
Krabbameinsvarnir Keflavíkur og nágrennis: 

Fræðslustarf 
Félagið hefur nær 10-faldast 

að meðlimatölu á skömmum 
tíma og gróska í starfsemi þess 
er að sama skapi. Á nýliðnum 
vetri hefur það verið með vel 
sótta fræðslufundi um krabba-
meinsvarnir og skyld verkefni. 
Ýmsir sjúkdómar brjóta niður 
sjálfstraust og eru hvati að sál-
rænum kvillum. Stundum verða 
tiltölulega litlar ástæöur til að 
magna upp ókleifan múr von-
leysis og blygöunar, ef lítils 
háttar fötlun fylgir læknisað-
gerðum, sem oft eru nauðsyn-
legar til að bjarga frá bráðum 
bana. Vel heppnuð læknisað-
gerð er mikils virði en aðstaða 
sjúklingsins til endurhæfingar 
og afstaða hans til komandi tíma 
er ekki sfður mikilvæg. Besta 
vörnin við áföllum og sálrænu 
niöurbroti er félagsleg sam-
staöa og fræðslustarf. Ég gat um 
vel sótta fræðslufundi KKN. 

Já, það má kalla gott þegar40-
60 manns leggja á sig aö sitja 
slíka fundi. Ivelsæld manns -
andlegri og líkamlegri heilbrigöi 
- er sjaldan hugsað út í það, að 
ég geti verið sá næsti, sem á ein-
hvern hátt þarf á hjálp að halda. 
Eða þá hvort maður - hraustur 
og heill - getur fyrr eða síðar 
orðið aö liði þeim er fatlast hafa 
eða af einhverjum ástæöum 
vantar að fá grænt Ijós út í lífið á 
nýjan leik. Ef við hlustum á sér-
menntað og reynsluríkt fólk, þá 
lærum viö kannski að kveikja á 
græna Ijósinu. Og þó að okkur 
takist ef til vill ekki nema einu 
sinni á lífsleiðinni að verða að 
liöi þeim er aöstoöar þurfa á 
þennan hátt, þá fáum við marg-
falda uppskeru þess álags er 
nokkurra tíma seta á fræðslu-
fundum kostaði okkur. 

Síðasti fræðslufundur vetrar-
ins var 9. apríl. Formaðurfélags-

ins, Eyþór Þórðarson, kynnti 
gesti og framsögumenn, þau dr. 
Olaf 'Runar Dýrmundsson og 
Eddu Ólafsdóttur hjúkrunar-
fræöing, sem er forstöðukona 
fyri.r Hjálpartækjabankann. 

Framsaga dr. Ólafs var 
fræðsla um ,,stóma"-sjúkdóma, 
og stómasamtökin, sem stofnuð 
voru hér á landi sl. haust. í erindi 
sínu lagði hann áherslu á mikil-
vægi mannlegra samskipta -
bæði meöal þeirra er gengiö 
hafa undir aðgerðir vegna veik-
innar og einnig þeirra heilbrigðu 
er umgangast stómafólk. 

Inntak ræðu hans var á þessa 
leiö: 

í nóvember 1977 myndaði 
hópur áhugafólks óformleg 
samtök sem nefndust „Stóma-
hópurinn". Tilgangurinn var að 
stuðla i hvívetna að velf erö fólks, 
sem geng is t ha fð i und i r 
colostomy-, ileostomy- og uro-
stomy-aðgerðir. Stómaaögerðir 
eru gerðar vegna bráöasjúk-
dóma, æxla, áverka, lömunar, 
meðfæddra galla o.fl. ástæðna. 
Nokkuð á annað hundrað 
manns hér á landi gengur með 
stómíur. 

Stómasamtökin voru stofnuð 
upp úr Stómahópnum þann 16. 
október 1980. Samtökin eru 
landsfélög með aðsetri í Reykja-
vík. Félagar geta allirorðið, sem 
gengist hafa undir stómaað-
gerð, svo og velunnarar þessa 
fólks. Nú þegar hafa um 40 
manns úr öllum landshlutum 
gengið formlega í Stómasam-
tökin. 

Eins og fram kemur í lögum 
Stómasamtakanna er einkum 
stuðlað að velferð stómafólks 
með því: 
1. Að vinnaaö kynningu ámál-

efnum þessa fólks. 

. Or. Ólafur Rúnar Dýrmundsson 

2. Að stuðla að fræðslustarf-
semi og miölun upplýsinga 
um stómaaðgerðir og viðeig-
andi hjálpartæki. 

3. Að beita sér fyrir því að hent-
ug hjálpartæki séu ætíð á 
boðstólum. 

4. Að efla samstarf við lækna 
hjúkrunarfólk, sjúkrahús og 
líknarstofnanir. 

5. Aðstofnatilsamskiptaviðer-
lend stómasamtök. 

í könnun sem nemendur á 
námsbraut í hjúkrunarfræði í 
Háskóla íslands geröu í vetur á 
högum fólks, er gengist hefur 
undir stóma-aðgerðir, kemur 
glögglega í Ijós tilfinnanlegur 
skortur á upplýsingum og leið-
beiningum, einkum fyrst eftir 
aðgerð, meðan fólk er að aðlaga 
sig breyttum aðstæðum. 

I samráði við stómafólk og 
fleiri aðila var stofnuð hjálpar-
tækja- og leiðbeiningadeild í 
Hjálpartækjabanka Rauða kross 
íslands og Sjálfsbjargar, Nóa-
túni 21 í Reykjavík, í ágúst 1980. 
Nú í fyrsta skipti er hægt að fá 
allar geröir stómavara og leið-
beiningar um notkun þeirra á 
sama stað, en hjúkrunarfræð-
ingur er þar til viðtals tvisvar í 
viku. Hér er því um miklar og 
kærkomnar framfarir að ræða. 

Edda Ólafsdóttir 

Um þessar mundi r eru 
Stómasamtökin að ganga í 
alþjóöasamtök stómafólks -
International Ostomy Associ-
ation - en þau voru stofnuð 1975 
Eitt af megin verkefnum stjórn-
ar Stómasamtakanna í vetur hef-
ur verið að skipuleggja og koma 
á heimsóknarþjónustu í sam-
ráði við lækna og hjúkrunarfólk. 
Þannig verður öllum sem gang-
ast undir stómaaðgerðir, gefinn 
kostur á að fá aðila með stóma í 
heimsókn á sjúkrahús, fyrireða 
eftir aðgerð. 

Margvísleg verkefni eru fram-
undan. 

Að framsögu dr. Ólafs lokinni 
sagði Edda Ólafsdóttirfrá mikil-
vægu starfi Hjálpartækjabank-
ans við útvegun tækja og hjálp-
argagna fyrir fjölda marga sem 
þurfa á marvíslegri aðstoð að 
halda. Því næst sýndi hún hjálp-
argögn, sem sérstaklega eru 
hönnuð fyrir þarfir Stómafólks. 
Hún gat þess að lengi hefði verið 
erfitt að fá heppileg tæki og auk 
þess hefðu þau verið mjög dýr, 
enda lengst af tolluö sem snyrti-
tæki. 

Fyrirspurnir og umræður urðu 
að framsögum loknum. 

Mlsmunandl sUerfilr h|alpargagna. Hér sést hvernlg hjálpargögnum er komlfi fyrlr. 
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