede for at

have og få et liv med livskva-
litet.

I anledning afdagen afhol-
der DSI Frederiksborg amt, på

samme sted en jubilæums-
reception i tidsrummet fra kl.
13.00 ril kl. 15.00.

Livskvalitet - et
godt liv
Over dette emne afholdt Kar-
lebo kommune temauge 31.

maj til 4. juni 1994.

Det varet arrangement, der
spændte over hele bredden af
livskvalitet.

Forskellige handicaporga-
nisationer var her repræsente-
ret for at demonstrere, at man

@
som handicappet også kan op-
pebære et liv med livskvalitet.
Selvfplgelig var COPA, Fre-
deriksborg amt også med. Vi
havde vores stand med rådgi-
ver placeret en dag på Pleje- og
daghjemmet Brønsholmdal.

Dette var i forbindelse med
Karlebo kommunes sommer-
fest, hvor der samtidigt blev
aftroldt livskvalitetsaften.

Her var rig lejlighed til at

komme i kontakt med Karlebo
kommunes politikere og per-
sonel fra social- og sundheds-
sektoren. Næsten alle, der be-
søgte vores stand, havde samme

spørgsmål:
,.HVAD ER, ELLER HVEM
ER COPA???''

Når dette var besvaret var
alle interesserede i vores virke.

Samme situation gentog
sig, da vi havde vores stand

placeret i kommunens største

indkøbscenter i 2 dage.

Efter dette og oplevclser vi
har haft i vores månedlige råd-
givning på sygehuset Øresund
Hørsholm, hvor vi i dialog
med den vagthavende læge (læ-

-sevagten ) har erfaret at 80Vo af
disse 1æger ikke kender COPA,
må r i konkludere;

HVORDAN FÅRVI
SYNLIGGJORT OS NOGET
BEDRE ?????

Forhåbentlig giver COPA's
amtsforeningers "feed back"
i forbindelse med den for-
eningspolitiske konference i

marts 1994, nogle resultater
der kan bruges.

Det er vigtigt, at vi indser, at

skal vor forening overleve på

længere sigt, er det "helt nede

på gulvet" arbejdet skal gØ-

res, og det kræver store res-

sourcer af den enkelte.

Mecl venlig hilsen
p.b.v.

Jprgen Wissirtg

Husk du kan leje De
Strubelø se's sommerhus.

Ring 56 27 41 95

Frederiksborg

r amt

Sidste udkald for
at deltage i
Frederiksborg amts
15 års jubilæums-
arrangement
Som bekendt har alle vore
medlemmer i Frederiksborg
amt modtaget et brev ultimo
juli primo august med en

tilmeldingsblanket til vor
lqrdagsarrangement den 17.

september 1994.

Turen, med udgangspunkt
fra Birkerød station kl. 10.00,

går med bus via Helsingør.
Hillerød og Frederikssund for

opsamling, gennem vort skøn-
ne land til Gunnestrup Færge-

kro, hvor vi byder på en fro-
kost-buffet.

Herefter besøg på Drags-
holm eller Jægerspris slot, med
efterfglgende eftermiddags-
kaffe i slottets cafeteria.

Dette ersidste udkald, såskulle
der mod forventning være le-

dige pladser, og du vil være

med, så send din tilmelding til
formanden senest fredag den

9. september 1994.

Ring evt. på tlf . 42 22 06 16

eller 42 24 77 47 mellem kl.
17.00 og 18.00 og hør om der
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Fyns

t amt

Sommertur til
Egeskov
Kl. l0 søndag d. 19. juni mød-

tes 30 medlemmerpåFyn foran

Egeskovs slotspark.
Det var lidt vådt og koldt,

vi havde alle håbet på en god

dag.
Efter en kort velkomst og lidt
om dagens program, gik vi
samlet til slotsbroen med start
fra "Påfuglen".

Jeg havde allieret mig med
Poul Sølvers kone, Mette SØl-

ver, som har et godt kendskab

til Egeskov slot. Vi fik en god

fortælling om slottet og dets

historie.
Derefter var vi godt rustet

til at se os om på alle de flotte
seværdigheder slottet byder på.

Kl. 12.30 mødtes vi alle til
frokost, som vi spiste i "På-
fuglen".

Derefter gik turen rundt i
de mange haver, som slottet
råder over. Mette Sølver kom
også her med gode oplysnin-
ger ikke mindst om Fuchsia-
haven og Renaissancehaven.

Så var det tid til at hilse af
med hinanden, og der var fri
hjemtur, når folk havde lyst.

Åbent Hus på

Vi på Fyn siger alle tak for en

god dag og ikke mindst til
Mette Sølver for hjælpen.

Venlig hilsen
Vagn, Fyn
(formand)

Kræftens
Bekæmpelse,
Vesterbro 46,
Odense
Torsdag den 6. oktober kl.
19.00-22.00,
med afd.sygeplejerske Annl'
Øllegaard Jensen, afd. A4,
Odense Sygehus, som vil for-
tælle om stomiambulatoriet på

Odense Sygehus ??? samt
patientunders/gelser og for-
hold omkring og til hjemme-
plejen.

Derer mulighed for at stille
spørgsmål samt debat.

MØD OP DENNE AF-
TEN, alle er velkomne.

KB og COPA giver kaffe
og brpd.

COPA Fvn

AKTIVITETSPLAN
Har medlemmerne forslag og/eller ideer, som man Ønsker
COPA i Nordjyllands amt skal arbejde med at bringe til
udførelse, så ring venligst til et bestyrelsesmedlem.

Her tænker bestyrelsen på en anden form for de
nuværende fredagsm6der, oprettelse af hyggeklub, aftrol-
delse af debatmøder og/eller foredrag om et emne.

Hvor kunne I tænke jer at næste tur/udflugt skulle gå
hen? Kom fremmedjeres gode forslag og ideer.

Vore aktive COPA medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
i Hj p rring o g ome gn har udarb ejdetfplge nde aktiv itet splan :

09109 94 kL f4.00 Møde på Skammekrogen i Hjørring
Lærer Bgrge Pilgaard, Sdr. Harrislev
fo*æller og læser op på vendelbomåI.
Derefter fællessang med musikledsagelse

l4ll0 94 kl. 14.00 Møde på Skammekrogen i Hjpning
Socialudvalgsformand Jonna Petersen
Emne: Stomibevillinger
Har du forslag, som ønskes behandlet,
kan de indsendes til bestyrelsen, der bliver lejlighed til, at
stille spørgsmål

lUlL 94 kI. 14.00 Møde på Skammekrogen i Hjøning
Sygeplejerske fra Hjemmehjælpen vil fortælle om
hudproblemer.
Derefter demonstration fra "Shangri-La" ved Alice
Madsen, Aalborg

09112 94 kl. 14.00 Møde på Skammekrogen i Hjørring
Julefrokost med pakkefest.
Så lad ikke en id6 flyve ubearbejdet igennem dit hoved.
Medlemmernes gave - højeste værdi 25 kr.

l3/f 95 kl. 14.00 Møde på Skammekrogen i H.jprring
Mannequinopvisning fra Folkekirkens Genbrugsbutik.
Konferencier: K.G. Kristensen
Amerikansk lotteri.

l0l2 95 kl. 14.00 Møde på Skammekrogen i Hjørring

f0/3 95 kl. 14.00 Møde på Skammekrogen i Hjprring
Gdr. Ulf Marklund, Rakkeby fortæller om sine 2 år ved
Sirius Patruljen.

Du er altid velkommen til at tage pårørende, venner og
bekendte med.

Der er fælles kaffebord for egen regning.

ENTRE 25 kr. HUSK at tilmelde dig senest d. 5. i
måneden på telefon 98 92 09 96.

piske hajer og oplevede, at bragte mad andre købte mad i
hajerne blev fodret. Nogle af centret.
os deltagere spiste den med- (fortscettes nrc.ste sicle)
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Yellykket og
oplevelsesrig
udflugt
Sommerudfl ugten for Nordjyl-
lands amt fandt sted lprdag den

18. juni l994.Yi var 83 på tur.
Efter opsamling i Frederiks-
havn, Hjørring, Aalborg og
Hobro nød deltagerne en kop
kaffe og/eller en pilsner i de 2
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luksusbusser inden et kort op-
hold ved Herregården Gl.
Estrup. Videre igennem Djurs-
lands heder, enge og skovom-
råder til Kattegatcentret i

Grenå. Nu kunne alle gå på

opdagelse i havets mysterier
og se Kattegats fiske- ogdyreliv
i store bassiner.

Vi var tæt på svpmmende tro-



Næste punkt var Ebeltoft. Her
generede regnvejret os en del,
men alle tog det med godt
humpr. Nogle valgte at se Ebel-
toft glasmuseum og andre
valgte at se Fregatten Jylland.
På glasmuseet er der en inter-
national sommerudstilling med
værker af Bertil Vallien. I
museets gårdhave så vi glas-
pustere i arbejde. På Fregatten

Jylland så vi fregattens indret-
ning fra sin aktive periode fra
den søsaftes i 1860 til den sid-
ste kommandostrygning 1 887.

Fregatten har deltaget i slaget

ved Helgoland (1864) o-e har
fungeret som kongeskib ( I 87-l-
86). Nogle deltagere har de

også energi til at se den gamle

centrale bydel i Ebeltoft. .{n-
dre slappede af i fregattens
cafe og cafeteria.

Herfra kørte busserne en lille
omvej for at se den smukke
natur omkring Ebeltoft, lige-
som vi så Dansk Folkeferies
feriehuse ved marinaen.

Nu skulle vi til Mols-kroen for
at indtage en velfortjent mid-
dag. Her hyggede vi os \ 2Vz

time over 3 retter mad og vin
m.m. ligesom en enkelt sang

blev sunget.

Nu gik turen igennem det
skønne Mols med udsigt til
Kalø og videre nordpå, hjem-
ad til Nordjylland, hvortil vi
ankom sent på aftenen med en

del oplevelser rigere og godt
trætte.

p.b.v.
Flemming Jacobsen

Vi håber, I alle har haft en god
sommerferie! Vejret har man i
hvert fald ikke kunnet klage
over, eller.....? Vi håber at se

rigtig mange medlemmer -
friske og energiske - til efterå-
rets arrangementer.

P.b.v.
Merete Møller

ff* , Næstved

Medlemsmøde i
Næstved
Lgrdag d. 8. oktober 1994
holder vi medlemsmøde i Pej-
sestuen på Gr6nnegades Ka-
serne fra kl. l4.00til ca. 17.00.

Mødeindholdet er endnu ikke
på plads; men I må meget
gerne nu reservere dagen.

Der bliver udsendt indby-
delse med nærmere oplysnin-
ger.

Udd.ønnelse er
ikke noget
høndicap
Som handicappet har det ikke
været let at gennemfore en

uddannelse på teknisk skole.
Men nu er Aarhus tekniske

Skole i samarbejde med Dansk
Handicap Forbund og Egtmont
Højskolen startet et projekt, som

skal give handi cappede, m e d bå d e

stgrre og mindre handicap,bedre

betingelser for at gennemfgre
uddannelsen. Den nye computer-
og industriteknologi giver nye ud-
dannelses- og jobmuligheder for
handicappede.

Uddannelserne tilrettelægges
individuelt, og skolen hjælper

med at skaffe de ngdvendige
hjælpemidler. Der er mulig-
hed for at vælge skolens inter-
nationale valgfagsmodul, her-
under at deltage i en eventuel
udenlandsrejse. Skolen hjæl-
per med at skat'fe praktikplads.

Birgit Madsen
Ekspedition

Tove Frithioff
Daglig leder

Vi er til for Dem Ulla Sørensen
Sygeplejerske

STOMACARE er et uaftrængigt stomirådgivningscenter, etableret
i 1979 med det formål at rådgive og informere om bandager, hud-
skader 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 stlller gratis specialuddannet sygeplejerske til
Deres rådighed.
Ævort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec,
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma.

Stomacare Henrik
Fosdam Jensen

lager og forsendelseVangeleddelTT . 2670 Greve ' Telefon 43 69 02 00

Any Petersen
Ekspedition
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Ringkøbing

r amt

Yellykket
Sommerudflugt
Sommerudflugten i Ringk6-
bing amts forening fandt sted

lgrdag den 11 juni 1994.

41 havde tilmeldt sig tu-
ren, og bussen startede kl 8.00
fra Holstebro og samlede med-
lemmer og pårørende op både

i Aulum og Herning.
I et behageligt tempo og

temperaturk@rte vi over Silke-
borg mod Århus, hvor vi holdt
en kort pause og nød kaffe og
wienerbrød. Videre igennem

et vidunderligt landskab mod
Ebeltoft var der lejlighed til at

nyde den skønne natur og
strække benene ved Bogens
strand. Herefter k6rte vi langs

vandet ved Ebeltoft Vig og
nØd solen og udsigten.
Efter ankomsten trl Ebeltoft
spiste selskabet middag på

Hotel Ebeltoft Strand.
Nu til sØs " i tØrdok "

med verdens længste træ-
krigsskib Fregatten Jylland.
Fregatten er nu færdigrestau-
reret og fremstår i al sin pragt
og værdighed, som den så ud i
sin aktive tid sidst i 1800 tal-
let, hvor det fungerede som
inspektions-, krigs- og konge-
skib. Fregatten deltog i slaget
ved Helgoland i 1864.

Vi var her i selskab med for-
tiden i et par timer, og jeg tror
alle var meget imponeret over,
at man allerede dengang var

istand til at bygge et skib af
den størrelse.

Efter en lille smuttur til det
netop lukkede Mermaid Hos-
pital fik vi lejlighed til at se på
Ebeltoft's gamle bykerne med
de toppede brosten og bin-
dingsværkhuse, inden turen gik
hjem over.

Ved Gl. Estrup holdt vi en

6lpause.
Turen fortsatte nu over

Randers til Viborg, hvor vi
gjorde holdt på, " Salonnen"
ved Nprres@. Klokken var
henad 19, og da ingen i selska-
bet havde lyst til at vente med
at spise til hjemkomsten ser-

Lokalforeningen afholder med-
lemsmøde og generalforsam-
ling MANDAG d. 10. OKTO-
BER kl. 19.00 på "Møllebo",
Københavnsvej 3-5 i Køge.

Først vil vi afholde den
ordinære generalforsamling
iflg. vedtægterne.
/. Valg af dirigent og stemme-

tæller.
2. Formandens beretning.
J. Kasseren aflægger revideret

regnskab.
4. Behandling af indkomne

forslag.

veredes 2 stk. smørrebrød.
Vejret viste sig stadig fra

den pæne side og området her
er meget smukt, men tiden var
efterhånden fremskreden, så

vi kørte til Holstebro hvor vi
afleverede en del af selskabet
inden turen sluttede i Herning
ved 20 tiden.

Synd at ikke flere havde
mulighed for at deltage i denne

dejlige tur.

Til slut pnskes alle en fortsat
god sommer.

P.b.v.
Hilsep Arne

5. Valg.
1) Valg af formand.
2) 2 bestyrelsesmed-

lemmer.
3) I suppleant.
4) I revisor og supple-

ant.

6. Eventuelt.
Foreningen er vært ved ge-

neralforsamlingen med en @U

vand. Derefter hyggeligt sam-
vær ved et kaffe/te bord.

P.b.v.
Erik

Roskilde amt
t

Uclen mad og drikke-

du'r heltene ikke,
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Det blide pust
Fleksibilitet og komfon
Et af de bedste argumenter for at
vælge Dansac Duo Soft er den enes-
tående semi-fixed ring, som er med-
virkende til at gøre hverdagen nem
og behagelig. Den sikre fiksering af
posen giver øget tryghed, fordi man
ved dette semi-fixed låsesystem kan
få fingrene ind under ringen, og sik-
re sig at posen sidder righgt.

Fordi hudbeskyftelsesplade og ring
arbejder uafhængigt af hinanden, vil
man ikke opleve at posen "falder af'
basispladen, når man bukker eller
bøjer sig i det daglige arbejde. Den
nye lave ringhøjde gør Dansac Duo
Soft ekstra fleksibel.

Blød of øre ved -
Behogelig or hove på
Dansac Duo Soft er enestående i
kraft af sin graduerede hudbesffiel-
sesplade. For første gang er det lyk-
kedes at skabe en hudbesffielses-
plade. der følger kroppens former
uden at belaste huden. Dansac Duo
Sott er et todelt s!'stem. du kan
stole pa. -{t Siclder sonr
det skal. selv nar du
bukker dig eller sid-
der på hug. Jo tætte-
re du kommer på
Dansac Duo Soft, jo
bedre føles den.

Alle Dansacs pro-
dukter er udviklet og
fremstillet i Danmark

donsoc O

A

Nv
lov
Pfofi!

Gør dine egne erfaringer med Dansac
Duo Soft, og oplev den behagelige følelse
af fleksibilitet, sikkerhed og komfort, det
nye system giver. Bestil en gratis prøve-
pakke allerede idag.

Udfold svarkortet og send det til Dansac i
en lukket kuvert, eller få prøven ved at
ringe til Dansk Salg på telefon 42 28 25 00.

Navn:

Postnr./By:

Angiv venligst, hvilken pose-type du ønsker.

fl Lukket pose E Tømbar pose Medium E Tømbar pose large

E Hudfarvet E Kar Stomistørrelse:- mm

I
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Grutis pnøve!

F
\

I
-_]



@

fi* . :ffiuerjYrrands
Viborg amt

t

Vejle amt

Mindeord

Det var med sorg, vi den 15. juli modtog den triste
meddelelse, at Anny Nielsen var død. Anny Nielsen var
den f6rste lokalformand i Viborg amt og fungerede som
dette i 9 år.

På trods af sin svære og langvarige sygdom gjorde
Anny et stort stykke arbejde for foreningen og var til det
sidste en trofast støtte i lokalforeningen.

Anny Nielsen var meget bevidst om sin sygdom og
opnåede heldigvis den lykke, som hun selv gav udtryk
for, at opleve nogle dejlige børnebørn.

Vore tanker går til Annys mor, mand, bprn og
børnebørn.

Æret være Annys minde.

Inga Andersen

Mandag den 26. september
holdes på Kræftens Bekæm-
pels es Rådgivningskontor,
Møllemærsk 29 i Aabenraq
kl. 19.30 et medlemsmøde.

Her vil leder af rådgivnin-
gen Inga Mathiesen fortælle
om arbejdet. Salgskonsulent
Ulla Andersen fra Firma
Coloplast vil fortælle om det
nyeste indenfor poser.

Onsdag den 23. november
holdes der mØde på Folke-
hj e rnme t i Aab e nraa kl. I 9. 3 0.

På mødet vil overlæge Vil-
helm Møller Petersen, Søn-
derborg Sygehus blandt andet
fortælle om det nyeste inden-
for operationer og en sygeple-
jerske fra stomiambulatoriet vil
være til stede. Kirstine Har-
dam, Holstebro vil vise de nye
produkter.

P.b.v.
Sven Kjærsgaard Jensen

Midt i sommervarmen minder
vi medlemmerne i Viborg amt
om, at vi aftrolder ordinær
generalforsamling på Benthas
Cafeteria i Højslev ved Skive,

lørdag den 19. november.
Mere om dette i næste nummer
af COPA.

P.v.b.
Lisbet Hedegaard

rianne eller mig, så denne dag

bliver vi rigtig mange. HUSK
OGSÅATSÆT'TEETSTORT
KRYDS I JERES KALEN-
DER, SÅ i IKKE GLEMMER
DENNE DAG.

. Med venlig hilsen
Marina, Louise og Eva

Hej Merete Møller!
Du skal have en stor tak, fordi
du oplyste om den tyske bog
om kroniske tarmsygdomme i
COPA bladet.

Med venlig hilsen
Eva l,arsen

LØRDAG D.8. OKTOBERKI.
14.00 inviterer vi til ordinær
generalforsamling på "ELLE-
HØJ", Ellehammersvej 8 i
Vejle.

BEMÆRK venligst datoen
og NOTER den, idet der ikke
udsendes særskilt brev derom.

Dagsorden iflg. vedtæg-
terne. - Evt. forslag bedes sendt

til formanden senest 8 dage

før.
Alle medlemmer, såvel nye

som gamle, støttemedlemmer,
ægtefæller og pårprende ind-
bydes.

Hj ælpemiddeludstillingen
vil Karen Blok sprge for, og
den er klar omkring kl. 13.30.

Efter kaffebordet, som
Karen Blok er vært ved, - har
vi aftalt med sygeplejerske
Gerd Forssling, at hun kom-
mer og fortæller om sin jord-
omrejse med 3 kg stomiposer
og plader i rygsækken. Samti-
dig vises der lysbilleder fra
turen. - Kom og hPr Gerdfor-
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tælle om sin spændende tur.

Tilmelding g erne 2 dage fgr ptr
tlt.75 562820 - Lis Jacobsen

eller 75 66 12 13 - Emil Larsen
(bedst efter kt. 17.00)

P.b.v.
Emil Larsen

CoPA-klubberne i
Vejle amt
Møderne starter igen i oktober
kvartal. - På nuværende tids-
punkt er datoerne ikke endelig
fastlagt, men på generalfor-
samlingen d. 8. oktober vil de

blive oplyst, og de vil blive
gentaget i COPA-bladet for
nov./dec. Venlig hilsen

CoPA-klubberne:
Fredericia:

Lis Jacobsen, T5 56 28 20
Horsens:

Bente Pedersen, 75 64 02 03
Vejle:

Licy Rasmussen, 75 85 30 58

Vi håber alle har haft en rigtig
god sommerferie med masser

af frisk luft og sol. SÅ NU ER
VI KLAR TIL AT STARTE
PÅEN FRISKMED RIGTIG
MANGE GAMLE SOM NYE
CROHNMEDLEMMERTIL
VORES MØDER. Marina,
Louise og jeg glæder os til at se

jer igen.
DET BLIVER LØRDAG

D. I'7. SEPTEMBER KL.
14.00 hos Marianne Hem-
mingsen, Gr@nnevej 253, l-3,
2830 Virum, tlf. 45 83 52 58.

I skal bare ringe og tilmelde
jer, hvis I kommer, til Ma-

26
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En stomiejers
historie...
fortsatfra side 12
Det var ikke så let en opera-
tion, som m.an først regnede
med, bl.a. fordi det nederste
stykke af endetarmen var et
stift rør på grund af betæn-
delse.

Denne gang havde jeg jo
en vis erfaring, så selvom jeg
ikke havde den store lyst til
mad, så forsggte jeg hele tiden
at spise lidt, ogjeg blev heller
ikke aftrængig af morfin. Også
denne gang var mine forældre
fantastiske, og det var min kæ-

reste også.

De bar alle over med mig,
daj eg kom hjem (efter I 0 dages

indlæggelse) og fik en mindre

nedtur. Det er en sorg indeni
6n - en sorg over at have mistet
noget af 6n selv.

I foråret 1989 mødte jeg en
pige, der også havde Morbus
Crohn og stomi, og hun
fortalte, at der var en stomi-
forening der hedder COPA. I
denne forening er der en
interessegruppe der hedder
Crohn-klubben.

Jeg meldte mig ind i COPA
men deltog ikke i arrangemen-
ter, før jeg tog med på en
skovtur i foråret 1992. Pe
denne tur blevjeg spurgt, om
jeg ville være rådgiver for
COPA. Det sagde jeg ja til, og
det er jeg glad for. Jeg taler
med patienter enten før eller
efter operationen. Man skal

være stærk - både fysisk og
psykisk - men det giver også
een en hel del tilbage. Jeg er
også ude at undervise på syge-
plejeskoler o.s.v. - fortæller,
hvordan det er at leve med en

stomi.
Uden den kolossale støtte

og hjælp, jeg har fået både af
familie, veninder og persona-
let på D 106 (Herlev Sygehus),
varjeg ikke nået så langt på så

kort tid. En kæmpe tak til
overlæge Burcharth for hans
hjælp og stØtte, til mine foræl-
dre, kæreste, veninder, syge-
plejersker og sygehjælpere -
samt - en speciel tak til "Helle
K. "..

Det varen hårdog sej kamp,
men den var det hele værd.

Takfor livet - det er dejligt.

Fem dejlige
dage,
fortsat fra side 15
Ture, underholdning m.m. var
også valgt med omhu. For ek-
sempel kan nævnes Brugs-
amatørerne, som bestod af l0
glade musikanter afbegge kPn.

Flere af deltagerne kunne da

heller ikke afholde sig fra en

svingom.
Turen til Koldinghus var

interessant, men ikke egnet for
gangbesværede, en ting man
nok bør tage hpjde for ved
planlægning af fremtidige ar-
rangementer.

Filosoffen og forfatte-
ren, John Engelbrecht, v1l vi
dog fremhæve som en ren perle,
tankevækkende og morsom.
Han formåede virkelig at få
gang i lattermusklerne.

Festmiddagen om fredagen
var en meget hyggelig aften
med god mad og flot pyntet
bord, medbl.a. Ellen Stentoft's
flotte sommerfugle. Måske
skulle man overveje at flytte
dette arrangement til tidligere
på ugen fremfor den sidste af-
ten af hensyn til hjemrejsen
dagen efter.

Med hensyn til forplej-
ning kunne vi godt have Øn-
sket, at vi selv havde haft mu-
lighed for at smøre vores mor-
genmad og frokost. Et mindre
lokale til hyggeligt samvær om
aftenen havde heller ikke væ-

ret at foragte.

Trods minusser og plusser var
det5 dejligedage sammen med
rare og flinke mennesker (en

hilsen til alle), og vi deltager
gerne til næste år. - På gensyn!

Birthe Melnyk og Olaf
Petersen

Stomi-
typer COLO: 62Vo

ILEO: 29Vo

uRo: 9Vo

Sekretariatsle der Ann i P e -

dersen har udarbejdet en

statistik over stomiformen

blandt COPA's medlem-
mer:

Ny direktør i
Kræftens
Bekæmpelse
Candjur. Erik Lauridsen
fra Hjeneforeningen er til-
rådt som admi nistrerende
direktør i Kræftens Be-
kæmpelse. Vi bringer et
portræt i næste nummer.

KAREN BLOK Specialcenter
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
. 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 sygepl ej erske/konsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf: 75 84 00 22 - Fax: 75 84 03 22
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Send dine brugte

frimærker til:
Kjestine Rasmussen

Skibhusvej 171, 1.tv.
5000 Odense C



Produktinlormation

Nyhed fra
ConvaTec:

Forbedret
Combihesive
system
I 1978 blev Combihesive lanceret som

det første to-dels stomiposesystem.

Dette var et væsentlig fremskridt og en

vigtig udvikling i moderne stomi-
bandager.

Løbende er der gjort udvikling på

pladerne og poserne, hvilket har med-
ført at Combihesive-systemet i dag er
identisk med absolut tryghed og sik-
kerhed for brugerne.

Combihesive-systemet har nogle
unikke egenskaber i form af den vel-
kendte hudbeskyttelse stomahesive,
som yder den bedste sikkerhed på

huden.

Til trods for at koblingssystemet har
været meget sikkert, og stomisten har
kunnet føle sig tryg, har man fra
ConvaTec's side ønsket at udvikle et

nyt og forbedret koblingssystem.
Efter flere års udvikling og afprpv-
ning har ConvaTec produceret et ny
patenteret koblingssystem, som yder-
ligere forbedrer sikkerheden og tryg-
heden for den stomiopererede.

Det tidligere Combihesive-system
erstattes den 1. oktober med det helt
nye Combihesive II.

@@

Udskiftningen sker efter omfattende
afprpvninger, hvor etablerede Combi-
hesive-brugere, har været særdeles

positive for det nye Combihesive II.

Ændringerne sker udelukkende på

koblings-systemet, den store valgmu-
lighed i plader og poser er uændret.
Ileostomiposerne er dog yderligere for-
stærket med en S-lagsplast, tidligere
3-lagsplast.

Det tidligere Combihesive-system
kan ikke kombineres med det nye
Combihesive II.

Koblingslåsen er helt forskellig i
konstruktion.

Hvis du har nogle spørgsmål til det
nye Combihesive-system, eller gnsker

bandager og materiale tilsendt, er du
velkommen til at kontakte os, eller din
stomiforhandler.

Venlig hilsen
ConvaTec

Jægersborgvej 64-66
2800 Lyngby

Tlf.: 8030-601 I (gratis)

Preduktinformatiott

Nye
stomi
brochurer
ConvaTec har udarbejdet 3 nye brochu-
rer, som omhandler den situation man står

overfor i forbindelse med en stomiope-
ration.

De 3 brochurer er fglgende:
Til dig med urostomi
Til dig med ileostomi
Til dig med colostoni.
Brochurerne giver gode råd og infor-

mation til dig, som netop står over for at
skulle gennem-så eller allerede har gen-
nemgået en stomioperation. Brochurerne
belyser nogle af de mest almindelige
sporgsmål og problemer, som alle i denne

situation sikkert har. De oplyser om, hvad
en stomi er. Hele den sociale situation,
hvordan bliver det at leve med en stomi
fremover. De giver gode råd om hudpleje,
og hvordan man bandagerer en stomi med
de forskellige muligheder, der er af enkle
og diskrete stomibandager.

ConvaTec håber, at denne informa-
tion kan være med til at fjerne uroen og
usikkerheden omkring at leve med en

stomi.

Produktittformatiott

Ny
håndbog
ConvaTec har udarbejdet en håndbog for
dem, der arbejder med stomipleje.

Praktisk stomipleje henvender sig
til personale med ingen eller kun lidt
erfaring med de stomiopererede.

Der gives i denne håndbog gode råd og
vejledning i stomibandagering.

Bogen er på 50 sider og gennemgår i
detaljer alt, hvad der vedrører en stomi-
operation.

COPA udgiver ny brochure om
colostomi
Helsefonden har ydet et tilskud på 33.000,- kr. til en ny brochure om colostomi.
Denne brochure "Colostomi - og hvad sd?" udkommer 24-9-1994.

COPA har planlagt, at der næste år skal udgives tilsvarende brochurer med

titlerne:
Ileostomi - og hvad sri? samt Urostomi - og hvød så?
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COLODRESS

(ft)ConvaTec
\7 A Bristol-Myers Squibb Company

" Ring på frikaldstlf. 8030-601 1,
hvor du kan få gratis prøvet tilsendt og modtage gode råd om din stomi."

Du kan stadigvæk leve livet!
"Der findes ingen glæde så oprigtig som

madglæde", sagde Bernard Shaw - og satte
dermed fingeren på noget, alle kender til. For
hvem har ikke oplevet mundvandet løbe efter
duftene fra køkkenet? Eller nydt den tilfredshed,
der sænker sig over krop og sjæl efter et godt
målrid!

Mad er selvfølgelig en nødvendighed for at
overleve - men det er også en væsentlig del af
det at leve livet. Som stomiopereret bør man
spise sundt og varieret - og drikke rigeligt.
Det er dog ikke godt at spise for meget på 6n
gang - det er der iøvrigt ingen, der har godt af .

Men der er absolut ingen grund til at holde op
med at nyde livet - og bordets mange glæderl

ConvaTec tilbyder dig et komplet sortiment
af en- og todels stomibandager - alle selvfølgelig
med det kendte Stomahesive hudbeskyttelses-
materiale, som giver dig sikkerhed og gør ban-
dagerne smidige og enkle at anvende.

I



Kære bnn med stomi

Start efterårsferien med alle tiders
familieweekend på Hotel Faaborg Fjord

den 14. - 16. oktober

Prisen er helt i bund:

Voksne

Bnn 7-15 Zr

Bna 0-6 år

200 kt.
100 kr.

gratis
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Kom ud af fjerene

C0PA's sekretariat u/Anni Pedersen

på rlf. 57 67 35 25



PROGRAM
FOR FAMILIE
WEEKENDEN

7 4.-7 6.
OI{TOBER

1 994

Indkvartering.
Velkomst og præsentation.

Middag.
Skattejagt.
Godnathistorie.
Socialt samvær.

LøRDAG
08.00-09.00
09.00
09.00- 1 2.00

17.30-r 8.30

18.30-20.00
20.00-21 .00

21.00-21.15
2r.15- ?

Morgenmad.
Alle samles i mødelokalet.
S6skendejalousi og mob-
ning,herunder skolesitua-
tionen; Børnepsykolog
Axel Maychrzak.

12.00-14.00 Frokost og pause med mu-
lighed for individuel sam-
tale med psykologen.

14.00-15.00 Evaluering af formiddagens
emner.

15.15-17.30 Operationsteknikker og
årsag til anlæggelse af
stomier på børn.

Operationens indfl ydelse

på opvækst og ernæring;
Læger fra Odense
Universitetshospital.
Swimmingpool for alle der
har lyst.
Middag.
Underholdning for bgrn og
voksne.
Godnathistorie.
Socialt samvær.

qq@

SøNDAG
08.00-09.00 Morgenmad.
09.00-12.00 B6rn på hospital;

Sygeplejersker fra Odense
Universitetshospital.
Hjælpemidler,
Kirstine Hardam.
Evaluering og hvad så?

Frokost og afrejse.

t2.00-12.30
12.30- ?

Der vil r,ære katfe/the og saftevand formiddag
og eftermiddag.

HUSK BADETØJ OG LEGETØJ. Deryilvære
opst'rt nted bqtrttene lq)rclag og sgntlag ntens tle
voksne deltager i konferencen.

SI DSTE TI LM E LDI NGF RI ST :
6. OKTOBER 1994.

17.00- 18.00
I 8.00- l 8.30
18.30-20.00
20.00-20.45
20.45-21.00
21.00- ?

er det tid for
tilmelding
m i !ieweekend

JA - jeglui uil meget gerne tilmelde 0s til
familieweekenden På Hotel Faaborg Fjord

den 14. - 16. oktober

N avn

Adresse

Postnr./By

Antal voksne Antal børn

Tilmeldingen klippes ud og sendes til sekretariatet, huorefter l uil modtage ot giroltort.
Tilmelding ltan naturligvis også ske til sekretariatet på tlf. 57 61 35 25.
Alle deltågere vil få tilsendt program og deltagerliste inden seekenden.
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LOKALFORENINGER / GRUPPER / KLUBBER De antørte træftetider er kun veiledende
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*) Er medlem af COPA's Forretningsudvalg


