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            České ILCO
- Založeno 1993, zastřešuje 20 klubů v ČR, má 

1 000 členů

- Pomáhá stomikům, lidem s umělým vývodem 
ze střev nebo močovodu, hájí jejich 
oprávněné zájmy. Vystupuje proti všem 
projevům diskriminace ve společnosti, a proti 
jejich sociální izolaci v důsledku nedostatku 
vhodných pomůcek.

- Člen Evropské i Světové organizace     
stomiků (EOA, IOA)



   Kdo pracuje pro České ILCO

Dobrovolníci, sami zdravotně postižení, informují 
nové pacienty, pomáhají zejména po psychické 
stránce, propagují prevenci onemocnění, 
pořádají vzdělávací akce, vyměňují si zkušenosti 
navzájem, pomáhají si. 

Odměnou je dobrý pocit užitečné práce a vděk 
mnohých pacientů - stomiků a jejich rodinných 
příslušníků.



2005-2014 proškoleno 53 dobrovolníků z 
řad zkušených stomiků (pracuje 41)



    Co dobrovolníci dělají

- podporují nové stomiky ve spolku
- navštěvují stomiky 
- podávají informace 
                   telefon, e-mail, facebook
-  organizují akce

Dobrovolníci v nemocnici  jsou  
speciálně školeni a vybírání, důležitý 
zájem ale hlavně předpoklady. 

Pevně nastavená pravidla spolupráce.



Pooperační péče v ČR
Odpovědi  ANO x NE                            počet              
         725

          
%

Počet odpovědí ANO 299
Počet odpovědí NE 426
Odpověď ANO 299 41
Odpověď NE 426 59



    Vzor dobrovolníci v cizině
V Německu funguje spolupráce nemocnice  s 
dobrovolníky pacientských organizací!

Nemocnice tzv. Darmzentrum operuji více než 
60 operací střev musí mít podle zákona smlouvu 
s dobrovolníky 

Na základě této smlouvy navštěvují dobrovolníci 
Deutsche ILCO pacienty 
– po operaci (někdy i před operací)
- v rehabilitačních klinikách



Smlouva VFN - České ILCO
Dlouhodobá spolupráce s vrchní sestrou na chirurgii

S vedením nemocnice jednání od  června 2013

Smlouva o spolupráci dobrovolníků - stomiků 
uzavřena  v listopadu 2013

Podmínky - proškolení dobrovolníků v organizaci i 

                                        nemocnicí

                     - pojištění u Hestie

                     - Kodex dobrovolníka  



    Stomik pomáhá stomikovi  
              pilotní projekt 
 - Program přispívá ke kvalitnější léčebné péči o 
pacienta

- Práce dobrovolníka je součástí léčby, psychická 
podpora - informace - vlastní příklad

                                  - stomie - nový začátek

Dobrovolníkům pacient věří, se stomií se žít 
dá, pokud se zvládne nemoc, pacient má 
vhodnou pomůcku a umí s ní zacházet.



       Praxe v nemocnici

Domlouváme každý týden návštěvu, pokud není 
na oddělení stomik, návštěva se nekoná

Dobrovolník se ohlásí na sesterně, zapíše do sešitu, 
označí vizitkou, sestra jej doprovodí k pacientovi

Dobrovolník mluví s pacientem sám, je zakázano 
jakkoliv komentovat léčbu, stravování, zvolené pomůcky

Úkol podpořit pacienta, dodat chuť do života, 

Ukázat, že není na problém sám, dát spojení

Pravidelné supervize pro dobrovolníky



         Závěr:

Smlouva  s VFN   uzavřena 11.2013
Návštěvy stomiků u lůžka od 3.2014
V nemocnici registrováno 5 dobrovolníků stomiků

Úkol dodat chuť do života, ukázat, že na problém 
není sám, podat pomocnou ruku

Navštívili jsme  38 nových  stomiků, s 12 jsme 
pracovali i po propuštění z nemocnice

8. 8. 2015 jednání s FNO o spolupráci, smlouva 
před podepsáním, dobrovolníci připraveni.



     Děkuji Vám za pozornost 

       přeji všem pevné zdraví
     Marie Ředinová

     www.ILCO.cz

 2015
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