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Unikátní výstava stomických pomůcek PytlíkART poprvé v
Praze
Netradiční putovní výstava PytlíkART, která byla zahájena v říjnu v Knihovně na Vinohradech, nabízí
jiný pohled na stomické pomůcky. Nezisková organizace České ILCO, z.s., se rozhodla zvýšit povědomí
veřejnosti o životě lidí s vývodem a ukázat, že i se stomií se dá žít normální život.
Výstava je naprosto unikátní. Ukazuje život se stomií z úhlu dosud nevídaného. Na výstavě jsou k
vidění umělecká díla na stomických pytlících spolu s příběhy jejich autorů, nejen z řad stomiků. Ředitelka
Knihovny na Vinohradech Bc. Běla Uhlířová sdělila: “Výstava se mi moc líbí, je profesionálně připravená.
Pytlíky jsou malá umělecká díla. Výstavu bych určitě doporučila dál.“
V České republice je přes 14000 pacientů se stomií. Jsou to pacienti všech věkových skupin – od dětí
po seniory, kteří mají vyvedené střevo na stěnu břišní. Autorka projektu Jitka Svobodová: “Chtěli jsme
ukázat pytlíky, které používáme na střevní obsah, z jiného pohledu. Polidštit je, aby se lidé nebáli o nich
mluvit nebo se jich dotknout. Je nutné si uvědomit, že vyprazdňování je přirozená lidská potřeba, někdo
prdí do plíny, někdo do záchoda, a my stomici prdíme do pytlíku. Ničím jiným se neodlišujeme, náš život je
normální a můžeme dělat to, co chceme”
Výstavu můžete navštívit do 13. 11. 2020 v otevírací době knihovny. Další zastávkou bude město Cheb,
kam ji odveze MUDr. Karel Tyrpekl (vedoucí spolku stomiků ILCO Cheb, chirurg nemocnice v Chebu). Ten
po shlédnutí výstavy řekl: “Jsem nadšen a překvapen. Tak zajímavě udělanou výstavu jsem nečekal. Je to
naprosto skvělé.”
Chcete výstavu vidět i ve Vašem městě, nemocnici, organizaci? Ozvěte se nám. Do projektu se
můžete zapojit vyzdobením pytlíku, nebo sdílením svého příběhu. Těšíme se, že se k nám připojíte.
Inspiraci a více informací najdete na webu www.pytlikart.cz.
Od listopadu letošního roku měl probíhat benefiční prodej malovaných stomických sáčků. Bohužel
vzhledem k pandemii koronaviru musíme akci odložit. Nečekejte na příští rok a podpořte nás už nyní darem
na www.darujeme.cz/stomie.
POJĎME SPOLU BOŘIT MÝTY O STOMII! #podporujilidisvyvodem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pacientská organizace České ILCO, z.s., pomáhá pacientům s umělým vývodem (stomií) ze střev a
močových cest od roku 1992 řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, které jsou spojeny s návratem
stomika do normálního života. České ILCO, z.s., zastřešuje regionální spolky stomiků, zastupuje zájmy
stomiků v mezinárodních organizacích, spolupracuje se zákonodárci na tvorbě legislativy, jedná se státními
orgány, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci a distributory stomických pomůcek a dalšími organizacemi. Od
roku 1993 jsme členem Světové organizace stomiků IOA a Evropské organizace stomiků EOA.
Více o projektu: www.pytlikART.cz
Více o organizaci: www.ilco.cz
Facebook projektu: www.facebook.com/pytlikART
Autorka a koordinátorka výstavy:
Jitka Svobodová
M: +420 775 241 074
E: pytlikart@seznam.cz
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