Stoma
világ
V. évfolyam 1. szám • 2010. június

MAGYAR SZTÓMATERÁPIÁS NÔVÉREK EGYESÜLETI HÍRLEVELE

KÖSZÖNTÔ

világ

TARTALOM
Közgyûlési beszámoló .................... 2
Kongresszusi naptár 2010. .................. 2

OEP változások 2010. június 1....... 3-4
Nôvér Akadémia ............................ 4
Folytassa, nôvér!............................ 5
Sztómaterápiás nôvér képzés............ 5

Tavaszi számunk írása céljából összeült a MASZNE, a Stoma világ szerkesztôsége. Összejövetelünk apropója a Licence vizsgarendszer elfogadása
és az egyesület közhasznúvá alakulásának jogi feltételei voltak.
A moderátor szerepét Hanga Péter töltötte be.
Az egész napos munka mellett jó volt találkozni ismerôs, régen látott
arcokkal. Minden egyes találkozás újabb és újabb kérdéseket vet fel.
A kétnapos rendezvényt szakmailag eredményesnek tartjuk. Mindenki figyelmébe ajánlom, hogy az új vizsgarendszerrôl tájékozódjon! Ne essünk
abba a hibába, hogy éveket töltöttünk el lelkes önszorgalommal a
sztómaterápia területén, majd mellékvágányra kerülünk…
Reméljük, olvasóink is úgy gondolják, hogy júniusi számunk mindenki
számára tartalmaz hasznos és új információkat. A további sikeres együttmûködés reményében:
PATAI GYÖNGYI ÉS HANGA PÉTER

ILCO 2010 .................................... 8
Tagsági nyilatkozat ........................ 9
Pályázati felhívás .......................... 10
10 éve bizonyítunk!
Gyere közénk! .............................. 11
Vicc .............................................. 12

Készült a Replant-Cardo Kft. támogatásával.
(www.replant.hu)

Stoma
világ

2

KÖZGYÛLÉSI BESZÁMOLÓ
A Magyar Sztómaterápiás Nôvérek Egyesülete 2010. március 6.-án
tartotta évi rendes közgyûlését Budapesten, a Transzplantációs
Klinika tanácstermében.
1. VEZETÔI BESZÁMOLÓ

3. ALAPSZABÁLY

Patai Gyöngyi tájékoztatta a tagságot, hogy a licence-vizsgához elkészült rendelettervezet ellenére az egyesület az OKJ-s képzésért küzd, ehhez biztató tárgyalások folynak minisztériumi és ÁNTSZ szinten is.

Orbán Andrea ismertette az új alapszabály tervezetét. Az alapszabály
módosítását a közgyûlés egyhangúlag elfogadta.

4. NYUGDÍJAS KOLLÉGÁK KONGRESSZUSI
TÁMOGATÁSA

2. GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ
Szabó Józsefné gazdasági felelôs beszámolt a 2009-es évi pénzügyi helyzetrôl. Jelentôsen javult a tagdíjfizetési morál, de még így is vannak, akik
csak felszólításra fizetnek. A jelenlévôk megszavazták, hogy a tagdíjfizetés határideje minden évben augusztus 31. Egyesületünk ESZEF
(Egészségügyi Szakdolgozók Együttmûködési Fóruma) tag, ami hasznos,
mert érdekképviseleti szempontból egymás mellet állnak a tagszervezetek. Az éves tagdíj befizetést a jelenlévôk megszavazták. Az Egyesület
közhasznúvá válásához alapszabály módosítás szükséges. Az elnöki és
gazdasági beszámolókat a tagság egyhangúan elfogadta.

Évente 1 alkalommal 1 fô, tagdíjat rendszeresen fizetô nyugdíjas
sztómaterápiás nôvér részére magyarországi kongresszuson való részvételhez, szállásköltség támogatást biztosít az egyesület azzal a feltétellel,
hogy a kongresszuson aktívan vesz részt.
A javaslat 27 igen szavazattal 1 fô tartózkodás mellett került elfogadásra.

5. EGYÉB
A következô közgyûlés idôpontja: 2011. március 5.
HRENKÓNÉ KOVÁCS MAGDOLNA, PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

KONGRESSZUSI NAPTÁR

2010
MA GYAR OR SZÁG
• 16th World Congress
for Bronchology & 16th
World Congress for
Bronchoesophagology
2010. JÚNIUS 13-16.,
Budapest

• A Magyar Ortopéd Társaság
és a Magyar Traumatológus
Társaság 2010. évi Közös
Kongreszszusa
2010. JÚNIUS 17-19.,
Pécs

KÜL FÖLD
• Magyar Sebész Társaság
Koloproktológia Szekciójának Kongresszusa
2010. SZEPT. 8-11.,
Siófok

• Magyar Koloproctológiai
Társaság Kongresszusa
2010. OKTÓBER 6-8.,
Hajdúszoboszló

• SEBINKO Szövetség
Kongresszusa
2010. OKTÓBER,
Tatabánya

• Magyar Sebkezelô Társaság
Kongressszusa
2010.OKTÓBER 28-29.,
Budapest

• WOCN / WCET Joint
Conference
2010. JÚNIUS 12-16.,
Phoenix, Arizona

• IADIS International
Conference e-Health 2010
2010. JÚLIUS 29-31.,
Freiburg, Németország
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OEP VÁLTOZÁSOK 2010. JÚNIUS. 1.
A MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 79. számában megjelentek szerint 2010. június 1.-i
hatállyal változtatások történtek egyes gyógyászati segédeszközök felírási indikációjában, és/vagy
jogosultságában, valamit néhol a támogatott mennyiségekben.
ESZKÖZ
MEGNEVEZÉSE
Kötszerek

INDIKÁCIÓ

FELÍRÁSI JOGOSULTSÁG

Vénás és artériás eredetû fekély, sipoly, decubitus, neuropathiás fekély, epidermolysis bullosa, krónikus nyiroködéma, vasculitis, coagulopathia, traumás sebek,
termikus károsodás, tracheostoma, Kock-rezervoár, bôrtranszplantáció.
Megjegyzés 1.: legfeljebb 6 hónapon keresztül sebellátásra, ha a test bármely
részén kialakult hám- és szövethiány várhatóan több mint 6 héten keresztül nem
gyógyul. Ha a kötszerekkel való kezelés idôtartama a 6 hónapot eléri, azonban a
seb állapotában nem történik dokumentálhatóan javulás, a kezelôorvos a REP
ellenôrzô fôorvosának Ellenjegyzésével folytathatja a kezelést.
Megjegyzés 2.: A rendelhetô kötszer mérete az ellátandó seb méretét meghaladó
legkisebb méretû kötszer. Egy kihordási idô alatt az indikációban felsorolt és azzal
megegyezô seb állapotának megfelelô típusú (elsôdleges kötszer, másodlagos
kötszer, kötésrögzítô) és mennyiségû kötszer rendelhetô. Egy vényen egy sebre
együttesen legfeljebb három típusú kötszer rendelhetô, amennyiben erre az
indikációban foglaltak lehetôséget adnak. A legnagyobb kötszer méretét
meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb
területének megfelelô kötszer
rendelhetô.

Sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bôrgyógyászat, ortopédiatraumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), fül-orrgégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat, plasztikai (égési) sebészet, geriátria.

Tracheostoma vagy gastrostoma eseten, idôbeli korlátozás nélkül.

Fül-orr-gégegyógyászát, gyermek fül-orrgégegyógyászat,
fizikális medicina es rehabilitációs orvoslás, orvosi
rehabilitáció (mozgásszervi), sebeszet, gyermeksebészet,
ismetelt rendelés eseten a beteg háziorvosa is.

Sztómaterápiás
segédeszközök

Megjegyzés 1.: a kihordási idôre felírható mennyiség egy sztómára vonatkozik.
Megjegyzés 2.: a tápcsatornán kialakult fisztula esetén nyitott sztómazsákból
naponta 1 db rendelhetô.
Megjegyzés 3.: a kihordási idôre azonos eszköz többféle típusa is rendelhetô
azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége nem haladhatja
meg bármelyik típusú eszköz rendelhetô mennyiségét.

Sebészet, gyermeksebészet, urológia, klinikai onkológia,
sugárterápia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), szülészet, nôgyógyászat, gyermeknôgyógyászat.

Egyrészes,
zártvégû zsákok

Enterostoma

Többrészes,
zártvégû zsákok

Enterostoma

Mull-lapok

Otthonukban vagy bentlakásos intézményben ápolt,
szakrendelés felkeresésére nem vagy kizárólag
betegszállítással képes betegek esetében a beteg
háziorvosa is.
Megjegyzés 1.: A mull-lapok esetében a szakképesítési követelmény eltérô!

2010. június 1.-tôl 140 db helyett 150 db írható fel
maximálisan 3 hónapra

Egyrészes,
nyíltvégû zsákok,
visszajutást gátló
szeleppel

Urosztóma

Többrészes,
nyíltvégû zsákok,
visszajutást gátló
szeleppel

Urosztóma

Egyrészes,
nyíltvégû zsákok

Enterostoma

Többrészes,
nyíltvégû zsákok

Enterostoma

2010. június 1.-tôl 140 db helyett 150 db írható fel
maximálisan 3 hónapra

Paszták

Urostomás, colostomás, ileostomás betegeknek, akiknél dokumentáltan szükséges
az egyenetlenségek kitöltése.

Továbbra is 3 db írható fel 3 hónapra 50% támogatás
mellett.

Vizeletelvezetôk

Vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdiszfunkció, gerincvelôsérülés okozta hólyagdiszfunkció, hólyagnyakszûkület, hólyag rosszindulatú
daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsôszûkület, húgycsô rosszindulatú
daganatai, húgycsô jóindulatú daganatai, prostatahyperplasia, prostatagyulladás.

Sebészet, gyermeksebészet, urológia, klinikai onkológia,
sugárterápia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), neurológia, gyermekneurológia, belgyógyászat, szülészetnôgyógyászat, gyermeknôgyógyászat, nefrológia, vagy szakorvos javaslatára
a beteg háziorvosa. Szakorvosi javaslat maximális
érvényességi idôtartama: 24 hónap.

FOLYTATÁS A KÖVETKEZÔ OLDALON.

2010. június 1.-tôl 140 db helyett 150 db írható fel
maximálisan 3 hónapra
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FELÍRÁSI JOGOSULTSÁG

INDIKÁCIÓ

Vizelet-gyûjtôk

Vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdiszfunkció, gerincvelôsérülés okozta hólyagdiszfunkció, hólyagnyakszûkület, hólyag rosszindulatú
daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsôszûkület, húgycsô rosszindulatú
daganatai, húgycsô jóindulatú daganatai, prostatahyperplasia, prostatagyulladás.

Sebészet, gyermeksebészet, urológia, klinikai onkológia,
sugárterápia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), neurológia, gyermekneurológia, belgyógyászat, szülészetnôgyógyászat, gyermeknôgyógyászat, nefrológia, vagy szakorvos javaslatára
a beteg háziorvosa. Szakorvosi javaslat maximális érvényességi idôtartama: 24 hónap.

Vizelet-felszívó
és defekálási
segédeszközök

3 éves kortól, napi 300 ml össz-vizeletvesztés felett, gyógyszeresen, mûtétileg,
speciális tornával vagy ingerlôk alkalmazásával dokumentáltan nem kezelhetô
neurogén hólyag és inkontinenciával járó hólyag-hiperaktivitás, középsúlyos és
súlyos stressz-inkontinencia vagy egyéb meghatározott középsúlyos és súlyos
inkontinencia esetén, vagy pszichiátriai vizsgálattal dokumentált inkontinencia.

Kizárólag a beteg háziorvosa sebész szakorvos, urológus
szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos,
gyermeksebész szakorvos, kizárólag a beteg háziorvosa, a
következô szakképesítéssel rendelkezô szakorvosok javaslatára: sebészet, gyermeksebészet, klinikai onkológia,
sugárterápia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), neurológia, gyermekneurológia, belgyógyászat, szülészetnôgyógyászat,
gyermeknôgyógyászat, nefrológia, pszichiátria, gyermekés ifjúsági pszichiátria, geriátria, urológia.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idôtartama:
24 hónap.

Megjegyzés 1.: a kihordási idô alatt rendelhetô mennyiség alapján számított,
naponta felhasználható, egyszer használatos inkontinenciabetétek és nadrágpelenkák összes felszívókapacitása legfeljebb annyi milliliter lehet, amennyi alkalmas
a kontrollálatlanul ürülô napi vizelet- és/vagy székletmennyiség biztonságos
felszívására.
Megjegyzés 2.: a kihordási idôre azonos eszköz többféle típusa is rendelhetô
azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége nem haladhatja
meg bármelyik típusú eszköz rendelhetô mennyiségét.
Megjegyzés 3.: a szakorvosi javaslat kiadásakor egy alkalommal a felsorolt
szakorvosok jogosultak az eszköz rendelésére.

HRENKÓNÉ KOVÁCS MAGDOLNA
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

Nôvér Akadémia címmel a Replant Cardo Kft. 2006-ban továbbképzés sorozatot indított sztómaterápiás ápolók részére,
melyet az ETI maximális pontszámmal, 40 pontra akkreditált.
Idén elindult a Nôvér Akadémia második „felvonása”.

Elsô alkalommal a következô témák kerületek kifejtésre:
 Sztómás betegek ápolása, gondozása (elôadó: Salczerné dr. Hok Mária)
 Sztómaterápia sebészeti vonatkozásai (elôadó: Dr. Kökény Zoltán)
 Enterosztómával élô betegek fertilitási problémái és szexuális életének
zavarai
A szervezôk az elsô elôadássorozat folytatásaként építették fel a jelenleg is futó második Nôvér Akadémia tematikáját, melynek címe:
„Interperszonális készségek a sztómaterápiában”. A tréning régiónként került megszervezésre. Jelentkezni egy esettanulmány megírásával lehetett. A második régió képzésére március elején, a
budapesti Danubius Hotel Flamencoban került sor.
A tréning célja, hogy segítséget nyújtson a mindennapi betegsegítô, klienssegítô kapcsolataink hatékonyabb végzésében, munkakapcsolataink átértékelésében és szakképzésünk
sarkalatos pontjainak megvitatásában.
» Az elsô napon Szarvas Anett (Humánprofit Mo. Kft. –
pszichológus) szituációs gyakorlatok segítségével önismereti és problémamegoldó képességfejlesztô tréninget tartott.
Íme egy életkép a kollégákról, amint az elgondolkodtató
feladatokon törik fejüket.

» A második napon

Dr. Kavetzky Péter (klinikai szakpszichológus) a kiégés témakörét fejtette ki.
A burn-out szindróma fôként a segítô szakmákban dolgozókat érintô
tünetegyüttes, ennek prevenciójáról, a tünetek felismerésérôl, idôbeni
kezelésérôl tájékozódhattunk. Véleményem szerint a hatékony prevenció érdekében lehetôséget kellene teremteni intézményeinkben, igény
szerint egyéni- és kiscsoportos konzultációra.
» A harmadik napon Salczerné dr. Hok Mária (független tanácsadó)
szakmaiságunk fontosságát hangsúlyozta. Kutatási munkáink minél
részletesebb publikálását szorgalmazta, szakképzésünkért folyó harcunk sarkalatos pontjaihoz (protokollok kidolgozása, önálló munkakör megteremtése) kaptunk
hasznos információkat. A nap végén tesztírással adhattunk számot a három nap alatt elhangzottakról.
A képzés sikeres volt, hiszen a tartalmas elôadások mellett
a kolléganôkkel való tapasztalatcserére is lehetôségünk
nyílt. Várjuk a folytatást!
KOVÁCS ERIKA EJK NON-PROFIT KFT., DEBRECEN
DEÁK GYULÁNÉ, PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA
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FOLYTASSA, NÔVÉR!
Sztómaterápiás eszközhasználati
kérdôív (beérkezett: 452db) alapján kiderült, hogy a betegek 73%a nem használ pasztát és csupán
27%-uk igen. A használók 18 féle
válaszából kiderül, hogy mennyire
ismerik a paszta elônyeit az eszközök biztonságos viselésével, illetve
a bôr védelmével kapcsolatban.

PASZTA


















Bôrvédô és tömítôanyag.
A pasztát speciálisan a kolosztóma, ileosztóma, urosztóma, fisztulák körüli bôrfelület védelmére fejlesztették ki, valamint a bôrön lévô ráncok, egyenetlenségek és hegek kitöltésére használható.
Ne alkalmazzuk nyílt seb vagy fekélyes bôr esetén!
Alkoholt tartalmaz!
Irritáció esetén javasoljuk az alkoholmentes változatot, csíkpasztát, mely biztosítja a gyógyulást és sérülést megelôzô környezetet.
Megtisztított, száraz bôrfelületre a sztóma köré tegyük, illetve a
bôrredôbe a pasztát, ne maszatoljuk el!
Szükség esetén megnedvesített ujjal vagy spatulával kenjük el
egyenletesen.
Várjunk egy percet mielôtt felhelyezzük az alaplapot vagy az öntapadó zsákot.
Használat után a paszta meleg vízzel könnyen eltávolítható.
A tubusra a kupakot csavarjuk vissza – így elkerüljük a beszáradást.
Kiürült tubus esetén tartsuk be a hulladékkezelési szabályt!

Az eszközöket és kiegészítô termékeket használjuk rendeltetésszerûen –
ehhez olvassuk el mindenképpen a használati utasításokat, figyeljünk a
lejárati idôre és a tárolási hômérsékletet tartsuk be!
Rendszeres kontrollok alkalmával ellenôrizzük a sztóma méretét.
Ajánlatos sablont készíteni. Az eszközök kivágásán kövessük a sztóma
alakváltozását, vegyük figyelembe a kialakult bôrredôket, funkcionális
zavarokat! Szükség esetén javasoljuk a formálható vagy konvex termékek használatát. Pontos dokumentálással alátámaszthatjuk a paszta
szükségességét.
A pasztát nem használó 73%-os többség valószínûleg nem ismeri az
alkalmazásából származó elônyöket, amelyekre legfôképpen Mi hívjuk
fel a figyelmüket. A gyártó elôírásait, ajánlatait felhasználva, illetve a
saját tapasztalatainkkal kiegészítve tehetjük komfortosabbá az eszközök
mindennapi viseletét és a bôr védelmét.
Sajnos ebben a munkában nem segít a jelenlegi 50 %-os TB támogatás,
ezért javasoljuk minden fórumon, hogy lényegesen magasabb támogatással egyre jobban elterjedjen a paszta használata.

LICENCE KONTRA OKJ KÉPZÉS
A sztómaterápiás nôvér tapasztalt ápoló, akinek feladata,
hogy a pácienseket felkészítse a mûtéti beavatkozásra, a
várható eseményekre és az edukáció lépéseit alkalmazva a
helyes segédeszköz használatára. Segítséget ad a bekövetkezett életminôség változás menedzselésében, tanáccsal látja
el a beteget és hozzátartozóit.
Magyarországon milyen képzést
kapnak a speciális feladatokat
ellátó ápolók?
Milyen jogosultságuk, kompetenciájuk van ennek az összetett ápolási,
gondozási feladat ellátásához?
Eddig honnan kaptak képzést a
szakmaspecifikus ellátás megvalósításához hazánkban?

Néhány példa a képzési formákra:
 1992: Orvos Továbbképzô Egyetem és az Egészségügyi Szakdolgozók
Központi Továbbképzô Intézete „sztómatherápia” címen 72 órás
képzés. Igazolványt adtak ki a sikeresen vizsgázóknak.
 1996, 1999: háromnapos továbbképzés. Bizonyítványt adtak ki a
sikeresen vizsgázóknak.
 1998: HIETE Családorvosi Tanszék „sztómaterápiás gondozó” címen
40 órás elméleti, 40 órás gyakorlati képzést tartott. Igazolványt adtak ki a sikeresen vizsgázóknak.
 A fenti képzések bármelyikének elvégzése csak alapokat adott a
sztómaterápiában, melyek elvégzése a cégek támogatása nélkül nem
valósulhatott volna meg. A tudásunkat, probléma megoldásunkat
egymás tapasztalatainak átadásával fényesítettük, ami még napjainkban is változatlan.
 2002/2003 SOTE Egészségügyi Fôiskolai Kar „sztómaterápiás szakasszisztens” 10 hónapos képzés. Tanúsítványt adtak ki a sikeresen
vizsgázóknak. Ekkor remény volt arra, hogy esetleg OKJ képzési forma lesz belôle.
Sajnos az említett tanfolyamok egyike sem államilag elismert képzési forma.
Évekkel ezelôtt a Magyar Sztómaterápiás Egyesület több Szakmai
Szervezet támogatásával kérelem benyújtását indítványozta a Minisztérium illetékes munkatársához. A beadvány tartalma a sebkezelô-, gondozó ápoló, a sztómaterápiás ápoló és az inkontinencia koordinátori
munkakörökre, ápolási szolgáltatásokra, mint új jogintézményre, és a
hozzákapcsolódó államilag elismert OKJ-s képzésre vonatkozott.
Párhuzamosan indult meg a licence vizsgákkal történô kompetenciabôvítésekre való törekvés is a képzési rendszerben, de ezen a három területen az ápolói professzionalizáció erôsítését, kompetencia bôvítését összetett, mindenre kiterjedô oktatási modulokkal lehet csak megvalósítani.
» CÉL: ne egy hatósági jogosítvány alapján végzendô tevékenység
legyen a sztómaterápia, hanem egy államilag elismert, önálló
munkakör betöltéséhez szükséges Országos Képzési Jegyzékbe
felvett, elvégzését igazolt oklevél.

▲

CZUPI ATTILÁNÉ,
ZALAEGERSZEG MEGYEI KÓRHÁZ

SZTÓMATERÁPIÁS
NÔVÉR KÉPZÉS
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ismeri a
termékcsaládokat
sztóma funkciójához
formájához igazítja az
alkalmazott eszközt

eszköz – támogatási
rendszerének ismerete

Sztómaterápiás
ápoló az
alkalmazott eszköz
SZAKÉRTÔJE

szakszerû
alkalmazás

véleményt nyilvánít
tapasztalatáról

eszköz javaslatot
tesz team-munkában

személyre szabott,
sztómának megfelelô termék
kiválasztása
észrevétellel, kreativitással
fejleszti a terméket

Mi a sztómaterápia?



Egy komplex specializált ápolási szolgáltatás.
Alapvetôen a sebészi és az alapellátási fekvôés járó beteg szakellátási szolgáltatásokat kiegészítô átfogó, speciális ápolás, gondozás.
Az ápolás, gondozás két részre bontható.
Egy megrázó diagnózis, állapot alapján elvégzett mûtéti beavatkozás perioperatív teendôi,
és az ehhez szorosan kapcsolódó feladatok menedzselése. Teljes körû rehabilitáció az életminôség legoptimálisabb szintre hozása és annak
megtartására.



Az ápolási, gondozási folyamat magába
foglalja:
 a páciens ápolási folyamatának menedzselését;
 a távozási idôpontra az otthoni vagy más
intézeti ellátás megszervezését;
 komplex sztóma gondozást a szakma szabályai szerint (sztóma, seb, bôr ápolása, helyes eszköz használata, ld. ábra);
 esetleges kontinencia problémák figyelemmel kísérése, ápolói stratégiák alkalmazása;
 táplálás menedzselése együttmûködve a
dietetikus szakemberrel.





pszichoszociális, emocionális támogatást;
olyan partnerségre épülô modellek alkalmazását, amelyekben a beteg és családja terápiás partner;
kapcsolattartás, elérhetôség ismertetése,
biztosítása;
betegszervezetek, önkéntes segítôk bevonási lehetôségének tudatosítása.

A röviden, ámde tömören összefoglalt sztómaterápia gondolat menetet követôen kanyarodjunk vissza a feladat ellátásához kapcsolódó és szükséges képzési formák adta lehetôségekhez.

Licence fogalma:
Egy adott tevékenység végzésére felhatalmazást adó jogosítvány, okirat.
A licence képzés esetén sem a képzési idô, sem
a tartalom nincs összhangban, így ez a felkészültség sem biztosítja a szakmailag elfogadható kompetencia bôvülést. Lásd: Magyar Közlöny – 2010. április 9. péntek. 15/2010.(IV.9)
EüM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY

» CÉL: a páciens számára a független
életvitel elérése, segítség nyújtása, természetesen az állapotához igazodva,
mely magába foglalja a következôket:
 a sztómával és megváltozott testképpel való
együttélést;
 megküzdési mechanizmusok szakszerû
támogatását;

2010. április 9. péntek
15/2010.(IV.9) EüM rendelet
A szakképzésrôl szóló törvény alapján alap-,
közép-, emeltszintû, valamint felsôfokú
egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi fôiskolai végzettséggel vagy felsôoktatási intézményben, orvos- és egészségtudo-

mányi képzési terület alapképzési szakán
szerzett szakképzettséggel rendelkezôk
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérôl
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) szakdolgozó: a szakképzésrôl szóló törvény
alapján alap-, közép-, emeltszintû, valamint
felsôfokú egészségügyi szakképesítéssel,
egészségügyi fôiskolai végzettséggel vagy felsôoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán
szerzett szakképzettséggel rendelkezô személy.
b) licenc: a szakdolgozó által, vizsgával záruló (a továbbiakban: vizsga) egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés (a továbbiakban:
képzés) keretében megszerezhetô bizonyítvány, amely a szakdolgozót a szakképesítésén
vagy szakképzettségén alapuló, de szakképesítése vagy szakképzettsége alapján nem végezhetô szakmai tevékenység végzésére jogosítja.

I. INKONTINENCIA, SZTÓMA
ELLÁTÁSA
1. A képzésben való részvételhez szükséges
képesítési és szakmai feltételek:
1.1.
igazolás az elvárt 1 éves
munkagyakorlatról fekvôbeteg
ellátásban;
1.2.
szakmai elôképzettségi szint:
1.2.1. OKJ Ápoló szakképesítés,
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1.2.2.

5.4 szintû egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés
vagy OKJ elôtti államilag elismert
egészségügyi ápoló szakképesítés
(felnôtt, gyermek szakápoló);
diplomás ápoló, ápoló (BSC).

2. A képzés idôtartama: 120 óra.
3. Megszerezhetô képesítés birtokában
végezhetô szakmai tevékenységek köre:
3.1.
vizelet inkontinenciát ellát:
3.1.1. hólyag teltség állapot vizsgálatot
végez;
3.1.2. hólyagtréninget, kondicionálást
végez;
3.1.3. férfi beteget katéterez;
3.1.4. állandó katéterezést végez;
3.1.5. intermittáló katéterezést végez;
3.1.6. beteget és hozzátartozót edukál;
3.1.7. suprapubikus katéterrel ellátott
beteget gondoz;
3.1.8. a vizelet jellemzôinek eszközös és
eszköznélküli vizsgálatát végzi.
3.2.
nem várt eseményeket felismer,
elhárít.
3.3.
széklet inkontinenciát ellát:
3.3.1. sztóma ellátást végez:
3.3.1.1. ileosztómát ellát;
3.3.1.2. colosztomát ellát;
3.3.1.3. urostomát ellát.
3.3.2. sztómán át történô táplálást
végez;
3.3.3. Koch-rezervoir kezelést végez;
3.3.4. irrigálást végez;
3.3.5. beöntést ad sztómán keresztül;
3.3.6. beteget és hozzátartozót edukál.
3.4.
nem várt eseményeket felismer,
elhárít.
4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma:
4.1.
vizelet elvezetô rendszer
anatómiai vonatkozásai;
4.2.
székletürítés anatómiai
vonatkozásai;
4.3.
a kontinencia élettana,
kórélettana (hólyag és bél);
4.4.
inkontinenciához vezetô
állapotok;
4.5.
inkontinencia:
4.5.1. fajtái;
4.5.2. kezelési módjai;
4.5.3. ellátás gyógyászati
segédeszközei;
4.5.4. táplálkozási vonatkozásai;
4.5.5. speciális bôrápolási vonatkozásai;
4.5.6. szövôdményei (sipoly, fisztula
ellátás).

4.6.
4.7.

nem várt események felismerése,
elhárítása;
a beteg és hozzátartozó edukációja.

A fenti rendelet elolvasása után látható, hogy
a komplex sztómaterápia a fenti licence képzéssel nincs lefedve. 2009. november 19-én
széleskörû szakmai konszenzussal lett megerôsítve a megalapozott, kimunkált és több szakmai kollégium javaslata szerint a sztóma terápiás ápolói munkakör, mely elképzelések szerint csak OKJ-s képzés keretén belül valósítható meg.
Az OKJ-s képzés biztosítja a sztóma terápiás
ápolói kompetencia feladat profilját. A három
modul egymáshoz kapcsolódása az alábbiakban
valósul meg:
 a sztómaterápiás ápolás – gondozás alapvetôen a sebészi és körzeti szolgáltatásokat
kiegészítô hosszú idejû szolgáltatás.
 Szükség van rá akut és hosszú idejû betegségben szenvedôk ápolásánál újszülött kortól idôs korig. Az élet végéig.
 Az onkológiai teamnek egyenértékû tagja
lehet.
 A munkakör alkalmas szûrések szervezésére,
szisztematikus adatgyûjtés és feldolgozás
végzésére.
 A sztómaterápiás ápoló az alap ellátás
szakértôje, specialistája. A sebkezelô ápoló
a seb ellátásnak, – gondozásnak, a
kontinencia koordinátor pedig az inkontinencia ápolási területeinek szakértôje.
 Így 1-1 munkakört betöltô ápoló
koordinálhatja a fekvôbeteg intézményben
a sztóma, a seb, az inkontinencia ápolási
ellátását, valamint ezeket koordinálhatja
kistérségekben, régiókban és nemzeti
szinten is.
 Evvel a munkaköri csoporttal megoldható a
telefonos segélyszolgálat, a telehealth team.
Magyarországon a nemzetközi gyakorlathoz képest hiányoznak a jelenleg Eü.M. Rendeletben
felsorolt munkakörökbôl:
A professzionális sztóma terápiás ápoló és
gondozó;
 A professzionális sebkezelô ápoló és gondozó;
 A professzionális kontinencia koordinátori
munkakör.


*
Még egyszer megerôsítve, összefoglalva:
a sztómaterápiás ápolás gondozás szakszerû és
professzionális gyakorlásához a sebkezelô ismeretekre szükség van, a kontinencia koordinátori feladat kihívásairól nem is beszélve.

A három rész szervesen kapcsolódik egymáshoz
a speciális ápolási folyamat menedzselésében.
A hármas egymásra épüléssel illeszthetô
Népegészségügyi Program Eü. Humán Erôforrás
Stratégiai Programjához. Ez a lehetôség támogatja az ápolói karrierépítést és így együtt
megfelelnek a nemzetközi ápolási, gondozási
gyakorlatnak is.
A három terület átlátható egymásra épülésük mellett önállóságuk is biztosítható, így a
megfelelô szintbesorolásukkal az Euroguidance
hálózatba is bekapcsolhatóak.
A munkakörök indokoltak az egészségügyi
szféra egymásra épülô szintjein, nélkülözhetetlenek a multidiszciplináris teamek mûködéséhez.
Mindezek alapján egyértelmûen bizonyítható, hogy a kidolgozott és kezdeményezett munkaköri OKJ-s képzés, ami valós kompetenciabôvülést is eredményez, nem valósítható meg licence keretén belül.
Sikeres OKJ képzésre felvett szakok esetén
fontos, hogy olyan oktatók vegyenek részt a
képzésben, akik megfelelô szakképesítéssel,
kellô gyakorlati ismerettel rendelkeznek. A kialakítandó oktatási területeken számukra rövid
oktatást követô záróvizsga legyen, ami felhatalmazza ôket az OKJ képzésben résztvevô
hallgatók oktatására, illetve vizsgáztatására.

Záró gondolatok:
Európa számos országában létezik elismert
sztómaterápiás ápoló képzés. Képzési óraszámuk hasonló a magyarországi OKJ képzés tervezett óraszámaival (modulonként: 400-500 óra
tervezett).
Magyarországon, Budapesten megrendezésre
került 2001. májusában az ECET. A jól sikerült
európai kong resszus meg rendezése után a
Világ Kongresszus lehetôségének tervezése,
szervezése nem kezdôdhet el, míg hazánkban
nincs államilag elismert sztómaterápiás ápoló,
gondozó képzés.
A megfelelô képzés a megfelelô tudományos
kutatásokhoz és számos publikáció prezentálásához adna segítséget.
A cikk zárására Deák Gyuláné egyik elôadásán hallott gondolatát írnánk:
„Sem szakmaiságban,
sem motivációban,
sem tudásban,
sem akaratban,
nem vagyunk kevesebbek, mint
az EU országaiban dolgozó kollégák!”
TÓTH MARIANN
PTE SEBÉSZETI KLINIKA
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ILCO 2010
A fogyatékossággal élôk pszichológiai és
társadalmi rehabilitációja
NEMZETKÖZI KONFERENCIA
A Magyar ILCO Szövetség és a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet szervezésében
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Dr. Vargha Damján Konferenciatermében
„A fogyatékossággal élôk pszichológiai és társadalmi rehabilitációja” címmel szerveztek
konferenciát 2010. 04. 22-23-án.

2008-ban „Béldaganatos betegek komplex rehabilitációja”, 2009-ben „A vastag és végbéldaganatok tömeges szûrése és modern vizsgálati módszerei”, 2010-ben pedig a „A fogyatékossággal élôk pszichológiai és társadalmi rehabilitációja” témakörben készült elôadások hangzottak el.
Ma már jellemzô a rehabilitáció komplex tevékenységként való felfogása, mely különbözô
területen dolgozó szakemberek interdiszciplináris szemléletû közös munkáját teszi szükségessé. A sztómaviselôk (bélkiültetettek) egészségügyi rehabilitációja már a sebészeti osztályon
elkezdôdik, amelyben nagy és fontos szerepe
van az operáló orvosnak, sztómaterápiás nôvérnek. A betegek felépülésében azonban még a
folyamat részét képezi a pszichológiai, szociális, környezeti és foglalkozási rehabilitáció is.
A konferencián a pszichológiai rehabilitáció
területén dolgozó szakemberek, orvosok, sztómaterápiás nôvérek, szociális munkások, egyetemi oktatók, a terület iránt érdeklôdô diákokat, PhD hallgatók vettek részt.
A konferencia megnyitója után Kemény Péter
elôadása, A fogyatékos emberek társadalmi be-

illeszkedésének segítése a foglalkoztatási eszközökkel címmel a Szociális és Munkaügyi és az
Egészségügyi Minisztérium képviseletében
hangzott el.
A kétnapos konferencián a következô témakörök elôadásai voltak hallhatóak:
 a komplex rehabilitáció;
 a pszichológiai rehabilitáció szerepe a
rehabilitációs folyamatban;
 a fogyatékosságból adódó pszichés
problémák;
 a pszichológiai rehabilitáció módszerei,
terápiák;
 családterápia, edukatív foglalkozások;
 pályaválasztási tanácsadás,
fogyatékossággal élôk foglalkoztatása;
 társadalmi reintegráció nehézségei és
lehetôségei.

A külföldi elôadásokhoz a hallgatóság szinkrontolmács segítségét vehette igénybe.
Az országos rendezvényen a Békés Megyei
ILCO Egyesület Gazdasági vezetôje, Nagy Zoltán
és a Pándy Kálmán Kórház (Gyula) sztómaterápiás nôvére vettek részt.
A konferencián elhangzottakról a Békés Megyei ILCO Egyesület soron következô foglalkozásán számoltak be a tagoknak, amely 2010. június 8-án 9 órakor a Pándy Kálmán Kórház Konferenciatermében került megrendezésre.
DEÁK GYULÁNÉ, SZTÓMATÉRÁPIÁS NÔVÉR,
PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, ÁLTALÁNOS SEBÉSZET,
SZTÓMAGONDOZÓ
SZABÓNÉ NAGY IZABELLA,
PTE KK SEBÉSZETI KLINIKA


STOMA VILÁG
Magyar Sztómaterápiás Nôvérek Egyesülete
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Honlap: sztomanoverek@googlepages.com
Adószám: 18240641-1-43
Számlaszám: OTP 11711034-20856449

TAGSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott, …………………………………………………………………………............................. (név),
…………………………………….……………………………....................................... (leánykori név),
……………………………………..………………..………................................ (születési év, hó, nap),
……………………………..……………………………………............................................... (lakcím)
nyilatkozom, hogy

a Magyar Sztómaterápiás Nôvérek egyesületének tagja vagyok ……………..................................... óta,
vagy a Magyar Sztómaterápiás Nôvérek Egyesületének tagja kívánok lenni (megfelelô aláhúzandó).

Munkahelyem neve:……………………………..…………………………………….................................
Munkahelyi címem: ……………………………..……………………………………...............................
Végzettségem: ……………………………..……………………………………......................................
Sztómaterápiás képzettségem (ETI, SOTE, stb.): ……………………………..……………………………...
Telefonszámok (munkahelyi/privát): ……………………………..……………………………..................
E-mail: ……………………………..……………………………..........................................................

Dátum: …………… év ……………...... hó ……… nap
..........................................................
aláírás
Visszaküldendô a MASZNE gazdasági ügyekért felelôs tisztségviselôje címére:
Szabó Józsefné, SOTE transzplantációs Klinika, 1088 Budapest, Baross u. 23.




PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS
alapítva: 2003

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:
Támogatás és segítségnyújtás fiatalkorú (18 év alatti) sztómaviselôknek a társadalomba, az egészséges gyermekek közé történô
bekapcsolódásuk, felzárkóztatásuk elôsegítése érdekében, valamint
fejlôdésüket hosszú távon szolgáló támogatás nyújtása.
A PÁLYÁZATON ELNYERHETÔ ÖSSZEG:
a rendelkezésére álló pénz kerül szétosztásra az adott évben operált fiatalok között.
A PÁLYÁZATON ELNYERT ÖSSZEG
FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDÔTARTAMA:
A pályázat elnyerését követô harmadik év december 31-ig.
A PÁLYÁZATON INDULÓK KÖRE:
Pályázhat minden, fiatalkorú sztómaviselô, aki állandó sztómával
rendelkezik.

1. Tanulás, oktatás, például:
 nyelvtanfolyam akkreditált nyelviskolánál
 magán tanár fogadása
 nyelvtanulással kapcsolatos hanganyag (CD, hangkazetta), nyelvkönyvek
 külföldi nyelvtanfolyam
 nyelvvizsga költsége
2. Eszköz-beszerzés, például:
 Számítástechnikai eszköz , pl. asztali számítógép vásárlása, nyomtatóval
 Egyéb számítástechnikai eszköz (Számítógép-kezelôi vizsga tehetô, ennek költsége is fedezhetô a pályázaton elnyert összegbôl, de
nem kötelezô).
3. Sporttevékenység
4. Kulturális képzés támogatása

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
 Írja le rövid élettörténetét a pályázó, bemutatva, milyen betegségbôl, illetve egyéb okból kifolyólag vált sztómaviselôvé, mióta
él vele, milyen terméket használ. Jelölje meg, mely egészségügyi
intézményben történt meg a mûtét*.
 A pályázó egészségügyi állapota, valamint családjának szociális
helyzete döntô szempont a pályázat megítélése során. Ezért kérjük, tüntesse fel a nettó egy fôre jutó jövedelem nagyságát (az
adatlapon) és mellékelje a keresetigazolásokat. A legesélyesebb
pályázókkal az Alapítvány Kuratóriuma egy látogatás keretén belül személyesen találkozik.
 Ha a pályázó már megkezdte iskolai tanulmányait, mellékelje
az utolsó két lezárt félév bizonyítványának másolatát.
 Kérjük, fejtse ki részletezve, milyen célra fordítaná az elnyert
összeget!
 Csak az adatlappal együtt benyújtott pályázatokat áll módunkban
elfogadni.
Kérjük, hogy az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke, Prof. Dr. Nagy
Attila részére küldje meg pályázatát és mellékelje kórházi zárójelentésének másolatát. (lásd. A mellékelt adatlapon).

A PÁLYÁZATON ELNYERT ÖSSZEG
FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK KÖRE:
A pályázó a felsorolt kategóriákban szereplô eszközök, szolgáltatások körét fakultatívan állíthatja össze, azaz igénybe vehetô többféle kategóriabeli elem is, a pályázaton elnyert összeg erejéig.
A kategóriák a következôk:

5. Egyéb, a pályázó rehabilitációját jelentôsen befolyásoló eszköz, szolgáltatás igénybe vétele
JOGI KONDÍCIÓK:
 Csak a pályázó saját használatára fordítható az elnyert összeg.
 A nyelvtanfolyam, egyéb szolgáltatás joga át nem ruházható.
 A beszerzett eszköz el nem adható (számítástechnikai eszköz esetén 3 éven belül).
 A megnyert összeget az Alapítvány a pályázó, illetve gyámja, eltartója számlájára utalja, ennek hiányában számlát nyit számára.
 A pályázó pályázatának benyújtásával egyidejûleg a fenti feltételeket elfogadja, (ügyvédi) nyilatkozatban aláírja, hogy a megnyert
összeget kizárólag a felsorolt felhasználhatósági körön belül költi
el. A feltételek be nem tartása a pályázaton elnyert összeg visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. Az eszközök meglétét a
Kuratórium a pályázati összeg felhasználhatósági idején belül
(3 év) bármikor ellenôrizheti.
A pályázatot a kitöltött adatlappal együtt az alábbi névre és
címre kérjük eljuttatni 2010. november 15-ig postai úton:
Dr. Prof. Nagy Attila s.k.
Csolnoky Ferenc Kórház
Veszprém
Kórház u. 1.
8200
A borítékon kérjük jelölni: „Sajátkezû felbontásra”



Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy adója 1%-ával Ön is segítheti sztómás fiataljaink képzését, fejlôdését, rehabilitációját.
A Fiatalkorú Sztómások Esélyegyenlôségéért Alapítványt adószáma: 18183643-1-43
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BERGSTRÖM DÍJ
Ezt a díjat a Magyar Koloproktológus
Társaság alapította 2007-ben. Célja a
magyar stomaviselôk érdekében kiemelkedô tevékenységet végzett orvos,
stomatherapias nôvér, stomaviselô, vagy
bármely magyar személy munkájának elismerése, aki adott évben a legtöbbet tett
a magyar stomaviselôk érdekében. Minden évben egy díjat lehet
elnyerni, melyet a Magyar Koloproktológus Társaság évi kongresszusán kap meg a kitüntetett.
A fenti díj elnyerése érdekében a 2010. augusztus 31-ig lehet pályázatot benyújtani a meghirdetô Magyar Koloproktológus Társaság számára, a következô címre: dr. Szentpétery Félix Fôvárosi
Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti
Osztály, 1145 Budapest Uzsoki utca 29., vagy a szentpetery@uzsoki.hu e-mail címre. A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó személy adataink kívül adott személy tevékenységét,
melynek alapján a díjra érdemesnek tartható. A pályázatot a pályázó személy, ill. tôle független, a fenti tevékenységet jól ismerô személy, vagy közösség nyújthatja be, és a benyújtást követô
60 napon belül három, a Koloproktológus Társaság által megjelölt személy dönti el, hogy adott évben a díjat ki nyerheti el.

10 ÉVE BIZONYÍTUNK!
GYERE KÖZÉNK!

A Bergström díj egy stomas emblémát tartalmazó arany pecsétgyûrûbôl (melynek belsô felszínére „Bergström Zsuzsa 1919 –
2003” van gravírozva), valamint egy emléklapból áll. Ez utóbbi
Bergström Zsuzsa arcképét, rövid munkáságát, ill. a díj elnyerésének dátumát tartalmazza. Az emléklapot a Magyar Koloproktológus Társaság elnöke, valamint a díjat odaítélô bizottság vezetôje írja alá.

MAGYAR SZTÓMATERÁPIÁS NÔVÉREK EGYESÜLETE
Az Egyesület rövid neve: MASZNE
Angol megnevezés: Association of Hungarian
Enterostomal Therapists
2000-ben önállósodtunk független szervezetté.
Tagjaink azon egészségügyi szakdolgozók (ápolók), akik az egészségügyi és a szociális ellátás
területén tevékenykedve sztómaviselôket ápolnak, gondoznak, illetve rehabilitálnak. Munkánk során krónikus sebek ellátásával, inkontinens páciensek ápolásával és rehabilitációjával
foglalkozunk.
Tesszük ezt elkötelezett szívvel, megalapozott
szakmai ismeretekkel és segítôkész csapattal a

hátunk mögött. Az Egyesület tagjai révén, hatalmas elméleti- és gyakorlati tudásbázist alkot, melyet rendszeresen megosztunk egymással, betegekkel, döntéshozókkal, gyártókkal,
forgalmazókkal, civil szervezetekkel. Elértük,
hogy fontos a véleményünk!
Bármilyen aktuális probléma vagy nehezen ellátható eset kapcsán fordulhatunk az ország
bármely régiójában tevékenykedô kollégához,
hiszen a kapcsolattartás folyamatos köztünk.
Betegünket lakhelyváltoztatása esetén további
ellátása érdekében tagtársunkhoz irányítjuk,
aki készséggel folytatja megkezdett munkánkat. Büszkén írom le, hogy tagjaink közül sokan barátokká váltunk a közös munka során.

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI
KÖRE ÉS CÉLJAI










Sztómaviselôk, inkontinens betegek életminôségének javítása.
Krónikus sebellátás fejlesztése.
Sztómaterápiás tevékenység társadalmi
megismertetése és elismertetése.
A sztómaterápia, mint szakma elismertetése.
A sztómaterápiás munka szakmai színvonalának emelése, kutatások, képzések, továbbképzések szervezése és támogatása ebben a körben.
Betegségmegelôzés, a lakosság egészségi
állapotának megôrzése, javítása, illetve ak-

Stoma
világ





























tuális állapotnak megfelelô szokások kialakítása pozitív befolyásolás útján.
Sztómaviselôk teljes rehabilitációjának elôsegítése.
A sztómaterápiás gyakorlat társadalmi szintû hasznosítása, ismeretterjesztés, többirányú és komplex stratégiák kidolgozása és
megvalósítása az egészségtudományi eredményekre vonatkozóan.
Tagjaink szakmai ismereteinek mélyítése,
hazai és nemzetközi szakmai eredmények
követése, egységes szakmai szemlélet kialakítása.
Országos szintû tanácsadó iroda létrehozása
és mûködtetése, amely az egészségügyi
alap- és szakellátásra támaszkodva a
MASZNE által kidolgozott egységes protokollok alapján végzi tevékenységét, s minden rászorulónak, érdeklôdônek segítséget
nyújt.
A sztómaterapeuták szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeinek megfogalmazása és érvényesítése.
Együttmûködés egyéb érdekképviseleti szervezetetekkel és szakmai társaságokkal.
Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet
Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi
esélyegyenlôségének elôsegítése.
Módszertani levelek, valamint szakmai kollégiumokkal együtt protokollok kidolgozása
és ismertetése.
Szakmai kitüntetésekre, jutalmakra való javaslattétel, kitüntetések és jutalmak adományozása.
Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése
és ápolása.
Az Egyesület tagjainak szakmai képviselete
hazai és nemzetközi fórumokon.
Szakmai nyilvánosság állandó fórumainak
megteremtése és mûködtetése.
STOMA VILÁG címû szakmai lap kiadása.
Honlap mûködtetése:
http://sztomanoverek.googlepages.com/

A 2001-ben Budapesten megrendezett Európa
Kongresszust – ECET – az Egyesület szervezte
nagy sikerrel.

AMENNYIBEN EGYETÉRTESZ
CÉLJAINKKAL, LÉPJ KÖZÉNK!
Mindig nagy öröm új arcot látni a tagok között. Egyesületünk országos szakmai hálózattal

dolgozik. Sok még a tennivaló! Többen többet
tehetünk gondozottjaink érdekében!

Háromféle tagtípust
különböztetünk meg:
» RENDES TAG:
Az Egyesület rendes tagja lehet az a nagykorú,
egészségügyi szakképesítéssel rendelkezô magyar állampolgár, aki a sztómaviselôk ellátásával foglalkozik. Azonosul az Egyesület céljával
és feladataival. Vállalja az alapszabályban elôírt tagi kötelezettségeket. A tagsági viszony
akkor jön létre, ha a kérelmet (belépési nyilatkozatot – ld. 9. oldal) az elnökség elfogadja,
nyilvántartásba veszi, és a jelentkezô befizeti
az elsô évi tagdíjat.

Ô fog megoperálni. Kicsit aggódom, mert minden
nap megvágja magát a borotvájával...

VICC

Tagdíj: 2000 Ft/év
Befizetési határidô: tárgyév augusztus 31.
Banki átutalás: OTP 11711034-20856449

» PÁRTOLÓ TAG:
pártoló tag lehet olyan magyar vagy külföldi
természetes, illetve jogi személy (pl. társadalmi szervezet, jogi személyiséggel rendelkezô
gazdasági társaság), valamint jogi személyiséggel nem rendelkezô egyéb szervezet,
aki / amely az Egyesület mûködéséhez anyagi,
szakmai vagy egyéb támogatást tud nyújtani.
A pártoló tagságot a vezetôség javaslatára a
közgyûlés hagyja jóvá.

» TISZTELETBELI TAG:
az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magánszemély, aki a sztómaviselôk gondozása területén jelentôs eredményeket ért el vagy az
egyesület érdekében más módon különleges
szolgáltatást teljesített. A tiszteletbeli tag címet a vezetôség javaslatára a közgyûlés adományozza.
Belépéssel vagy az Egyesület mûködésével
kapcsolatos tájékoztatást ad:
Jakus Mária: Jászberény,
tel.: 06 30 373 36 85
Hrenkóné Kovács Magdolna: Kistarcsa,
tel.: 06 30 209 61 26
HRENKÓNÉ KOVÁCS MAGDOLNA
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

HAJRÁ
– Balogh néni – mondja az orvos a betegének –, magának, sajnos, súlyos érelmeszesedése van, magas vérnyomása,
csontritkulása, és elég magas a cukorszintje is.
– Valami biztatót nem tud mondani, doktor úr?
– Hajrá, Balogh néni!

MÛTÉT
Orvos: Gratulálok a bátorságához! Az operációt hôsiesen állta, de a mûtét elôtt nagyon nyugtalan volt, dulakodott a nôvérekkel, kiabált, káromkodott...
Beteg: Ne csodálkozzon rajta doktor úr,
hiszen én csak az ablakot jöttem megtisztítani...

ANYATEJ
Egy asszony egy kisbabával elmegy az orvosi rendelôbe. Az orvos megvizsgálja a babát,
megméri a súlyát, és megállapítja, hogyegy
kicsit soványka.
Megkérdezi a nôtôl:
– Anyatejet vagy tápszert eszik a baba?
– Anyatejet.
– Akkor legyen szíves derékig levetkôzni
– kéri az orvos.
Megtapintja, megnyomkodja a nô mellét és
megállapítja:
– Érthetô, hogy nem lakik jól a kisbaba,
hisz önnek nincs is teje.
– Nem csoda, mert én a nagymama vagyok. De örülök, hogy eljöttem.

STOMA VILÁG Hírlevél egyesületi tagoknak, szakmai fórum sztómaterápiás nôvérek számára. Alapítva 2006-ban a Magyar Sztómaterápiás Nôvérek Egyesülete által
Fôszerkesztô: Patai Gyöngyi, a Magyarországi Sztómaterápiás Nôvérek Egyesületének elnöke, cím: 1122 Budapest, Ráth György u. 7/9. • telefon: 06-1/224-8600 • fax: 06-1/224-8665
• e-mail: patai@oncol.hu • MASZNE számlaszáma: OTP 11711034-20856449 • honlap: http://sztomanoverek.googlepages.com/ Szerkesztôk: Sztómaterápiás Nôvér Egyesületi
tagok • Nyomdai elôkészítés: Rácz Sándor • Lezárás dátuma: 2010. június

