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GLASILO oseb s stomo

ILCOPIS je glasilo
Invalidskega društva
ILCO Ljubljana
www.ilco-si.org,
10. številka,
junij 2017
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sms donacija

Drage stomistke in stomisti, bralke in bralci,
Sept so prehitro minili trije meseci odkar ste prejeli 9. številko
ILCOpis-a in že je pred vami prva, ki jo obeležuje dvomestno število:

10. številka.

Pošljite SMS sporočilo s ključno

Tudi tokrat boste lahko prebrali, kaj se je zgodilo v preteklih

besedo STOMA5 na številko 1919 in

treh mesecih v našem Invalidskem društ vu ILCO Ljubljana. To

prispevali boste 5 EUR za zbiranje

tromesečje je bilo zelo športno in rekreativno obarvano: imeli
smo aktivno plavanje v morski vodi, športne igre Ljubljane, zvezne

sredstev za izvedbo socialnih in

športne igre, Pohod ob žici, delavnice ročnih del, merit ve in še

rehabilitacijskih programov oseb s stomo
in njihove svojce v društvu.
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih
storitev Telekoma Slovenije, Izi mobila,
Si.mobila, T-2 in Telemacha.
Pogoji in navodila za sodelovanje pri
storitvi SMS-donacija so objavljeni na
spletni strani www.ilco-si.org.
Člani Invalidskega društva
ILCO Ljubljana se vam iskreno
zahvaljujemo za vašo donacijo.

donacija

bi lahko našteval, pa raje sami raziščite med vrsticami našega
časopisa..
Poslanst vo našega društ va je tudi to, da vam povemo in pokažemo,
da se življenje s stomo ne konča. Ko si naberemo novih moči in

Vsi, ki bi hoteli donirati za delovanje

se sprijaznimo s spremembami na telesu, lahko zaživimo polnejše

društva in izvedbo socialnih in

življenje, ki je včasih še boljše, kot je bilo življenje pred stomo.

rehabilitacijskih programov, ki jih
v društvu izvajamo, lahko svojo

Da bi vam pomagali na tej poti, imamo že vrsto let organizirano
mrežo prostovoljcev, ki so se usposobili na izobraževanjih s
kirurgi, psihologi, enterostomalnimi sestrami. Izobraževanja

donacijo nakažete na naš

prostovoljcev organizira Zveza invalidskih društev ILCO

TRR: 0222 2001 9146 108.

Slovenije. Naši prostovoljci pa se udeležujejo tudi izobraževanj v

Dobrodošel je vsak evro.
Pravne osebe, ki bi želele postati naš

UKC Ljubljana. Prostovoljci smo vam na voljo pred operacijo, po
operaciji in kasneje tudi na domu. Svetovali vam bomo s svojimi
izkušnjami. Seveda nas morate poklicati, ali vprašati zdravnika

donator, nam lahko pišete na

ali medicinske sestre, da vas povežejo z nami, če si želite našega

drustvo@ilco-lj.org in poslali vam

obiska.

bomo donacijsko pogodbo.

Iz lastnih izkušenj vsem, ki se soočate z težko boleznijo –
invalidnostjo in vašim svojcem svetujem, da se vključite v ILCO
društ va, saj smo skupaj močnejši in lahko hitreje najdemo rešitev
za težavo, ki se vam v tem trenutku zdi nerešljiva.
Več kot nas je vključenih v društ va ILCO, bolj uspešno lahko
zastopamo in se potegujemo za naše pravice, kot sta recimo
pravica do invalidnine in do brezplačnih, predvsem pa kakovostnih
pripomočkov za oskrbo stome.

Invalidsko društvo
ILCO Ljubljana
Parmova 53, 1000 Ljubljana
01 436 21 90
drustvo@ilco-lj.org
www.ilco-si.org
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Želim vam prijetno branje

Predsednik društva
Zoran Terglav

pravice
oseb s
stomo

šport

Športne igre
društva Ilco Ljubljana

3. marec 2017
Ob 9.00. uri smo se zbrali na Malenškovi 1, v Ljubljani. Bili smo še posebej počaščeni, saj se nam je
pridružilo kar precej novih članov, ki so nam vlili novih moči za športne boje.
Po opravljenih formalnostih, smo pod budnim
očesom vodij pričeli s posamičnimi boji za uvrstitev
v ekipe naslednjih športnih disciplin: kegljanje, šah,
streljanje z zračno puško in pikado. Ekipe nas bodo
zastopale na tekmovanju Zveze društev ILCO Slovenije, ki bo 7. aprila 2017.
Na tekmovališčih je bilo kar napeto, saj so bili
rezultati zelo izenačeni. Navijači so bučno navijali
za tekmovalce in ker na srečo nismo profesionalni
športniki, smo se ob tem zelo zabavali in nasmejali.
Razglasili pa smo tudi ekipe, ki nas bodo zastopale
na zveznem tekmovanju.
Polni športnega duha smo se pozno popoldne
razšli v upanju, da se bomo aprila okitili še s kakšno
medaljo.
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druženje

delavnica

Plavanje v Laguni Bernardin, predavanje o oljčnem olju
in razgovori med stomisti

Delavnice ročnih spretnosti, meritve krvnega sladkorja,
holesterola, trigliceridov, krvnega tlaka
Renata Latnik

17. marec 2017
Krepko naveličani zimskih oblačil smo se odločili, da je čas za letošnji prvi izlet na morje.
Odpravili smo se v Laguno Bernardin v Portorožu, kjer vsako leto plavanje združimo z izmenjavo izkušenj s stomo in še kakšno zanimivostjo.
Letos je bilo to predavanje o oljčnem olju.
Na poti nas je spremljalo toplo sonce, ki nas je
tako razgrelo, da so bili naši pogovori in smeh
še živahnejši kot običajno, zato skorajda nismo
opazili, kdaj smo prispeli na cilj. Predsednik nam
je razdelili kartice za plavanje. Med nami pa je
bilo tudi nekaj takih, ki so se zaradi prijetnih
sončnih žarkov odločili raje za pohajkovanje po
Portorožu.
Lansko leto smo med kopanjem opazovali temne oblake in razburkano morje, letos pa je bila
slika popolnoma drugačna: kristalno čisto nebo
in morje obsijano s sončnimi žarki, ki so najbolj
pogumne člane zvabili na zunanje ležalnike. Tudi
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4. april 2017
plavanje nam je šlo dobro od rok in nog, saj so
nekateri bazen preplavali kar 20-krat. Bravo!
Po kopanju smo odhiteli na avtobus, ki nas je
zapeljal na kosilo v gostilno Jasna. Po kosilu pa
smo prisluhnili predavanju gojitelja oljk in pridelovalca oljčnega olja Bojana Pahorja, ki nam je
predstavil različne sorte oljk in oliv ter nam pojasnil vse o olju, njegovi uporabi in shranjevanju.
Seveda nismo samo poslušali, ampak smo tudi v
praksi preizkusili, v čem se razlikujejo olja iz različnih vrst oliv.
Ker pa smo v našem društvu sami veseljaki in
se radi zavrtimo v ritmu prijetne glasbe, smo bili
zelo veseli dveh muzikantov, ki sta nam popestrila popoldne. Tako smo si privoščili nekaj polk,
valčkov in ostalih plesov, potem pa smo prijetno
utrujeni odplesali do avtobusa, ki nas je zapeljal
nazaj v Ljubljano.

Toplota sončnih žarkov je že zdavnaj pregnala
misli na zimo. V našem društvu pa smo se odločili, da preverimo, kakšne posledice je zima pustila
na nas. Saj veste, pozimi se malo manj gibljemo,
posežemo po malce bolj močni hrani, ker ni sonca, se skušamo razvedriti s čim sladkim ... Zato
smo v naše prostore spet povabili medicinske
sestre iz Zdravstvenega doma Ljubljana Šiška, ki
so nam opravile meritve krvnega tlaka, sladkorja,
trigliceridov in holesterola.
Da pa med meritvami ne bi čakali križem trok,
smo organizirali delavnice ročnih spretnosti.
Gospa Nada Hauptman nam je pokazala, kako
se naredi prelepa košarica. Vanjo je tokrat dala
velikonočna jajčka, vendar pa je košarica več kot
uporabna tudi za druge stvari. Na primer rožice iz
krep papirja, ki so prav tako nastale pod njenimi
spretnimi prsti. Malce drugačene cvetlice izdeluje gospa Marija Turk, ki nam je pokazala, kako se
jih naredi. Obenem nam je seveda pokazala tudi
svoj prelepe izdelke – prava paša za oči.
Nekaj članov pa si je zaželelo, da bi spet barvali
mandale. Seveda smo jim uresničili željo. Tako je
bilo tudi čakanje na rezultate bolj prijetno.
Kot že jeseni, smo tudi tokrat ugotovili, da smo
nekateri »presladki«, drugi »premastni« in da bi
se morali malce več gibati. No, tudi za to smo že
in bomo še poskrbeli v društvu ILCO Ljubljana.
Obetajo se nam pohodi, izleti, športna udejstvovanja in še marsikaj zanimivega, kar je koristno
tako za telo kot duha.
V naši družbi je vedno veselo in tudi, če ste ob
prihodu na katero izmed naših dejavnosti potrti
in slabe volje, vam zagotavljamo, da boste domov odšli polni energije in dobre volje. Tako je
bilo tudi tokrat, ko smo si nasmejani zaželeli lepe
velikonočne praznike in si obljubili, da se kmalu
spet vidimo.
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druženje

druženje

Čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano«
in predavanje »Kulturna dediščina ob Ljubljanici«

Pohod ob žici okupirane
Ljubljane

Renata Latnik

22. april 2017
Člani invalidskega društva ILCO Ljubljana smo se
v soboto, 22. aprila 2017, udeležili čistilne akcije, ki
jo organizira Turistično društvo Ljubljanica, s katerim sodelujemo že vrsto let. Tokrat se nas je pod
Prulskim mostom zbralo malo manj kot prejšnje
leto ampak vseeno nas je bilo 25 iz ILCO društva.
Večina se akcije udeleži vsakič, ko poteka: spomladi
in jeseni, zato so se med nami stkale že prave prijateljske vezi in zelo pogrešamo vsakega, ki se mu
čistilne akcije ne uspe udeležiti. Ker je bila ura šele
9., smo si najprej privoščili jutranjo kavico, nekateri pa so posegli tudi po »razkužilu« za grlo, ki jih je
malo pogrelo.
Letos smo pred čistilno akcijo prisluhnili predavanju gospoda Toma Zupančiča »Kulturna dediščina
ob Ljubljanici«. Po zanimivem predavanju smo z
veseljem pričakali župana Zorana Jankoviča, ki nas
je nasmehom pozdravil in nam povedal par spodbudnih besed. Vzel pa si je tudi toliko časa, da se je
fotografiral s tistimi, ki so si to želeli.
Preden smo se razkropili po bregovih Ljubljanice,
smo si razdelili majice, rokavice in vrečke za smeti.
Med pobiranjem smeti od Špice, ob Grubarjevem
prekopu do Kodeljevega se je že pokazalo sonce, ki
nas je kar pošteno ogrelo.
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V delovni zagnanosti smo napolnili kar veliko
vreč, a vseeno manj kot prejšnja leta. Veseli nas, da
so ljudje vedno bolj ozaveščeni, a žal to še ne pomeni, da čistilne akcije niso potrebne. Še vedno je
bilo veliko nemarno odvrženih plastenk, pločevink,
plastičnih vrečk in ostale embalaže, našli pa smo
celo posteljne vzmetnice in avtomobilske gume.
Žal se bojimo, da naše vreče za smeti ob čistilnih
akcijah še dolgo ne bojo ostale prazne.
Zbrane odpadke smo odvrgli v zato pripravljene
smetiščne zabojnike. Ob povratku je sledila skupinska fotografija, nato smo se ustavili, da malo
odpočijemo in poplaknemo žejna usta v lokalu Bueno bar.
Po Poljanski ulici smo se ob 12.50 uri vrnili k Turističnem društvu Ljubljanica pod Prulski most, kjer
nas je pričakala malica. Za dobro voljo je tudi letos
s kitaro in pesmijo poskrbel Bogdan Smrke, ki je v
ples ponesel nekaj zagretih plesalcev. Kdor je želel
pa se je lahko z ladjico odpeljal do mesta in nazaj.
Ob prijetnem vzdušju smo se dobre volje, da smo
naredili nekaj dobrega zase in za okolje, poslovili in
odšli v lep sončen dan novim dogodivščinam naproti.

6. maj 2017
V soboto, 6.maja, smo se ob 9.00 zbrali na sedežu društva na Parmovi 53 v Ljubljani, kjer je
bil start našega pohoda.
Pridružilo se nam je tudi nekaj članov Turističnega društva Ljubljanica, tako da nas je bilo kar
33. Razdelili smo si vodo, da kdo ne bi dehidriral,
nekateri so si privoščili tudi šilce močnega, potem pa smo se odpravili.
V čudovitem sončnem vremenu smo prišli do
Koseškega bajerja, kjer nas je čakalo še nekaj naših članov. Skupaj smo se se prijavili, dobili evidenčne liste, nato pa smo pot nadaljevali s postanki in osvežitvami vse do Kongresnega trga,
kjer je bila zaključna slovesnost in tudi cilj našega pohoda, ki je bil dolg približno 11 km. Prijetno
utrujeni od hoje in pomladanskega sonca smo si
malo odpočili, nato pa smo se odpravili po žige,

ki so nam jih odtisnili na kartice udeležbe, dobili pa smo tudi spominske značke 61. Pohoda ob
žici Ljubljane. Nato smo se odpravili na kosilo na
Nazorjevi ulici. Hrana nam je izredno teknila, saj
smo med hojo porabili kar nekaj kalorij.
Vzdušje na pohodu je bilo zelo veselo in se je
nadaljevalo tudi pri kosilu in po njem, do poznih
popoldanskih ur.
Udeleženci pohoda smo se dogovorili, da se ga
bomo udeleževali vsako leto, vse dokler nam bo
zdravje to dopuščalo.
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šport

Športne igre
Zveze ILCO Slovenije

7. april 2017
V petek, 7. aprila, smo se ob 9. uri zbrali na
Malenškovi 1 v Ljubljani, saj so nas čakala tekmovanja Športnih iger Zveze ILCO Slovenije. Po
opravljenih formalnostih, ki so na takem tekmovanju potrebne (sodniki, komisije …), smo pričeli
s posamičnimi tekmami v različnih disciplinah:
kegljanju, streljanju z zračno puško in pikadu.
Sodelovalo je 6 ekip iz šestih ILCO društev.
Vsak član si je želel doseči najboljši rezultat,
tako zase kot za ekipo, zato so bile tekme napete in zanimive. Sodniki so imeli kar naporno in
odgovorno delo.
Zagrizene tekmovalce so s tribun spremljali
še bolj zagrizeni navijači, za katere pa je treba
reči, da so se lepo in športno obnašali. Po koncu
tekmovanj smo se veseli in razigrani odpravili
na kosilo, ki smo se ga že zelo veselili, še bolj pa
tistega kar je sledilo za njim: podelitev medalij.
Vodja programa gospod Zoran Terglav je ob
pomoči Milke Petrovič, Danila Trpina in Ksenije Oblak, ki je vse ulovila v fotografski objektiv,
podelil medalije posameznikom. Tokratna podelitev je bila še bolj razkošna kot po navadi, saj
je komisija podelila tudi ekipne pokale, na katere po navadi čakamo do slavnostne podelitve
Zveze društev ILCO Slovenije.
A razlog za predčasno podelitev pokalov ni odpoved prireditve, ravno nasprotno, še bolj slavnostna bo, saj letos Zveza društev ILCO Slovenije obeležuje 20 let obstoja pod tem imenom in
kar 30 let organiziranega druženja oseb s stomo, ki so se na začetku družile v okviru Sekcije.
Zato bo letošnja prireditev 10. junija na Otočcu
namenjena svečani počastitvi tega pomembnega jubileja.
Tako je gospod Zoran ob pomoči sodelavcev
podelil še ekipne pokale po posameznih panogah in pokale za skupne dosežke na tekmovanju. In naj se pohvalimo: naše društvo ILCO Ljubljana je osvojilo skupno prvo mesto.
Tokrat smo se razšli še malce bolj radostni in
ponosni kot po navadi.
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člani

Savna

Življenje
s stomo

V savni ležim in se potim,
da svoje telo okrepim.
V savni ležim, da srce okrepim
in nevarne bacile prepodim.

Nada Franković, Vrhnika
Potem pa je bilo treba zaživeti s stomo. Za Invalidsko društvo ILCO Ljubljana sem izvedela od
tedanjega predsednika Jožeta Horvata, ki je bil iz
Vrhnike in me je obiskal kar na domu. Zaradi iskrenega pogovora z njim mi je bilo stomo veliko lažje
sprejeti in včlanitev v ILCO je bila samoumevna. Od
takrat mi je lažje. Spoznala sem, da nisem edina s
takimi zdravstvenimi težavami, spoznala sem ljudi
podobne sebi. Spoznala sem dobre prijatelje in svojo Darjo, ki je prva pristopila do mene na ladjici in od
takrat sva pravi prijateljici. Zelo sem vesela za naše
društvo, ki se vse bolj razvija in deluje. Društvo nudi
nesebično pomoč in dela na tem, da nam je lažje živeti. A vsega tega ne bi bilo brez našega predsednika Zorana Terglava in njegovih sodelavcev.

Kaplja potu mi po hrbtu spolzi
in mi sporoči, da telo se čisti.

Hvala Vam!
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Lep pozdrav drage stomistke in stomisti!
Ko sem prejela 9. številko ILCOpisa, so me zgodbe v njem spodbudile, da tudi sama z vami delim
svojo. Sem urostomistka. V avgustu 2010 sem doživela enega večjih šokov v svojem življenju. Odkrili
so mi 4,5 cm velik tumor v mehurju. Vse se je dogajalo tako hitro, da nisem uspela dojemati. Prvo
operacijo sem imela že štirinajst dni po tem, ko so
mi povedali za diagnozo. Sledila ji je še druga in dobila sem stomo. Ko mi je kirurg razlagal o stomi, si
sploh nisem predstavljala, o čem mi govori. Imela
sem zelo agresiven tumor, zato so operaciji sledile kemoterapije, z njimi pa slabosti in razni šoki. Po
kemoterapiji sem dobila klic, ki se ga vsi onkološki
bolniki zelo bojimo. Leta 2011 sem morala spet na
operacijo. Po operaciji sem imela še sepso, ki sem jo
komaj preživela.
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ČLANI

pristopna izjava

Ime

Ustrezno obkrožite:
1. zaposlen/a

Priimek

razgovor

2. upokojen/a
3. nezaposlen/a

Če želite imeti razgovor s prostovoljcem
– stomistom v bolnišnici ali na domu,

Datum rojstva

4. drugo/opiši

Ulica | naselje

Živim (ustrezno obkrožite):
1. s partnerjem

pred ali po operaciji, se dogovorite z
medicinsko sestro ali enterostomalno
sestro na oddelku, ali pokličite vodji naših
prostovoljcev:
041 800 210 (Renata),
031 848 481 (Zoran)
in se dogovorite za termin.

2. pri otrocih

Pošta, poštna številka

po operacji
Pogovore za novo operirane osebe s
stomo in njihove svojce opravljamo
tudi vsak drugi in četrti ponedeljek v

3. sam

Telefon

4. drugo/opiši

Mobitel

Moj socialni položaj je:

E-mail

1. zelo dober
2. dober

Zaposlen/a v

3. slab

Poklic

4. komaj se preživljam

mesecu od 10.00 do 12.00 in od 15.00
do 17.00 ure, na sedežu Invalidskega
društva ILCO Ljubljana, Parmova 53
Ljubljana (4. nadstropje).

KLUB SVOJCEV

pristopna izjava

Ime

Poklic

Priimek

Ustrezno obkrožite:
1. zaposlen/a

Datum rojstva

2. upokojen/a
3. nezaposlen/a

Ulica | naselje

4. drugo/opiši

Pošta, poštna številka

Bi se hoteli pridružiti skupini prostovoljcev za pomoč svojcem na novo operiranih?

Telefon
Mobitel
E-mail

(ustrezno obkrožite)
DA

NE

S to pristopno izjavo se obvezujem, da bom spoštoval/a
Pravila ILCO društva Ljubljana in se po njih tudi ravnal/a.
Tajnost podatkov zajamčena.

Datum
Podpis

15

Leto operativnega posega:
Imate priznano telesno okvaro:
• NE
• ŠE V TEKU

Vrsta stome (obkrožite):
1. kolostoma
2. ileostoma
3. urostoma

• D
 A (ustrezno obkrožite):
70 % 80 % 90% 100%

Vzrok (obkrožite):

Številka odločbe invalidske komisije o telesni
okvari:

2. Mb. Crohn

1. rak
3. Ulcerozni kolitis
4. poškodba

ali potrdilo zdravnika o trajni stomi:

5. drugo

S to pristopno izjavo se obvezujem, da bom spoštoval/a
Pravila ILCO društva Ljubljana in se po njih tudi
ravnal/a.
Tajnost podatkov zajamčena.

Datum
Podpis

ILCO LJUBLJANA,
Parmova 53, 1000 Ljubljana
01 436 21 90
ILCO GORENJSKA,
Gorenja vas – Reteče 61/a, 4220 Škofja Loka
040 582 992
ILCO za KOROŠKO,
Gosposvetska cesta 3, 2380 Slovenj Gradac
041 583 588
ILCO MARIBOR,
Trubarjeva 15, 2000 Maribor
08 205 64 62
ILCO NOVA GORICA,
Draga 19a, 5294 Dornberk
041 504 501
ILCO NOVO MESTO,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
041 229 074

izpolnjeno/i izjavo/i pošljite na naslov:
Invaldisko društvo ILCO Ljubljana
Parmova 53
1000 Ljubljana
Slovenija
Dodatne informacije:
tel/fax +386 (0)1 436 21 90
drustvo@ilco-lj.org
www.ilco-si.org

Izdajatelj: Invalidsko društvo ILCO Ljubljana; Uredniški odbor: Zoran Terglav, Renata Laznik, Barbara Janaškovič;
Oblikovanje: “Padalci” (Irena Gubanc, Mateja Škofič); Na naslovnici stara razglednica v lasti Milene Žnideršič; Lektoriranje: Nataša Gaši; Naklada: 1500 izvodov; Tisk: Graphtech
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ARTUM, Ljubljana.

trgovina in svetovanje
V naših trgovinah imamo
široko ponudbo
medicinsko tehničnih
pripomočkov, ki se izdajajo
na podlagi naročilnice:

pripomočki za nego in oskrbo stome
pripomočki za oskrbo sladkornih bolnikov
obvezilni material za oskrbo vseh vrst ran in opeklin
pripomočki za oskrbo žená po operaciji dojke
(prsne proteze, lasulje, nedrčki)
pripomočki za oskrbo inkontinence
križne in kilne pasove, ortoze, bergle,
sanitarni program, ...

Medicinske pripomočke vam lahko na vašo željo brezplačno dostavimo na dom.

LJUBLJANA 1

LJUBLJANA 2

MARIBOR

BELTINCI

Gregorčičeva ulica 9
1000 Ljubljana

Kržičeva 7
1000 Ljubljana

Pobreška 8
2000 Maribor

Panonska ulica 3a
9231 Beltinci

t: 01 421 26 84
ljubljana@medihisa.si

t: 01 230 81 30
ljubljana2@medihisa.si

t: 02 300 26 50
maribor@medihisa.si

t: 02 542 24 66
beltinci@medihisa.si

medicinski pripomočki
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ortopedski pripomočki
terapevtski pripomočki
pripomočki za nego stome

pomožna zdravila Specializirana prodajalna

z medicinsko tehničnimi
pripomočki za diabetike
pripomočki
antiastmatični program
antialergijski program
medicinski aparati
sanitarni pripomočki
otroški program
kozmetika in higiena

Trgovina:
Hrvatski trg 1, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 83 00
email: trgovina@proloco-medico.si
Delovni čas poslovalnice:
od ponedeljka do petka: 9.00 - 18.00
ob sobotah: 9.00 - 13.00

Uprava:
Trubarjeva 93, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 83 03

Širok izbor medicinskih
pripomočkov
v skladu z zahtevami
in priporočili

Služba deluje po vsej Sloveniji.
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Gorenjska

Zgornje
Podravje

Posavje

Dolenjska
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Istra

Klara Dižovnik
GSM 041 382 862
diplomirana medicinska sestra
enterostomalna terapevtka

Karmen Jazbinšek
GSM 041 677 730
diplomirana medicinska sestra

Tanja Križan
GSM 051 399 830
diplomirana medicinska sestra

Alenka Petek
GSM 041 382 861
diplomirana medicinska sestra
enterostomalna terapevtka

ARTUM, Ljubljana.

V okviru podjetja NEGA d.o.o. deluje
služba medicinskih sester za zdravstveno
nego stome.
Sestavljajo jo medicinske sestre, ki so dodatno
strokovno usposobljene za delo z osebami s
stomo in imajo ve~letne izku{nje. Na va{o željo
vas obi{~ejo na domu. Njihova naloga je, da
so vam in va{im svojcem v fizi~no in psihi~no
podporo, vas u~ijo samonegovanja, informirajo
in pomagajo pri izbiri ustreznega pripomo~ka.
Tak pripomo~ek vam lahko tudi dostavijo
na dom. Obiske pri vas medicinska sestra za
nego stome prilagodi glede na va{e potrebe
in so brezpla~ni.

Pomurje
Koroška

Os

Popolna oskrba
oseb s stomo
pri podjetju NEGA

ARTUM, Ljubljana

Imate težave s puščanjem
ali z vneto kožo?

Eakin ima pravo rešitev za vas.
EAKIN VREČKE ZA
STOMO
Izvrstna zaščita
zaščita pred
pred puščanjem
puščanjem pri
pri vseh
vseh
Izvrstna
stomah, tudi
tudi pri
pri vgreznjenih.
vgreznjenih.
stomah,
Mehak izbočen
izbočen (konveksni)
(konveksni) del
del je
je izredno
izredno
Mehak
udoben in
in ss tem
tem preprečuje
preprečuje vnetje
vnetje kože.
kože.
udoben




EAKIN OBROČKI
Preverjeno najboljša
najboljša zaščita
zaščita za
za učinkovito
učinkovito
Preverjeno
tesnenje, tudi
tudi pri
pri najbolj
najbolj zahtevnih
zahtevnih stomah.
stomah.
tesnenje,
Preprosto se
se gnete
gnete in
in oblikuje,
oblikuje, tako
tako da
da se
se
Preprosto
prilega vsem
vsem oblikam
oblikam in
in velikostim
velikostim stome.
stome.
prilega




EAKIN PASTA
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TRGOVINA Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
PRI POLIKLINIKI V LJUBLJANI
• Pripomočki za nego in oskrbo stome
• Medicinski pripomočki

Brezalkoholna pasta
pasta -- ne
ne peče
peče pri
pri
Brezalkoholna
uporabi.
uporabi.
Absorbira vlago
vlago in
in ss tem
tem varuje
varuje
Absorbira
kožo ter
ter preprečuje
preprečuje puščanje.
puščanje.
kožo

(merilniki tlaka, termometri, inhalatorji, aspirator, TENS...)

• Pripomočki za diabetike
• Prsne proteze in ortopedski nedrčki

Njegoševa cesta

• Program za nego zob
• Izdelki za dojenčke in starše
• Kompresijske nogavice

a post
aja

Naročilo brezplačnih vzorcev na:

Garažna
hiša

(strokovne meritve in svetovanje)

(strokovne meritve, svetovanje, ambulantno zdravljenje ven)

• Izdelki za inkontinenco (vložki, plenice ...)
• Protirevmatski grelci in perilo
• Možnost dostave na dom
ki mo

a

Univerzitetni klinični
center

Poliklinika

Hrvatski
trg

Garažna
hiša

DIAFIT TRGOVINA PRI POLIKLINIKI

st

st

ki mo

nica
TržNjegoševa
DIAFIT d.o.o.,
cesta 6k, 1000 Ljubljana, T: 01 230 63 90, 01 230 63 91, E: trg4@diafit.si, www.diafit.si
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Urgenca
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Tro

Ulica Gradnikove
Gradnikove brigade
brigade 11,
11,
Ulica
1000 Ljubljana
Ljubljana
1000
Tel:
01
/
511 36
36 00
00
Tel: 01 / 511
www.medistar.si
www.medistar.si
info@medistar.si
info@medistar.si
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Odpiralni čas: ponedeljek – petek od 8.00 do 17.00 ure

sms donacija
pošljite SMS sporočilo s ključno
besedo STOMA5 na številko 1919 in
prispevali boste 5 EUR za zbiranje
sredstev za izvedbo socialnih in
rehabilitacijskih programov oseb s stomo
in njihove svojce v društvu.
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih
storitev Telekoma Slovenije, Izi mobila,
Si.mobila, T-2 in Telemacha.
Pogoji in navodila za sodelovanje pri
storitvi SMS-donacija so objavljeni na
spletni strani www.ilco-si.org.
Člani Invalidskega društva
ILCO Ljubljana se vam iskreno
zahvaljujemo za vašo donacijo.

donacija
Vsi, ki bi hoteli donirati za delovanje
društva in izvedbo socialnih in
rehabilitacijskih programov, ki jih
v društvu izvajamo, lahko svojo
donacijo nakažete na naš
TRR: 0222 2001 9146 108.
Dobrodošel je vsak evro.
Pravne osebe, ki bi želele postati naš
donator, nam lahko pišete na
drustvo@ilco-lj.org in poslali vam
bomo donacijsko pogodbo.

Invalidsko društvo ILCO Ljubljana
Parmova 53, 1000 Ljubljana, 01 436 21 90, drustvo@ilco-lj.org, www.ilco-si.org
Uradne ure: vsak pon. 09.00 – 12.00, telefonska dosegljivost: pon.– pet. 09.00 – 14.00

