Zhodnocení programu konference České ILCO u příležitosti 20. výročí založení
Spolupracuji s Vámi od samých začátků působnosti této organizace a velmi dobře si
vybavuji 10. výročí, tehdy připomenuté v Sezimově Ústí. A musím konstatovat, že aktivity se
posunuly o veliký kus vpřed, samozřejmě ruku v ruce s úspěchy, kterých nebylo málo, a to nejen
na půdě naší vlasti. Díky ochotě pomoci, nadšení, díky nezlomnému úsilí a solidaritě Vás,
několika málo jedinců z velké rodiny stomiků, jste dnes uznávanou společností na vysoké
úrovni. Což potvrzuje i mezinárodní účast.
Velmi ráda jsem přijala pozvání i nabídku k odborné prezentaci. Pokud mám z pohledu
zdravotnického pracovníka zhodnotit náplň programu, budou to jen samé superlativy.
Pacientům i přítomnému odbornému publiku se dostalo mnoho cenných informaci o přípravě
zákona "Kategorizace a úhradová regulace ZP" z úst nejpovolanějších Mgr. Krále z ministertva
zdravotnictví. Zajímavé skutečnosti o aktivitách "Ligy proti rakovině” sdělila i její ředitelka,
MUDr. Fridrichová, velmi přínosná byla i přednáška Ing. Duška, týkající se výskytu a prevence
rakoviny.
Zvláště bych však chtěla ocenit příspěvek Mgr. Kateřiny Benešové a PhDr. Kateřiny
Vrtělové "Nácvik aneb supervize v praxi", která velmi vhodně navazovala na sdělení o existenci
"dobrovolníků" z řad stomiků tj. "pomáhajících". Sama jsem se této ukázky aktivně zúčastnila a
chtěla bych zdůraznit nesmírný přínos této aktivity nejen pro pomáhající pacienty, ale také
všechny zdravotníky v pomáhajících profesích, kde bezesporu hrozí při velké psychické zátěži
"syndrom vyhoření". Sama jsem s velmi dobrou odezvou tato "setkávání" za působení ve
vedoucí funkci podporovala.
Všechny ostatní body programu přinesly zajímavé a obzory rozšiřující informace, ať už o
činnosti Českého ILCO za posledních 20 let, diskuze odborníků "Stomaporadny ano či ne",
příspěvek doc. RNDr Pavla Kremla CSc. "Buďme slyšet", vyhlášení vítězů "fotosoutěže",
představení distributorů a jejich stánky a jistě i vyhodnocení vítězů programu "Velké návraty
2012".
Velmi zdařilý byl i doprovodný kulturní program s prohlídkou Prahy a reprezentatívních
prostor primátora, pod jehož záštitou se konference konala. K jistě pěknému a kvalitnímu
zakončení přispěl i sobotní věčerní příspěvek pěveckého sboru "Sonaglio" a vystoupení country
skupiny JaDrZel, s kterou si mnozí z nás krásně zazpívali a zatančili.
Závěrem chci Vám všem, našim klientům, popřát vše nej do dalšího, ještě kvalitnějšího
života s přispěním nejen nás zdravotníků, ale hlavně kvalitně zpracovaných zákonů a vstřícnosti
pojišťoven.
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