GLASILO oseb s stomo

ILCOPIS je glasilo
Invalidskega društva
ILCO Ljubljana
www.ilco-si.org

4. številka, december 2015

za vašo donacijo.

zahvaljujemo

se vam iskreno

Člani invalidskega društva ilco Ljubljana

DONACIJA
Vsi, ki bi želeli donirati za delovanje
društva in izvedbe socialnih in
rehabilitacijskih programov, ki jih
izvajamo v društvu, lahko svojo
donacijo nakažete na naš
TR 0222 2001 9146 108.
Dobrodošel nam
je vsak €.

Pravne osebe,
katere bi nam želele
donirati, pa nas lahko
kontaktirate na e-naslov
drustvo@ilco-lj.org in
mi vam bomo poslali
donacijsko pogodbo.

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, Debitela, Si.mobila,
T-2 in Telemacha.
Pogoji in navodila
za sodelovanje pri
storitvi SMS-donacija
so objavljeni na spletni
strani www.ilco-si.org

Parmova 53, 1000 Ljubljana
Tel. 01 436 21 90
drustvo@ilco-lj.org, www.ilco-si.org

invalidsko društvo oseb s stomo

Uradne ure: vsak ponedeljek 09.00 – 12.00
Telefonska dosegljivost:
ponedeljek – petek 09.00 – 14.00

Drage
stomistke in stomisti,
bralke in bralci
pred vami je četrta številka ILCOpis-a, v kateri vam predstavljamo
nekaj dejavnosti in dogodkov našega Invalidskega društva ILCO
Ljubljana v preteklih treh mesecih. S to številko zaključujemo zelo
uspešno leto, saj se lahko pohvalimo, da smo izvedli vse programe,
ki smo si jih zastavili za leto 2015. Še več, zastavljene načrte smo
celo presegli.
Obljubljamo, da ne bomo zaspali na lovorikah. Peto številko ILCOpisa boste lahko prebrali v marcu 2016, do takrat pa vas vabim, da
spremljate našo spletno stran www.ilco-si.org in se nam mogoče
celo pridružite, na kateri izmed bodočih dejavnosti.
Ker se leto 2015 izteka, vam v Novem letu 2016 želim veliko zdravja, sreče in iskrenih prijateljstev.
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Predsednik društva
Zoran Terglav

Sreča in zdravje
sta bisera dva,
naj ti v življenju
sledita oba.

Pravice
oseb
s stomo
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Pred operacijo

PO OPERACIJI

Vsaka operacija in priprava nanjo je za človeka
velika in stresna preizkušnja. Priporočamo vam, da
si zapišete vse, kar vas zanima in o tem povprašate
kirurga in enterostomalnega terapevta. Naj vam bojo
spodaj našteta vprašanja v pomoč:

Imejte v mislih, da se vaše življenje zaradi stome
ni končalo, ravno nasprotno, prav zaradi stome lahko zaživite novo življenje. Kot oseba s stomo imate
določene pravice in olajšave, vašemu delodajalcu
pa pripada stimulacija za zaposlitev osebe s stomo.

• Kje bom imel nameščeno stomo?

Kot oseba s stomo imate pravico do:

• Kakšna bo?

• ocene telesne okvare - TO (postopek prične oseb-

• Kako bo z okrevanjem po operaciji in rehabilitacijo?
• Kako izgleda stomalna vrečka?
• Kje dobim vse medicinsko tehnične pripomočke za
oskrbo stome?
• Bo to zame dodaten strošek?
• Bom za oskrbo stome potreboval posebno nego na
domu?
• Ali se bom moral vse življenje držati posebne diete?
• Kako bo z aktivnostmi, ki sem jih opravljal do zdaj:
prehranjevanje v restavracijah, rekreacija, plavanje,
služba, potovanja, druženje s prijatelji, spolnost?
Več vprašanj in odgovorov najdete na naši spletni
strani v poglavju Živeti s stomo: www.ilco-si.org

Kodeks pravic
Vsi bolniki na izločilih imajo pravico do:
• predoperativnega svetovanja
• pravilno izbranega mesta stome
• dobro oblikovane stome
• čustvene podpore pred operacijo
• pooperativne zdravstvene nege
• individualnega poduka
• informacij o možnostih pridobitve medicinsko tehničnih pripomočkov za nego stome
• pooperativnega nadzora in doživljenjsko zagotovljene nege
• vseh storitev, ki jih lahko nudijo zdravstveni strokovnjaki
• informacij in nasvetov združenja invalidov z izpeljanim črevesom
Iz knjižice doc. Dr. Pavla Košoroka, Živeti sproščeno

ni zdravnik)
• denarnega nadomestila za telesno okvaro – invalidnine je predpisana samo za invalide, ki so stomo
dobili zaradi poškodbe na delovnem mestu
• oprostitve plačila cestnine ob registraciji osebnega
vozila. Pripada invalidom z 80% telesno okvaro in
več ob registraciji osebnega vozila do 1800 ccm3
z bencinskim motorjem in do 1900 ccm3 z dizel
motorjem.
• pooperativnega zdravljenja v Zdravilišču Rogaška
Slatina
• uporabe ustreznih ortopedskih pripomočkov brez
doplačila
• oprostitve plačila RTV naročnine v primeru, ko je
priznana telesna okvara 100%
• olajšave pri dohodnini, ko je TO 100%
Vse pravice, olajšave in stimulacija za delodajalce
so podrobno opisane na naši spletni strani v poglavju
Pravna pomoč: www.ilco-si.org

Ocena telesne okvare
Osebam s kolostomo

80 % TO

Osebam z ileostomo

80 % TO
70 – 90 % TO

Osebam z urostomo*
* ZPIZ Slovenije je 5. 5. 2005 spremenil oceno telesne okvare.

Vsi, ki imajo urostomo in odstranjen sečni mehur imajo priznano oceno TO 90 %. V primeru, da je ocenjena TO nižja lahko
zahtevate ponovno ocenitev TO na ZPIZ Slovenije.

Ocena za telesno okvaro se lahko uveljavlja šest
mesecev po operaciji oziroma ko je zdravljenje končano. Postopek prične izbrani osebni zdravnik.

Ob
40.
obletnici
ILCO AVSTRIJE NA DUNAJU
Med 11. in 13. septembrom smo se predstavniki
društva ILCO Ljubljana in Zveze društev ILCO Slovenija odzvali na povabilo ILCO Avstrije, ki je praznoval
že 40. obletnico delovanja. Na pot smo se odpravili s
kombijem, ki smo si ga izposodili v Društvu laringektomiranih Slovenije, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
Na Dunaju smo srečali številna ILCO društva in
zveze iz Evrope, s katerimi smo izmenjali izkušnje o
delovanju naših organizacij.
V soboto pa smo se vsi udeležili slavnostnega
programa, na katerem smo se med drugim seznanili
z delovanjem ILCO Avstrija in prisluhnili predavanju
abdominalnega kirurga.
Prosto popoldne smo izkoristili za hiter ogled nekaterih dunajskih znamenitosti. Zvečer pa smo se
zopet sestali s člani vseh ILCO organizacij, ki so se
udeležili 40. obletnice, a tokrat smo skupne ure izkoristili za zabavo in ples.
V nedeljo smo šli na vožnjo z ladjo po Donavi. Tako
smo si Dunaj ogledali tudi iz te impozantne reke. Na
ladjici smo imeli tudi kosilo. Najbrž se vam že svita,
kaj smo jedli: dunajski zrezek s krompirjem, seveda.
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Izmenjave izkušenj in
predstavitev
CONVATECOVIH PRIPOMOČKOV ZA
NEGO STOME
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V ponedeljek, 2. novembra smo se ob 11. 30 uri
zbrali v gostišču Kum v Zagorju na še enem izmed
naših že tradicionalnih srečanj, na katerem si osebe s stomo in njihovi svojci izmenjujemo izkušnje.
Vsako leto na srečanje povabimo tudi predstavnike podjetij, ki se ukvarjajo z uvozom in distribucijo
pripomočkov za nego stome. Letos so se našemu
povabilu odzvali v podjetju Valencia Stoma Medical, ki so uvozniki ConvaTecovih pripomočkov in iz
podjetja Nega.
Ker smo bili zelo dobro razpoloženi, smo na terasi
gostišča najprej poklepetali ob kavi in se malce bolje seznanili s tistimi, ki so šele stopili na pot oseb s
stomo, saj so bili operirani šele pred kratkim. Pravzaprav so ta naša srečanja namenjena predvsem
njim in njihovim svojcem, da jim z našimi izkušnjami olajšamo premagovati ovire v novem življenju s
stomo.
V sobi, kjer je potekal uradni del srečanja, sta nas
pričakali gospa Aleksandra Oberstar, predstavnica
podjetja Valencia Stoma Medical in gospa Karmen
Jazbinšek iz Nege. Prva nam je predstavila medicinske pripomočke za nego stome, povedala kako se
določeni pripomočki uporabljajo, razložila, katere
so novosti, dobili pa smo tudi vzorčke. Gospa Karmen nam je povedala, da je stomo najbolje čistiti
samo z gazo in navadno vodo. Predstavila je tudi
nekaj zapletov pri vnetjih stome in razložila, kako se
ti zapleti odpravijo. Ker pa je boljša preventiva, kot
kurativa, je podala kar precej praktičnih nasvetov o
negi stome, s katerimi se izognemo zapletom.
Po predstavitvi pripomočkov sta si gostji vzeli čas
za odgovore na številna zelo tehtna in konkretna
vprašanja. Seveda smo na ta vprašanja odgovarjali
tudi mi, ki imamo stomo. Tako smo novim stomistom
ter njihovim svojcem pomagali tudi s praktičnimi izkušnjami.
Med pogovori smo se dotaknili tudi dobave pripomočkov in ugotovili, da je na trgu kar precej pripomočkov za nego stome, zato se je včasih težko
odločiti, katerega izbrati. Po navadi se zlasti na novo

operirani in starejše osebe s stomo odločijo za pripomočke, ki so jih uporabljali v bolnišnici, vendar ni
nujno, da so ravno ti pripomočki zares najboljši zanje. Tudi gostji sta se strinjali z našim nasvetom, da
je treba preizkusiti čim več pripomočkov različnih
proizvajalcev. Le tako bomo med njimi našli takšnega, ki nam bo zares ustrezal, kar pomeni, da nam ne
bo povzročal vnetja kože okoli stome, se bo dobro
prilegal ter dobro tesnil in da bomo ob njegovi uporabi skoraj pozabili, da imamo stomo.
Naj ob tem povemo, da si nekatere pripomočke
ter predstavitveni material za te pripomočke v času
uradnih ur ogledate tudi na sedežu našega Invalidskega društva ILCO Ljubljana. Lahko nas tudi pokličete in se dogovorite za sestanek – z veseljem bomo
odgovorili na vaša vprašanja in vam pomagali najti
ustrezen pripomoček za vas.

Pohod
PO LENDAVSKIH GORICAH
Z ZVEZO ILCO

Po čudovitem dopustu v Pinesti, smo že kar malo
pogrešali skupno druženje, zato smo bili zelo veseli
obvestila o pohodu po Lendavskih goricah. Z avtobusom smo se že zelo zgodaj odpravili na pot proti
Lendavi. Kot vsakič, ko gremo na štajerski konec in še
dlje, smo se tudi tokrat ustavili na Trojanah. Naročili smo si kavico, naš predsednik pa nas je presenetil
s krofi – kakšno veselje! Na dogovorjenem zbirnem
mestu smo se srečali s člani ostali slovenskih društev
ILCO združenih v Zvezo ILCO Slovenije. Srečanje je
bilo zelo prijetno, saj se z mnogimi že dolgo nismo
videli. Opazili pa smo tudi nekaj novih obrazov, ki jih
je sproščenost tistih, ki smo že dolgo stomisti, kar
malo presenetila. Ko smo se zbrali vsi, smo se odpravili na pohod do cerkve in stolpa. Prijeten pohod pa
je zaradi hude vročine postal kar naporen, zato smo
nekateri omagali in raje počakali na prevoz, ki nas je
odpeljal do term Lendava.
Vsi pohodniki smo se zbrali na kosilu, ki se je zaradi prijetnega druženja zavleklo v pozne popoldanske ure. Seveda smo si pred odhodom obljubili, da
se kmalu spet srečamo, saj je še toliko lepih kotičkov
Slovenije, ki bi jih bilo lepo obiskati skupaj.
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Ogled
kulturnega
središča
EVROPSKIH VESOLJSKIH TEHNOLOGIJ
IN MARTINOVANJE
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V sredo, 11. novembra smo se ponovno odpeljali
na Štajersko, a smo na poti naredili ovinek po Zasavju. Tam so se nam pridružili naši zasavski člani, potem
pa smo nadaljevali pot do Vitanja, saj smo si tokrat
ogledali KSEVT – Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij.
Že pogled na impozantno KSEVT-ovo zgradbo je
med nami vzbudil zanimanje in željo, da bi čimprej
odkrili, kaj vse se skriva v njeni notranjosti. Gospod
Izidor Fijavž, ki nas je vodil po središču, nam je pojasnil, da je arhitekturna zasnova njihove zgradbe
nastala na podlagi načrta prve geostacionarne vesoljske postaje oziroma bivalnega kolesa, ki ga je v
svoji knjigi Problem vožnje po vesolju opisal raketni
inženir in pionir kozmonavtike Herman Potočnik Noordung. Da stoji KSEVT ravno v Vitanju ni naključje,
saj od tod izvira Potočnikova mati, zato si v centru
lahko ogledate tudi razstavo posvečeno življenju in
delu tega slovenskega in evropskega pionirja vesoljskih tehnologij.

Razstavljenih je tudi veliko fotografij o vesolju in
takih, ki so bile posnete v vesolju. Med predmeti pa
je vsekakor najbolj zanimiv čip in originalni inštrument PLS, ki je nameščen na sondi Voyager 1. Ta čip
ima za Slovence posebno vrednost, saj je bil izdelan
pod vodstvom slovenskega znanstvenika dr. Antona
Mavretiča.
Poslanstvo KSEVT-a pa ni samo ohranjanje spomina na Hermana Potočnika Noordunga, ampak smo
tu lahko priče zlitju znanosti in umetnosti. Po številnih vprašanjih, ki smo jih zastavili našemu vodniku po središču, smo zadovoljni z odgovori in novim
znanjem sedli na avtobus, ki pa nas ni odpeljal proti
domu temveč v vas Socko v Gostilno Koprivnikar.
V domačem in toplem vzdušju, ob spremljavi glasbe ansambla Karošec, smo pojedli kosilo, potem pa
se veselemu taktu glasbe nismo mogli več upreti,
zato smo zapeli in zaplesali. Za dodatno veselje je
poskrbel Sv. Martin, ki je mošt spremenil v vino in
lahko potrdimo, da je letošnja letina odlična.

Prenova
prostorov
Društva ILCO ljubljana
Od 30. aprila do 8. maja in 18. septembra

Letos smo od FIHO (Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij) dobili odobrena
sredstva za investicijsko vzdrževanje naših prostorov.
Za težja dela, kot so menjava podov, barvanje lesenih
sten v skupnem hodniku in sejni sobi, smo najeli zunanjega izvajalca. Ko so bila ta dela opravljena smo
se odločili, da bi bilo dobro, če bi naše prostore tudi
prepleskali, saj je od zadnjega pleskanja minilo že
kar lepo število let. Zato smo se pred prvomajskimi
prazniki odpravili po nakupih in kupili ves potrebni
material, po praznikih pa smo se lotili dela. Obenem
pa smo se preselilil tudi v večjo pisarno in predelali
že obstoječo omaro. Zdaj imamo na novih poličkah
razstavljene brošure z najrazličnejšimi informacijami,
ki bi utegnile zanimati naše člane, najdejo pa se tudi
časopisi in revije ter različni prospekti uvoznikov pripomočkov za oskrbovanje stome.
Pri prenovi je sodelovalo 24 članov društva, zato
je upravni odbor Društva ILCO Ljubljana na 14. redni
seji izglasoval sklep, da se jim za pomoč zahvalimo
z organizacijo piknika. Izvedli pa smo ga v petek, 18.
septembra v ribiškem domu Barje, kjer je bilo seveda
spet zelo veselo.
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PROSTOVOLJSTVO
Če želite imeti razgovor s
prostovoljcem – stomistom v
bolnišnici ali na domu, pred ali po
operaciji, se dogovorite z medicinsko
sestro ali enterostomalno sestro na
oddelku, ali pokličite vodji naših
prostovoljcev: 041 800 210 (Renata),
041 833 656 (Janez) in se
dogovorite za termin.

Pogovore za novo
operirane osebe s stomo in
njihove svojce opravljamo
tudi vsak drugi in četrti
ponedeljek v mesecu
(10.00 - 12.00 in 15.00 - 17.00)
na sedežu Invalidskega
društva ILCO Ljubljana,
Parmova 53 Ljubljana
(4. nadstropje).

Terme
Laško
VAJE ZA RAVNOTEŽJE IN PLAVANJE
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Oktober je mesec, ko naj bi uživali v barviti jeseni
in plodovih narave. Letos pa je tople jesenske barve
zabrisal dež, zaradi katerega se nam je zdelo hladneje, kot je v resnici bilo. Prav mraz je pripomogel k odločitvi, da se gremo pogret nekam na lepše. V četrtek,
15. oktobra smo se ob 8-ih zbrali na Parmovi ulici v
Ljubljani in se z velikim pričakovanjem odpeljali novim dogodivščinam naproti. Najprej smo se ustavili
na Trojanah, kjer smo si privoščili kavico in seveda
krofe, ki pa so nam jih tokrat prijazno podarili. Po
postanku smo se odpeljali proti Zasavju, kjer so nas
že malce nestrpno pričakovali naši zasavski stomisti,
nato pa smo se odplejali v Zdravilišče Laško.
Tam nas je pričakala gospa Janja Karlovšek, dipl.
fizioterapevtka. Zdaj verjetno že veste, da si člani
Društva ILCO svoja pohajkovanja vedno s čim popestrimo, ker nam je poleg dobre volje cilj tudi to, da
se kaj novega naučimo. Tokrat smo se poleg plavanja
veselili vaj za ravnotežje. Gospa Janja nam je v teore-

tičnem delu vaj zelo nazorno in razumljivo razložila,
kako deluje naš ravnotežni sistem. V praktičnem delu
pa smo vadili: delali smo vaje za ravnotežje s trakovi
in žogami, preizkusili pa smo se tudi na malem poligonu za ravnotežje, ki so ga postavili prav za nas.
Ob vseh vajah smo neznansko uživali in se zabavali.
Lahko bi celo rekli, da smo se malce pootročili, kar pa
je seveda vse prej kot slabo!
Po vajah smo poskrbeli za naše lačne želodčke in
si malce odpočili. Vse to pa zato, da smo si nabrali
moči za novo plavalno dogodivščino. Na bazenu so
nas namreč že čakale vstopnice za triurno plavanje.
Poleg plavanja smo si imunski sistem krepili s knajpanjem, nekateri pa so šli tudi v savno, kjer so s toploto
pregnali prehlad.
Po kopanju smo na avtobusu zadovoljno ugotavljali, da smo si odlično popestrili siv deževen dan, ki
bi se doma neskončno vlekel, na ILCO plavalnem izletu pa je minil kot blisk.

Čistilna
akcija
»ZA ČISTO LJUBLJANO«
Društvo ILCO Ljubljana se vsako leto pridruži Turističnemu društvu Ljubljanica, ki organizira čistilno
akcijo »Za čisto Ljubljano«, letos smo Ljubljano čistili
že drugič. V soboto, 12. septembra smo se zbrali pod
Prulskim mostom, od koder smo se najprej odpravili
na kavico, saj je bilo prav neprijetno mrzlo. Ko smo se
okrepčali in pogreli, smo si razdelili rokavice in vreče za smeti ter se lotili dela. Med delom z veseljem
pogledujemo proti potki, po kateri k nam pride vedno
nasmejani župan Ljubljane gospod Zoran Janković, ki
nas vsakič lepo pozdravi.
Tokrat smo med pobiranjem nemarno odvrženih
odpadkov opazili, da je teh malce manj kot na spomladanski čistilni akciji, kar nas je razveselilo. Na
žalost pa bo najbrž preteklo še veliko vode po Ljubljanici preden bodo ljudje nehali metati odpadke na
njene bregove in v vodo.

Po koncu akcije smo se odpravili nazaj pod Prulski
most, kjer sta nas že čakala hrana in pijača. Srečni, da
smo spet opravili dobro in koristno delo, smo se malce poveselili in s svojim veseljem okužili tudi turiste,
saj so nam veselo mahali z ladjic, ki so jih vozile po
Ljubljanici.

11

Kontakti
invalidskih društev ilco
V SLOVENIJI

ILCO LJUBLJANA,
12

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, 02 228 22 05
ILCO NOVA GORICA,
Draga 19a, 5294 Dornberk, 041 504 501
ILCO NOVO MESTO,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto, 041 229 074

Ilco Ljubljana

pristopna izjava

ČL A NI
Ime
Priimek

Ustrezno obkrožite:
1. zaposlen/a
2. upokojen/a
3. nezaposlen/a

Datum rojstva

4. drugo/opiši

Ulica | naselje

Živim (ustrezno obkrožite):
1. s partnerjem

Pošta, poštna številka

2. pri otrocih
3. sam

Telefon

4. drugo/opiši

Mobitel

Moj socialni položaj je:

E-mail

1. zelo dober

Zaposlen/a v
Poklic

2. dober
3. slab
4. komaj se preživljam

pristopna izjava

KLUB SVOJCEV
Ime
Priimek

Poklic

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

Ustrezno obkrožite:
DA

NE

Mobitel
E-mail

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

invalidsko društvo oseb s stomo

Podpis

Leto operativnega posega:
Imate priznano telesno okvaro:
• NE
• ŠE V TEKU
• D
 A (ustrezno obkrožite):
70 % 80 % 90% 100%
Številka odločbe invalidske komisije o telesni
okvari:

Vrsta stome (obkrožite):
1. kolostoma
2. ileostoma
3. urostoma
Vzrok (obkrožite):
1. rak
2. Mb. Crohn
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
invalidsko društvo oseb s stomo

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

invalidsko društvo oseb s stomo

Podpis

invalidsko društvo oseb s stomo

DONACIJA

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.

Vsi, ki bi želeli donirati za delovanje
društva in izvedbe socialnih in
rehabilitacijskih programov, ki jih
izvajamo v društvu, lahko svojo donacijo
nakažete na naš TR 0222 2001 9146 108.
Dobrodošel nam je vsak €.
Pravne osebe, katere bi nam želele
donirati, pa nas lahko kontaktirate na
e-naslov drustvo@ilco-lj.org in mi vam
bomo poslali donacijsko
pogodbo.

Prispevajo lahko uporabniki
mobilnih storitev Telekoma Slovenije,
Izi mobila, Debitela, Si.mobila, T-2 in
Telemacha.*

* Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.ilco-si.org

Kržičeva 7
1000 Ljubljana

t: 01 230 81 30
ljubljana2@medihisa.si

Gregorčičeva ulica 9
1000 Ljubljana

t: 01 421 26 84
ljubljana@medihisa.si
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LJUBLJANA 2

LJUBLJANA 1

t: 02 300 26 50
maribor@medihisa.si

Pobreška 8
2000 Maribor

MARIBOR

13.1.2012 10:36:47

t: 02 542 24 66
beltinci@medihisa.si

Panonska ulica 3a
9231 Beltinci

BELTINCI

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

križne in kilne pasove, ortoze, bergle,
sanitarni program, ...

pripomočki za oskrbo inkontinence

pripomočki za oskrbo žená po operaciji dojke
(prsne proteze, lasulje, nedrčki)

obvezilni material za oskrbo vseh vrst
ran in opeklin

pripomočki za oskrbo sladkornih bolnikov

pripomočki za nego in oskrbo stome

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

Alenka Petek
diplomirana medicinska sestra
enterostomalna terapevtka

GSM: 041 / 382-861

Karmen Jazbinšek
diplomirana medicinska sestra

GSM: 041 / 677-730
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Sedež podjetja:
NEGA d.o.o.
Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, tel: 01 / 251 93 41, info@nega.si
13.1.2012 10:47:49

ZDRAVSTVENA NEGA

GSM: 051 / 399-830

GSM: 041 / 382-862

OSKRBA

diplomirana medicinska sestra
enterostomalna terapevtka

SVETOVANJE

Klara Dižovnik
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Pomurje

diplomirana medicinska sestra

Notranjska

Zasavje

Savinjsko Šaleška
regija

Zgornje
Podravje

Bernarda Turk

Istra

Severna
Primorska

Gorenjska
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trgovina in svetovanje

za zdravstveno

Medicinske sestre

ARTUM

medicinski pripomočki
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

Imate težave s puščanjem
ali z vneto kožo?

Eakin ima pravo rešitev za vas.
EAKIN VREČKE ZA
STOMO



Izvrstna zaščita pred puščanjem pri vseh
stomah, tudi pri vgreznjenih.
Mehak izbočen (konveksni) del je izredno
udoben in s tem preprečuje vnetje kože.

EAKIN OBROČKI



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

EAKIN PASTA



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

Naročilo brezplačnih vzorcev na:
Ulica Gradnikove brigade 11,
1000 Ljubljana
Tel: 01 / 511 36 00
www.medistar.si
info@medistar.si

invalidsko društvo oseb s stomo

Invalidsko društvo ILCO Ljubljana
Parmova 53, 1000 Ljubljana
Tel. 01 436 21 90
drustvo@ilco-lj.org, www.ilco-si.org
Predsednik društva: Zoran Terglav
zoran.terglav@ilco-lj.org
Predsednik sekcije Zasavje: Andrej Korinšek
andrej.korinsek@ilco-lj.org
Uradne ure: vsak ponedeljek 09.00 – 12.00
Telefonska dosegljivost: ponedeljek – petek 09.00 – 14.00

DONACIJA
Vsi, ki bi želeli donirati za delovanje
društva in izvedbe socialnih in
rehabilitacijskih programov, ki jih
izvajamo v društvu, lahko svojo donacijo
nakažete na naš TR 0222 2001 9146 108.
Dobrodošel nam je vsak €.

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.

Pravne osebe, katere bi nam želele
donirati, pa nas lahko kontaktirate na
e-naslov drustvo@ilco-lj.org in mi vam
bomo poslali donacijsko
pogodbo.

Prispevajo lahko uporabniki
mobilnih storitev Telekoma Slovenije,
Izi mobila, Debitela, Si.mobila, T-2 in
Telemacha.*

PROSTOVOLJSTVO
Če želite imeti razgovor s
prostovoljcem – stomistom v
bolnišnici ali na domu, pred ali po
operaciji, se dogovorite z medicinsko
sestro ali enterostomalno sestro na
oddelku, ali pokličite vodji naših
prostovoljcev: 041 800 210 (Renata),
041 833 656 (Janez) in se
dogovorite za termin.

* Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.ilco-si.org
Izdajatelj: Invalidsko društvo ILCO Ljubljana,; Uredniški odbor: Zoran Terglav, Renata Laznik, Barbara Janaškovič in Janez Jesihar; Oblikovanje:
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