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Milé čtenářky,
milí čtenáři,
také ve vás jarní teplejší dny a probouzející se příroda vyvolávají pocit
blížících se lepších a šťastnějších zítřků? Věřím, že i když jsme z už rok
trvající epidemiologické situace všichni unavení, pořád si dokážeme vzájemně pomoci a podpořit se, stejně jako naši zdravotníci překonávající
hranice svých psychických i fyzických sil v péči nejen o pacienty s onemocněním covid-19. Přeji jim mnoho sil do každé další služby, děkuji
jim za jejich nasazení a myslím na ně i na vás, milí čtenáři, abyste byli
zdraví.
Až nám situace znovu dovolí objevovat krásy naší republiky,
doporučujeme, abyste vyrazili do Jihomoravského kraje, který skrývá
přírodní krásy i historické poklady. Velkou radost máme ze stého
stomického pacienta v naší stomické poradně v Brně a v tomto čísle
jsme se zaměřili i na dětské pacienty, kteří při péči o stomii vyžadují
specifický přístup. Vyzpovídali jsme i mladou stomičku Kristýnu
Bečvářovou, jež se s námi podělila o příběh svého dospívání se stomií
i kolekci oblečení, kterou navrhla speciálně pro stomické pacienty. Jsem
ráda, že vás zkušenosti jiných pacientů inspirují, a věřím, že v dalších
číslech našeho časopisu najdete podobně podnětné příběhy.
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Stomie mi vrátila

radost ze života
V roce 2008 začala ileostomička Kristýna Bečvářová pociťovat první bolesti a záněty
v kloubech. Tehdy ještě netušila, že se za tím skrývají problémy, které výrazně ovlivní její
život. Nevzdala to, vydržela a sama říká, že stomie pro ni nakonec vlastně byla
vysvobozením. V roce 2020 úspěšně odmaturovala na střední návrhářské škole, kde
zpracovala projekt sportovního oblečení pro stomiky. Svou kolekcí chce vzbudit odvahu,
podpořit sebevědomí a přijetí i u ostatních pacientů. Jak se jí žije s vývodem, jak zvládá
společenské aktivity a co má v plánu do budoucna, se dozvíte v našem rozhovoru.
J ak se svými zdravotními obtížemi
aktuálně zvládáte celou situaci
s pandemií koronaviru?
Ze začátku to bylo poměrně obtížné.
Hlavním strašákem pro mě byla nejistota, co by taková nemoc mohla udělat
člověku s autoimunitní chorobou.
Obzvlášť když jsem k tomu všemu byla
a stále jsem na biologické léčbě. Při
první vlně jsem zůstávala převážně doma a až ve večerních hodinách jsem
chodila na procházky či na kolo. Musím
však s klidem říct, že nakonec celou
naši domácnost momentální situace
týkající se koronaviru nijak zvlášť neovlivnila.
P řibližte nám období, kdy se u vás
objevily první zdravotní potíže.
První náznaky mé nemoci si živě pamatuji dodnes. Kolem roku 2008 jsem začala mít znatelné problémy s klouby.
Bolesti a záněty mě značně omezovaly
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v pohybu, prošla jsem řadou vyšetření
a nikdo si s tím nevěděl rady. Často jsem
slýchala, že to bude jen nějaký zánět
nebo voda na kyčli. Postupně se bolesti
vytratily, až do chvíle, kdy jsem v roce
2010 jela v 5. třídě na školu v přírodě.
A tam to všechno začalo. Krvácela jsem
ze střeva a nevěděla jsem, co mám dělat. Celý další týden po návratu domů
jsem to ani nechtěla říct mámě.
Nakonec mě vzala k doktorovi, protože
se jí celá situace nezdála. V nemocnici
měli docela rychle jasno, že by to mohl

Pandemie covidu-19 pro
mě byla ze začátku poměrně
obtížná. Hlavním strašákem
byla nejistota, co by taková
nemoc mohla udělat člověku
s autoimunitní chorobou.

být chronický střevní zánět. Problém nastal v určení, o jaký druh zánětu se
přesně jedná. Nejdříve to byla nedeterminovaná kolitida. Navržená léčba však
bohužel příliš nezabírala a dostala jsem
navíc i kortikoidy. Následující léta vypadala dost podobně. Stav se mi zhoršil,
měla jsem relaps a následovala hospitalizace v nemocnici. Domů mě pak většinou pouštěli s novým druhem léčby,
který zrovna chtěli vyzkoušet. A tak to
šlo pořád dokola po několik let až do mé
první operace v roce 2018, kdy mi byla
provedena ileostomie.

T o tedy uběhlo opravdu pár let, než
přišli v nemocnici s řešením…
No, bylo to krušné, opravdu. Před operací navíc přišli na to, že už jsem kortikorezistentní čili je potřeba opravdu
vytvořit vývod, aby se můj stav již dále
nezhoršoval.
Z abralo to?
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Jak jsem již zmiňovala, je to kombinace
dvou nemocí – indeterminovaná kolitida s morfologickými znaky ulcerózní
kolitidy i Crohnovy nemoci.

V e dvanácti letech dá takové
onemocnění vlastně ještě dítěti opravdu
zabrat. Čeho jste se bála nejvíce?
A jak na to zareagovali vaši nejbližší
a spolužáci?
Moje největší obava byla, jak moc velký
vliv to bude mít na celý můj život.
Člověku se strašně rychle změní přístup
jak k sobě, tak i k ostatním lidem.
Velkou obavu jsem také měla z toho,
jak vše přijme mé okolí. Moje rodina
z toho byla samozřejmě hodně špatná,
celý ten rok byl pro mě i mé nejbližší
hodně náročný.

Bohužel ne. Odlehčující ileostomie
nezabrala, stále jsem krvácela a musela brát prášky proti bolesti. To trvalo až do roku 2019, kdy mi nakonec
lékaři odebrali celé tlusté střevo.
Vlastně až po této finální operaci mi
díky kompletnímu vyšetření a biopsii

střeva zjistili, že se v něm střídaly dvě
nemoci. Ulcerózní kolitida a Crohnova
choroba. Díky tomu jsme hlavně
s mámou pochopily, proč se mi vždy
při novém druhu léčby objevovaly nové příznaky.
V aše finální diagnóza tedy zní jak?

V rátila jste se do školy?
Byla jsem zrovna v 5. třídě a s mámou
jsme se dohodly, že ročník dokončím,
protože jsem k tomu měla dost známek
i další předpoklady. Posléze jsem přešla
na jinou školu, která je blíže mému bydlišti. Mohla jsem tak před odpoledním
vyučováním v klidu docházet na oběd
domů a dodržovat speciální bezezbytkovou dietu. Ve škole jsem pak musela
nosit roušku kvůli tomu, že jsem brala
kortikoidy, imunosupresiva a zároveň
byla na biologické léčbě. Díky této
kombinaci mi dost natékal obličej
a měnila se mi postava, což samozřejmě nahrávalo šikaně od spolužáků.
Vystřídala jsem kvůli tomu vlastně ještě
jednu základní školu a gymnázium, než
jsem zakotvila na oděvní škole.
N eměla jste to opravdu jednoduché.
Kdo vám byl v tomto těžkém období
nejblíž? Měla jste kamarády, se kterými
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jste mohla alespoň trochu zažívat
„normální dospívání“?
Do každé nové školy jsem upřímně vstupovala s obavami, jestli si v novém prostředí udělám kamarády. Nedařilo se to
hlavně proto, že jsem ve škole kvůli hospitalizacím dost chyběla. Až na poslední
oděvní škole jsem získala kamarádky, které mi pomohly cítit se „normálněji“ a byly
mi velkou oporou. Tou mi jinak byla nejvíce hlavně máma a celá rodina – bratr,
i když je autista, a také babička s dědou.
Mí rodiče se navíc rozvedli hned v tom
období, kdy se u mě objevily první potíže.

Z ajímalo by mě, co vám vlastně
pomáhalo v nejhorších chvílích. Co bylo
vaší berličkou, jak se z toho nezbláznit?
Tak to vím naprosto přesně, byly to počítačové hry. Vždy jsem byla obrovskou
milovnicí těchto věcí, hodně ocením
dobrý příběh a grafiku. Navíc jsem si
do nemocnice mohla brát počítač
a mohla jsem aspoň na chvíli uniknout
do svého uzavřeného světa. Získala
jsem tak i spoustu přátel z celého světa
z multiplayerového prostředí, naučila
jsem se dobře anglicky a svému hodně
dobrému příteli ze Skotska jsem se svěřila i se svými zdravotními problémy.
INSTAGRAMOVÝ ÚČET KRISTÝNY
@not_so_special_ganymede

Rozhovor připravila Magda Volná,
foto z archivu Kristýny Bečvářové
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M á kamarádka si v tomhle prostředí
dokonce našla přítele!
Tak to je přesně i můj příběh. Bylo to
zrovna v období, kdy jsem neměla bolesti ani příznaky, a mohla jsem tedy
jet na akci, kterou pořádali další hráči.
Tam jsem poznala svého přítele a jsme
spolu dodnes.
J ak váš přítel snáší vaši stomii?
Ze začátku to nebylo úplně jednoduché.
Při mé hospitalizaci v roce 2018 jsem se

obávala, jak plánovanou stomii přijme.
Vlastně to se mnou nechtěl nikdy moc
rozebírat, ale postupně si na to zvykl,
a dokonce mi začal i pomáhat při nalepování pytlíků a s dalšími věcmi.

J ak jste se vyrovnala s nutností vývodu
na těle?
Pro mnohé to může být překvapující,
ale já svou stomii vnímala jako vysvobození. Po všech těch letech bolestí,
nadměrné únavy a nemožnosti plně žít
jsem ji brala jako klíč k převzetí kontroly nad svým tělem. Napadlo mě také
se o svůj příběh podělit na sociálních
sítích. Bylo to při hospitalizaci v roce
2018, kdy jsem na svém profilu
na Instagramu začala publikovat informace o stomii a sdílela jsem své zkušenosti. Překvapilo mne, kdo všechno
si tyto informace nakonec prohlédl
a našel.
N avštěvujete stomickou poradnu?
Ano, podle mého názoru jsou pravidelné návštěvy stomické poradny klíčem
k bezproblémovému žití se stomií, tedy
alespoň první měsíce po operaci.
J ak vám s vašimi potížemi pomáhá
stomická sestra?
Pomoc jsem potřebovala hlavně při začátcích s vývodem. Hojení stehů bylo
poměrně náročné, ale díky skvělým radám a pravidelným kontrolám jsem to
nakonec úspěšně zvládla. Nyní naštěstí
žádné větší potíže se stomií ani s okolní kůží nemám.
J aké pomůcky vám usnadňují život se
stomií? A jak jste si je vybírala?
Největším zachráncem jsou pro mě
těsnicí kroužky či pasta. Jakožto ileo

stomička mám okolí stomie neustále
zarudlé či podrážděné. Dalším pomocníkem jsou buď kapky, či prášek do sáčku k potlačení zápachu a snadnějšímu
vyprazdňování. Vyzkoušela jsem obrovské množství sáčků a dalších pomůcek,
než jsem byla schopná zvolit si ty, co
mi budou nejvíce vyhovovat. Jak vždy
říkám, sto stomiků, sto pytlíků.

Já svou stomii vnímala
jako vysvobození. Po všech
těch letech bolestí, nadměrné
únavy a nemožnosti plně žít
jsem ji brala jako klíč
k převzetí kontroly nad
svým tělem.

V ýběr správné pomůcky dokáže život se
stomií velmi usnadnit, s tím souhlasím.
Pro diskrétnější kontrolu stomie uvedla
skupina B. Braun na trh kapsuli Be 1®,
která umožňuje eliminaci zvuků a pachů
a nabízí kompaktnější formát pro
kontrolu stomie. Usnadnila by vám
taková kapsule každodenní starosti?
Já jsem bohužel ileostomička a tato
varianta pro mě není možná. Když jsem
se však o tomto produktu doslechla,
samozřejmě že mě velice zaujal. Je
úžasné, že B. Braun přichází na trh
s inovacemi, které mohou usnadnit život mnoha lidem.

je, že si nyní mohu naplánovat výlet,
i když přitom samozřejmě musím
na svou stomii myslet. Předtím bych
na výlet kvůli bolestem a únavě ani nepomyslela. V mém batohu je sice vždy
o něco méně místa kvůli pomůckám,
ale to mě zatím před ničím nezastavilo.
Po poslední operaci jsem navíc začala
i pravidelně cvičit jógu či jezdit na kole, ačkoliv teď jsem od toho nějak
upustila. Ráda si zacvičím pro zpevnění
břišního svalstva, ale nesportuji pravidelně.

O mezila vám vaše diagnóza nějak
výrazně běžné denní aktivity?
To rozhodně. Už od začátku měla obrovský vliv na můj každodenní život.
Kvůli anemii jsem byla neustále unavená a mnohdy jsem prospala i celé dny.
Jakákoliv činnost pro mě byla velkou
zátěží a větší fyzická aktivita mi mnohdy způsobila ještě větší potíže. Nyní je
to naštěstí znatelně lepší, ale ten pocit
zvýšené opatrnosti mi zůstal.

Z mínila jste se o studiu na střední
oděvní škole. Bylo vaším snem stát se
návrhářkou?
Návrhářskou školu jsem v minulém roce úspěšně dokončila. Rozhodně jsem
si z jejího studia odnesla spoustu zkušeností a dovedností, nikdy dříve jsem
ale neplánovala stát se návrhářkou.
Dokonce jsem pár let studovala na víceletém gymnáziu a měla jsem sen
pracovat ve zdravotnictví. Život má ale
občas trochu jiné plány. Svého rozhodnutí ovšem vůbec nelituji.

D ěláte vše stejně tak jako předtím?
Zvládáte si do svých denních plánů
zařadit i sportovní aktivity?
Určitě je to znatelně jiné, než to bylo
dříve. Hlavním pozitivním rozdílem ale

A no, život občas umí udělat zajímavé
odbočky. Dočetla jsem se o vás, že jste
pro svou maturitní práci navrhla kolekci
pro stomiky. Je opravdu nádherná,
gratuluji vám. Co vás k tomu vedlo?

Umění bylo vždy mým koníčkem, možností rozptýlení a únikem od starostí.
Když se řekne kolekce pro stomiky,
spousta lidí si pod tím představí něco
praktického. Já se ovšem vydala naprosto odlišnou cestou. Chtěla jsem
navrhnout něco, co by pro mnoho lidí
včetně mě znamenalo výzvu. Cílem bylo hlavně svou vlastní cestou poukázat
na existenci lidí s tímto typem postižení. Snažila jsem se, aby má kolekce
vzbuzovala odvahu, sebevědomí a sebepřijetí. Vždy jsem byla člověk s nadhledem a už od doby mé poslední operace jsem věděla, že chci, aby byl můj
závěrečný projekt věnovaný věci, která
mě nejen vrátila do života, ale také mi
život zachránila.

C hcete ve studiu módního návrhářství
pokračovat?
Momentálně jsem na takovém pomyslném rozcestí. Je toho tolik, co bych
chtěla zkusit a zažít. Myslím si, že lidé,
co studují módu, si zaslouží obrovský
respekt. Rozhodně je to něco, čemu
člověk musí být naprosto oddaný.
P řeji vám tedy, ať si dobře rozmyslíte
své další kroky! Co byste na závěr chtěla
vzkázat dalším mladým stomickým
pacientům a pacientkám?
Obdivuji každého člověka žijícího se
stomií. Spousta lidí si neumí představit,
jaká zátěž to občas dokáže být. Určitě
bych chtěla ostatním vzkázat, že se nemusí schovávat či stydět za své odlišnosti. V našich rozdílech je a vždy bude
síla jedinečnosti.
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Jak urychlit

hojení

chronické rány?
Vlhkým prostředím.
Tak jak se Česká republika stále nedokáže vymanit z covidové pandemie, sílí hlasy, že je
potřeba převzít větší díl zodpovědnosti za své vlastní zdraví a starat se o ně více než kdy
jindy. Ostatní zdravotní problémy se tak trochu krčí ve stínu různých protiepidemických
opatření. Především je třeba dbát na všechna režimová opatření i doporučení lékařů
a nedopustit, aby se základní onemocnění vinou nedůsledné péče zhoršilo. Nemocní,
u nichž hrozí rozvoj špatně se hojící rány, by mohli vyprávět.

S

tačí přehlédnout nebo nepodchytit včas drobný kožní defekt, ošetřit ho pozdě nebo nevhodnými prostředky a z lapálie je rázem velký problém. Někteří z vás se možná v této době setkali s přetížením nebo špatnou dostupností praktických
lékařů. Většina specializovaných ordinací, v případě kožních defektů konkrétně ambulancí pro léčbu chronických ran, však
funguje v nezměněném režimu. Se specialisty je také možné se
poradit telefonicky anebo se k nim objednat. Dalším místem,
kde je možné získat fundovanou radu, je lékárna nebo specializovaná prodejna, například Zelená hvězda, což je nevětší síť
prodejen a výdejen zdravotnických potřeb. I v ní pracují zdravotníci. Rozhodně se nevyplatí odbornou pomoc odkládat.
Čištění rány nesmí bolet
Jak předejít rozvoji kožního defektu? Základem péče o špatně se hojící rány je mechanické očištění postiženého místa
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při každé výměně krytí. Při čištění postupujeme opatrně
a jemně, s vynaložením minimální mechanické síly, aby se
zabránilo poškození právě zhojeného okolí rány. Navíc je čištění ran často bolestivé. Postup mechanického čištění
usnadňuje, pokud se rána a její okolí provlhčí vhodným prostředkem. Peroxid vodíku nebo jód a některé další dezinfek
ční prostředky působí toxicky jak na bakterie, tak na kožní
buňky, jejichž množení potřebujeme podpořit. Proto by neměl být přípravek k ošetření ran toxický, alergizující, dráždivý, a měl by podporovat tvorbu nové tkáně. Kromě jejích odumřelých částí se potřebujeme zbavit i biofilmu, produktu
bakterií žijících v ráně, který zpomaluje hojení a brání průniku léčiv k její spodině. Které přípravky splňují všechny vyjmenované vlastnosti? Lze doporučit značku Prontosan®,
která prokazuje svoji účinnost dlouhodobě a používají ji
i profesionální ošetřovatelé.

Hledá se ideální přípravek k ošetření chronických ran
Ideální kombinace k oplachům je použít Prontosan® ve formě
sterilního roztoku, který se u zákazníků těší velké oblibě,
a poté můžeme aplikovat gel, aby byla rána udržována
ve vlhkém prostředí a zamezilo se její kontaminaci, např. skrze obvaz. Rozpouští odumřelou tkáň, ránu zvlhčuje, zbavuje ji
bakterií i biofilmu a podporuje hojení, pro něž je důležité
vlhké prostředí. Na povrchu suché rány se vytvoří strup, který
ji sice překryje, ale současně zpomalí tvorbu nových kožních
buněk. Těm naopak svědčí vlhké prostředí. Gel je vhodný jak
u špatně se hojících infikovaných i neinfikovaných ran, jakými jsou proleženiny, prosezeniny nebo bércové vředy, ale také
u ran akutních, popálenin 1. a 2. stupně a defektů vzniklých
po operačním zákroku. Hodí se však i na běžné odřeniny
a úrazy vzniklé v domácnosti i na cestách. Nanáší se do okolí
i na spodinu rány, a tam může zůstat až do další výměny obvazu, protože udržuje pro hojení vhodné mikroprostředí.

Do malé i velké lékárničky
Vybrat si můžeme ze dvou typů gelů a několika velikostí
balení. K ošetření hlubokých defektů je určen Prontosan®
gel na rány (Prontosan® Wound gel), který je tekutější, lépe
se aplikuje a po nanesení vyplní veškerý prostor rány.
Prontosan® gel na rány X (Prontosan® Wound gel X) je hustější a je dobrou volbou pro povrchové a povleklé rány.
Účinnost obou přípravků je stejná. Menší balení
Prontosanu® Wound gelu (30 ml a 50 g) je ideálním prostředkem první pomoci a nemělo by chybět v žádné domácí
ani cestovní lékárničce. Větší balení Prontosan® Wound gelu X (250 g) je zase možné používat při pravidelné péči
o chronické rány. Široká paleta přípravků značky Prontosan
je zárukou, že i v době covidové bude o vaše chronické rány
náležitě postaráno.

Prontosan® Wound Gel X
nyní dostupný v 50g balení

Prontosan®
JEN ČISTÁ RÁNA SE MŮŽE ZAHOJIT
Pro skutečně efektivní čištění, oplachování
a zvlhčování akutních i chronických kožních ran
či popálenin kombinujte roztok s gelem Prontosan®.

R A DY A T I P Y
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Stomické poradny –

Chirurgická ambulance B. Braun Plus Praha – Budějovická, která funguje již druhým
rokem, nedávno ošetřila svého již stého pacienta se stomií. Stým pacientem se stala
Kateřina Misiková a my jsme se jí zeptali na její spolupráci se stomickou sestrou
i na to, jak jí vyhovují služby chirurgické ambulance B. Braun Plus.
Široké spektrum specializací v ambulanci
B. Braun Plus Praha – Budějovická
Chirurgická ambulance a poradna pro
hojení ran B. Braun Plus Praha –
Budějovická poskytuje pacientům rozsáhlé služby. Přes traumatologickou péči
a drobné chirurgické zákroky po konzultační činnost a léčbu i komplikovaných
chronických ran. Komplexnost péče
v této ambulanci doplňuje v neposladní
řadě stomická poradna. Péče o stomické
pacienty zahrnuje konzultace, praktický
nácvik ošetřování stomie, preskripci stomických pomůcek, jejich bezplatnou
distribuci pacientům domů, edukaci rodinných příslušníků a služby terénní sestry. Na konci roku 2020 ambulance
ošetřila již stého pacienta se stomií.
Samotný koncept péče o stomické pacienty je postaven na komplexním pokrytí a dostupnosti služeb a vstřícnosti
i zkušenostech personálu. Ambulance
je bezbariérová a nachází se v blízkosti
městské hromadné dopravy. O pacienty
se stará erudovaný zdravotnický personál. Kromě ordinace poskytují zdravotníci konzultace i telefonicky a pacienti
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mají rovněž možnost se objednat on-line. Ambulance B. Braun Plus je otevřená všem stomickým pacientům bez
ohledu na výrobce stomických pomůcek, které používají. Hlavním cílem je,
aby pacient získal pomůcku, která mu
bude nejvíce vyhovovat, a jeho život
s ní byl co nejkvalitnější.

Využívám především
telefonické konzultace.
Je dobré mít možnost se
vždy poradit s odborníkem.
pacientka Kateřina

Hnacím motorem ambulancí B. Braun
Plus je obětavý zdravotnický personál
Zdravotnické zařízení, byť sebelépe vybavené, by nemohlo fungovat bez obětavého zdravotnického personálu.
Jednou ze tří stomických sester, které
v ambulanci Praha – Budějovická pracují, je Veronika Vágnerová. Ta si otázku stomie vytáhla u maturitní zkoušky,
a to předznamenalo její budoucí speci-

alizaci. Posléze začala pracovat na chirurgii a se stomiky se setkávala často.
Viděla, že jim jako zdravotnice může
být velmi prospěšná. Edukuje je, jak se
starat o stomii a jak ji ošetřovat, a pomáhá jim s návratem k plnohodnotnému životu. „Asi před dvěma lety jsem
byla oslovena firmou B. Braun, jestli
bych nechtěla pracovat v jejich stomické poradně. Pracovat ve specializované
ambulanci jsem vždycky chtěla.
Zpočátku jsme neměli tolik pacientů,
ale teď už jsme ošetřili stou pacientku
a rozhodně to nevypadá, že bychom se
na stovce zastavili. Spíše naopak, řadu
z našich nemocných lákají naše moderní prostory a šíře služeb, které poskytujeme. Ukazuje se, že pacienti vyhledávají kvalitní péči,“ uvádí Veronika
Vágnerová a pokračuje: „Starám se asi
o padesát pacientů, kteří k nám docházejí každé tři měsíce pro pomůcky.
Samozřejmě pokud mají zdravotní problém, mohou se do poradny kdykoliv
objednat a přijít. Za ty roky jsme si
s řadou z nich na sebe zvykli. Většina
z nich mi také vypráví o svém životě,
rodině, trápeních…“ Podle Veroniky

FOTO Z ARCHIVU PACIENTKY

symbol kvality a péče

demie onemocnění covid-19. „Mnozí
pacienti se bojí nákazy, a tak využívají
telefonickou komunikaci a objednané
pomůcky si nechávají zasílat domů.
Pokračujeme však i v návštěvách v terénu, což oceňují hlavně stomici
ve vážném zdravotním stavu nebo pokud mají stomii krátce. Nejde však jen
o ošetření, lidé si potřebují i popovídat,“ dodává Veronika Vágnerová.

Vágnerové je ambulance velmi důležitá
především pro čerstvé stomiky, protože
mnoho z nich potřebuje poradit se
stravováním. Nejsou dobře informovaní
o tom, co jíst a jak často. Někteří
z nich mají též špatně se hojící ránu.
Moderní pomůcky – pro stomiky alfa
a omega
Péče o stomiky v České republice se díky stále modernějším pomůckám i práci
stomických sester neustále zlepšuje.
Veronika Vágnerová zdůrazňuje i důležitost klubů stomiků a jejich setkání,
protože si mezi sebou mohou předávat
zkušenosti a zejména ti noví vidí, že se
svým hendikepem nejsou sami a že se
s ním dá normálně žít. Způsob práce
ambulance B. Braun, jako mnoha jiných
zařízení, v poslední době ovlivnila pan-

Rádi bychom zde za B. Braun poděkovali všem zdravotníkům za důvěru, se
kterou nám svěřují své pacienty do naší
péče v rámci ambulancí B. Braun Plus.

Ošetřili jsme stou
pacientku a rozhodně to
nevypadá, že bychom se
na stovce zastavili.“
stomická sestra
Veronika Vágnerová

Ambulance Budějovická se snaží dělat
pro své pacienty maximum a distanční
služby realizovala ještě dříve, než se začal šířit pandemický koronavirus.
Vzhledem k tomu, že tyto služby vychá-

FOTO: ESTER HOROVIČOVÁ

„KAŽDÁ MOŽNOST DISTANČNÍ
PÉČE je pro člověka, který se už
s nějakou nemocí potýká, skvělá,“
říká paní Kateřina, stá stomická
pacientka chirurgické ambulance
Praha – Budějovická.

Stá pacientka Kateřina a její pohled pod
pokličku ambulance
Mezi pacienty Veroniky Vágnerové patří
i paní Kateřina. Je právě tou stou pa
cientkou ambulance Praha – Budějovic
ká, která nás inspirovala k bilancování.
Se stomií žije už třináct měsíců a specializovanou ordinaci vyhledala na základě doporučení z Fakultní nemocnice
v Motole, kde ji operovali. Hlavně na začátku, když se se stomií učila žít, využívala především telefonických konzultací.
Jak říká, je dobré mít možnost se vždy
poradit s odborníkem. V ambulanci si
také objednává pomůcky, které jí vozí
největší síť prodejen a výdejen zdravotnických prostředků Zelená Hvězda přímo
domů. „Je to skvělá možnost. Já se snažím co nejméně navštěvovat prostory
mimo domov, MHD nepoužívám, všude
jezdím autem, roušku nosím, a přesto
jsem v současné době pozitivní na covid-19. Naštěstí prozatím nemám drsný
průběh. Každá možnost distanční péče
je pro člověka, který se už s nějakou nemocí potýká, skvělá,“ říká paní Kateřina.

zejí z potřeb stomiků, lze předpokládat,
že se budou i v budoucnu ke spokojenosti pacientů rozvíjet. Stejně tak lze
předvídat, že se spokojenost se službami
a důvěra v personál budou šířit, takže
na dvoustého pacienta nebude stomická
poradna B. Braun Plus pravděpodobně
dlouho čekat.

L E T E M S TO MA S V Ě T E M
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Stomické poradny
B. Braun Plus

FOTO: ESTER HOROVIČOVÁ

Antala Staška 1670/80, Praha – Budějovická
ordinuje na objednání v úterý a čtvrtek 16–18.30 h
vedoucí lékař MUDr. Ladislav Novák
stomické sestry Vladimíra Charvátová (út), tel. 770 102 821, Jana Čepelková
(st), tel. 778 717 575, Veronika Vágnerová (čt), tel. 778 455 871
Bratří Štefanů 895, Hradec Králové
tel. 420 770 183 101
ordinuje na objednání v úterý 15–18 h
stomická sestra Soňa Zdvořilá

Lábkova 921/16, Skvrňany, Plzeň
tel. 420 602 943 025
ordinuje na objednání
ve čtvrtek 15–18 h
stomická sestra Helena Fenclová

Praha

Pražská 255/41, Olomouc
tel. 420 604 740 754
ordinuje na objednání
v úterý 16–20 h
stomická sestra Milena Drdáková

Hradec Králové

Plzeň
Olomouc
Slavkov u Brna

České Budějovice

Poliklinika JIH
Matice Školské 1786/16, Č. Budějovice
tel. 420 775 864 280
ordinuje na objednání ve středu 16–20 h
stomická sestra Pavla Češková
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Brno

Klinika Campus, Kamenice 811/32, Brno
tel. 420 606 415 766
ordinuje na objednání ve středu 10–14 h
vedoucí lékař MUDr. Josef Všetíček
stomická sestra Libuše Suchánková

S TO M A

Stomické poradny
B. Braun Plus
stále poskytují

distanční péči
S

tomické poradny B. Braun Plus začaly, stejně jako na jaře, poskytovat distanční péči. Jejich cílem je ulevit stomickým pacientům, pro něž by mohlo obstarávání nezbytných stomických pomůcek znamenat nepříjemné komplikace. Náš odborný personál zároveň ulevuje přetíženým praktickým lékářům a specializovaným
zařízením a nemocnicím.
Odborná konzultace, diskrétní dodání
Certifikované stomické sestry nově nabízejí odbornou konzultaci po telefonu,
zajistí preskripci pomůcek a jejich bezplatné i diskrétní zaslání až domů. Jak to
přesně funguje? Pacient jednoduše zavolá na naši stomickou poradnu a sdělí
sestře svou anamnézu a typ stomických pomůcek, které používá. Smluvní distributor pomůcky pak zásilku doručí přímo na domácí adresu pacienta. Celý proces
tak proběhne bez jakéhokoliv kontaktu pacienta se zdravotnickým personálem.
Pacienti se mohou obrátit na kontakty uvedené napravo v přehledu. Všechny v ní
uvedené sestry se rozhodly ve snaze pomoci stomickým pacientům tuto iniciativu
dobrovolně podpořit. Navýšily proto své časové kapacity tak, aby jim mohly vyhovět v co nejkratší době.
Úsilí zdravotních sester, které v této složité době pracují nad rámec svých běžných
povinností, ocenil i vedoucí lékař odborných ambulancí B. Braun Plus MUDr. Jaroslav Marvan: „Chtěl bych vyjádřit velké díky všem stomickým sestrám, které se rozhodly tuto iniciativu podpořit a v této nelehké době ještě více navýšily své kapacity
pro pomoc stomickým pacientům.“

Stomické sestry
v regionech

Region Praha
Vladimíra Charvátová | 770 102 821
Jana Čepelková | 542 216 555
Veronika Vágnerová | 234 105 379
Region Brno
Libuše Suchánková | 606 415 766
Region Hradec Králové
Soňa Zdvořilá | 770 183 101
Region Plzeň
Helena Fenclová | 602 943 025
Region České Budějovice
Pavla Češková | 775 864 280
Region Olomouc
Milena Drdáková | 604 740 754
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100. stomický

pacient v poradně
B. Braun Plus v Brně
Odborné ambulance v budově moderní kliniky Campus
v Brně, v blízkosti Fakultní nemocnice Brno, poskytují
klientům urologickou, nefrologickou i nutriční péči, a to
včetně poradenství. Pacienti ale mohou navštívit také
stomickou poradnu a poradnu pro hojení ran. Jaký je o tyto
specializované poradny zájem? Po Praze i brněnská poradna
zaregistrovala stého pacienta. Podívejme se na služby, které
poradna stomikům poskytuje, společně se stomickou sestrou
z této poradny Libuší Suchánkovou.

P

éče o pacienty se stomií by nebyla možná bez zkušených a empatických stomických sester. Tyto zdravotnice pomáhají s praktickým nácvikem ošetřování
stomie, poskytují rady k výběru a preskripci stomických pomůcek a často zastávají
i funkci terénní sestry, která edukuje klienty i jejich rodinné příslušníky v domácím
prostředí.
Empatie a podpora na prvním místě
Stou pacientkou, která využívá péči poskytovanou brněnskou stomickou poradnou, je Silva Lukášová. Stará se o ni stomická sestra Libuše Suchánková. Ta se
se stomiky poprvé setkala už v roce 1994 na chirurgii v Nemocnici Milosrdných
bratří, kde pracovala, a jak říká, ošetřování stomií ji od tohoto momentu začalo
bavit a naplňovat. „Cítila jsem, že dělat něco užitečného pro pacienty je mým cílem. Edukovat je a pomáhat jim zvládnout těžkou životní situaci. A stejně pracuji
i dnes. Snažím se pacienty naučit správnou techniku ošetření stomie a pomáhám
jim najít vhodné pomůcky. V neposlední řadě je také psychicky podporuji. Mám se
všemi klienty vřelý vztah a s některými můžeme řešit i intimní problémy,“ uvádí
Libuše Suchánková.
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Služby Ambulance
B. Braun Plus však jdou
ještě dál. Pokud je potřeba
ošetřit pacienta v domácím
prostředí, po domluvě
s rodinou jej terénní sestra
navštíví i tam.

BRNO – CAMPUS
3. patro budovy kliniky Campus
Kamenice 811/32,
Brno – Bohunice
Kontakt a ordinační hodiny
ambulancí B. Braun Plus
Brno Campus naleznete zde:

FOTO: ESTER HOROVIČOVÁ

Jak by se péče o stomiky mohla ještě
zlepšit? „Bylo by dobré mít možnost
předepisovat stomikům pomůcky bez
omezení, jak je to například v Dánsku,
aby nemuseli pacienti pomůcky počítat,
a to hlavně v době, než se naučí stomii
ošetřovat. To některé z nich traumatizuje,“ navrhuje Libuše Suchánková.
Toto přání splnit nedokážeme, ale věříme, že i díky práci stomických sester
v ambulanci B. Braun Plus bude počet
traumatizovaných nových stomiků minimální.

Stomická sestra z brněnské poradny Libuše Suchánková

Libuši Suchánkovou nezlákalo k práci v ambulanci B. Braun Plus jen pěkné prostředí s moderním zařízením a bezbariérovým přístupem, ale také mladý a vstřícný
personál. Oceňuje rovněž koncentraci péče o pacienty s podobnými potřebami pod
jednou střechou. Ti tak nemusí cestovat po městě do dalších ordinací.
Péče o české stomiky je podle Suchánkové na vysoké úrovni, a to se odráží i v lepší
kvalitě jejich života. Dříve pacienti používali Jánošíkův stomický pás a byli prakticky
vyřazeni ze společnosti. Ke zlomu došlo po roce 1989. Dnes má pacient možnost
výběru vhodné stomické pomůcky z několika značek od různých výrobců zdravotnických prostředků. Může také navštěvovat kteroukoliv stomickou poradnu. Služby
Ambulance B. Braun Plus však jdou ještě dál. Pokud je potřeba ošetřit pacienta
v domácím prostředí, po domluvě s rodinou jej terénní sestra navštíví i tam.

FOTO: ESTER HOROVIČOVÁ

Brněnská stomická poradna – místo, kde se o vás postarají
Poradna se nyní stará přibližně o 135 pacientů, z nichž někteří do ní docházejí již
mnoho let. V normální době pacienti navštěvují stomickou poradnu pravidelně,
v době pandemie je potřeba častěji konzultovat po telefonu, protože problémy s peristomální kůží, iritace, macerace, polypy, ale i prolabované či retrahované stomie,
stenózy a hernie trápí stomické pacienty i v době covidové.
PANÍ SILVA žije se stomií od roku
2014. Libuši Suchánkovou si našla
sama na internetu, protože ji znala
z jejího minulého pracoviště.
„Libuška není jen odborná sestra,
ale i anděl, úžasný člověk, který
má pochopení. Pomáhá ve všem,
dodává pomůcky, poradí vždy,
když mám se stomií problém,
všechno dokáže vyřešit, je prostě
úžasná,“ nešetří chválou stá
stomická pacientka Ambulance
B. Braun Plus v Brně.

L E T E M S TO MA S V Ě T E M
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Základy v

péči  o  dítě
se stomií aneb
jak to děláme
u nás

Nejen u dospělých, ale i u dětských pacientů se setkáváme s uměle vytvořeným ústím střeva
na přední stěnu břišní – stomií. Tato problematika se týká dětí, které se narodí s vrozenou
vývojovou vadou, kdy v průběhu vývoje plodu dojde k různým odchylkám ve vývinu části
zažívacího traktu, nebo dětí nezralých, tedy narozených před plánovaným termínem porodu.
V tomto případě je zažívací trakt nevyzrálý a může dojít k rozvoji nekrotizující enterokolitidy
a zánětu pobřišnice. Tyto situace vyžadují neodkladný chirurgický zákrok se založením stomie.
Mezi další závažné stavy vedoucí u dětských pacientů ke stomii jsou cystická onemocnění,
úporná zácpa nebo úrazy a v neposlední řadě musíme zmínit zánětlivá onemocnění střeva
(např. Crohnovu chorobu). U velmi malých dětí se pak spíše přistupuje k založení dočasné
stomie, kdy po zvládnutí kritické doby dojde k obnovení přirozené kontinuity střevní – jinými
slovy k zanoření stomie. U starších dětí je vždy důležité zvládání a efekt léčby. Zde je pak
prognóza závislá na charakteru onemocnění a výsledcích léčby.
Stomické sestry jsou důležité pro děti
i rodiče
O dětské pacienty se stomií se starají
erudované stomické sestry. Stomická
péče je pak součástí komplexní péče
prolínající se různými obory. Je nutné
mít na paměti, že kůže dítěte je velmi
zranitelná, citlivá na změny a nové materiály. Jde o kopii dospělého, nicméně
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s křehkou skořápkou. Důležitou roli
hraje také věk dítěte. Jiný přístup bude
vyžadovat dítě kojeneckého věku, jiný
dítě batolecího věku, jiný přístup vyžaduje dítě školního věku či dospívající.
Stomická sestra věnuje svůj čas nejen
dítěti, ale také rodičům, popřípadě prarodičům. Také úzce spolupracuje s personálem na daném oddělení.

Péče o dítě nezahrnuje jen předávání informací nebo praktické nácviky výměny
stomické pomůcky. Je nutné, aby stomická sestra dítěti a rodičům věnovala dostatečné množství času, pracovala s klidem,
rozvahou, empaticky, respektovala stud
dítěte, zajistila jeho intimitu. Dokázala
vyjádřit podporu a uklidnit. Také by měla
vyčkat na zpětnou vazbu dítěte i rodičů.

Nebojte se zapojit děti do výměny stomie
Kůži kolem stomie doporučujeme
nepromazávat, jen lehce vytřít vodu
do ručníku. Kolem vývodu lze využívat
těsnicí a ochranné prostředky, a to
ve formě past, kroužků či ochranných
filmů. U malých dětí se nám praxí
osvědčilo nanášení pasty kolem stomie
pomocí stříkačky, protože množství
pasty v konusu je ideální. Všechny tyto
materiály by měly být doporučeny stomickou sestrou. Podle šablony je nutné
vystřihnout požadovaný otvor v pomůc
ce a nalepit. Pomůcku samotnou lze
před nalepením lehce nahřát v dlani,

čímž zvýšíme její přilnavost. U dětí v kojeneckém věku je stolice řídká, v tomto
případě si můžeme pomoci vkládáním
zahušťujících polštářků do sáčku. U kojenců je vhodné nalepit sáček do boku,
aby se nám usnadnilo vypouštění a také
vkládání do plenky. Starší děti se podle
situace a jejich stavu snažíme aktivně
do celého procesu zapojit.
Stomie by neměla být na obtíž
Každý dětský pacient pravidelně dochází
na kontroly do stomické poradny, kde je
možné probrat komplikace a předepsat
pomůcky a příslušenství podle platných
limitů. U všech našich malých pacientů
se snažíme, aby mohli žít běžným životem. Stomie by neměla být důvodem
k radikálnímu omezení, neměla by být
na obtíž. U starších dětí je nutné myslet
na fyzickou zátěž a aktivitu, aby nedošlo
k poranění vývodu a jeho okolí, popřípadě ke vzniku komplikace (kýla, macerace
z důvodu podtékání, prolaps [výhřez]
stomie, krvácení a další). Každá z komplikací je svízelná a vyžaduje individuální
řešení. Pro rodiče pak představuje velký
stres a obavy, že situaci nezvládají. Důležité je, že každou situaci je vhodné
řešit se stomickou sestrou, která navrhne
adekvátní postup a řešení.
Bonusem v naší nemocnici je pak zajištění péče pomocí telefonického kontaktu, který rodiče obdrží při propuštění
domů. Stomická sestra je schopná rodině pomoci při zvládání prvních krůčků
v domácím prostředí. Cílem kvalitní
péče je nejen spokojený malý pacient,
ale také jeho rodiče a nejbližší. Tímto
způsobem se snažíme pomoci dětem
a rodičům zvládnout jejich náročnou
životní situaci.

FOTO Z ARCHIVU BC. BLANKY PUPÍKOVÉ

Při péči o děti musíme vycházet z jejich
potřeb
Péče o děťátko či již starší dítě je velmi
náročná a specifická a musí vycházet
z potřeb dítěte daného věku. Počátek
péče začíná již v krátkém pooperačním
období, kdy je nutné sledovat vývod
samotný, jeho okolí, charakter stolice
a adekvátně zvolit vhodnou pomůcku.
U velmi malých dětí ke stomii přistupujeme asepticky – jako k operační ráně.
Jestliže dojde k vylučování střevního
výměšku, je nutné zvolit vhodný typ jímacího systému. Sestra volí sáčky s výpustí, neboť stolice je řídká až kašovitá.
U dětí starších se pak rozhoduje podle
typu stomie – ileostomie (vyústění tenkého střeva) nebo kolostomie (vyústění
tlustého střeva). Základem péče o stomii
u dítěte je šetrná manipulace a v neposlední řadě musíme myslet na to, že velmi malé dítě může rychle prochladnout.
Již při samotném odstraňování pomůcky
je nutné využít odstraňovačů, aby nedošlo k poškození peristomální oblasti.
Dítě je možné sprchovat, případně rychle vykoupat.

Bc. BLANKA PUPÍKOVÁ,
stomická sestra a specialistka
v oboru chirurgie, pracuje
ve Fakultní nemocnici Ostrava
od roku 1994, kdy ukončila studium oboru dětská sestra na Střední
zdravotnické škole ve Vítkovicích.
Chirurgie byla pro ni jasnou volbou, nikdy nepřemýšlela o jiné
variantě. Po maturitě dostala šanci pracovat na oddělení dětské
chirurgie, později pak na JIP chirurgie, kde získala cenné zkušenosti v oblasti intenzivní péče.
Od roku 2002 působila na oddělení septické chirurgie, kde se aktivně zapojila do péče o pacienty se
stomií, a několik let také pracovala ve stomické poradně. V roce
2019 spolupracovala na otevření
dětské stomické poradny. O rok
později se pak naplno vrátila
k dětským pacientům. Vzdělání si
v průběhu let doplnila
na Ostravské univerzitě v oboru
všeobecná setra, získala také specializaci v oboru chirurgie a certifikát stomické sestry. Je mentorkou klinické praxe a aktuálně si
plní své sny – externě přednáší
na školách vzdělávajících nové
zdravotníky. Miluje svou rodinu,
život, knihy a zdravý rozum.
Jejím životním krédem je pokora
a láska.
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Stomické pytlíky

v hlavní roli

Příběh stomičky Jitky Svobodové začal krásnou událostí
v roce 2001. Tehdy sedmadvacetileté mladé ženě se narodila
úžasná zdravá dcera. Tento osudový okamžik ale rozpoutal
u Jitky i nepříjemné zdravotní komplikace a po řadě vyšetření
se ukázalo, že půjde o celoživotní obtíže.

P

ři porodu vznikly Jitce v okolí
konečníku hemoroidy, které ale
začala řešit až o půl roku později, kdy už
jí značně komplikovaly život. Po jejich
vcelku banální operaci dostala Jitka
do konečníku zánět a vznikla rektovaginální píštěl. Verdikt lékařů byl v té době
značně nekompromisní – dočasná stomie, aby se ulevilo konečníku.
Jasný verdikt – stomie
Dočasnou stomii jí lékaři vytvořili v únoru 2003. Poté Jitka absolvovala několik
pokusů o odstranění vzniklé píštěle
a netrpělivě čekala, kdy jí lékaři stomii
zanoří a ona bude zase v pořádku. Deba-
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ty o ukončení dočasné stomie pozvolna
utichly a ukázalo se, že konečník se nechce zahojit a je natolik poškozený, že
jediným řešením pro lékaře byla trvalá
stomie. V té době byla Jitce zjištěna také
Crohnova choroba a vše jednoznačně
směřovalo k trvalé stomii. Jitka je však
optimistická bojovnice a nevzdala se tak
snadno. Rozhodla se, že zkusí všechny
možnosti, které se nabízejí. Vyhledala docenta Suchého, který se v té době věnoval
i riskantním operacím, a ten jí vysvětlil
všechna rizika. Jitka podstoupila operaci
s nadějí, ale také s vědomím, že to nemusí
vyjít. Byla operována na své třicátiny,
bohužel neúspěšně. Probudila se sice s tr-

valou stomií, ale zároveň s vědomím, že
zkusila vše, co bylo možné a dostupné.
I když se duše hned nehojí, musíte dál
bojovat
I přestože je Jitka Svobodová opravdová
bojovnice, sžít se s celoživotním hendikepem nebylo nijak lehké. Krátce po operaci
se v nemocnici zhroutila a neviděla před
sebou žádnou možnost, jak žít dál normální život. Skončila tehdy na antidepresivech. Doma jen celé dny ležela v posteli,
nic se jí pořádně nehojilo, a hlavně ne její
duše. Když však tenkrát sledovala svoji
tříletou dceru, říkala si, že přeci nemůže
tak malému dítěti říct, že už bude jenom

to se z Jitčina popudu rozvedli, nicméně
jak sama Jitka říká, stomie nebyla absolutně důvodem rozpadu jejich vztahu.
Jitka zůstala ve svých 42 letech sama
s dcerou
Tehdy si umanula, že už žádný vztah
nikdy mít nebude, a přesvědčovala sama
sebe, že o ženu s trvalým vývodem a těžkou Crohnovou chorobou, která je věčně
unavená a nemůže dělat řadu věcí, už
nikdo nemůže mít zájem. Měla strach, že
ji nikdo nebude chtít a že stomie bude
nepřekonatelnou překážkou. Zkrátka si
vůbec nevěřila. I tak ale nakonec překonala obavy a po dlouhém váhání si dala
inzerát na seznamku. Pak do jejího života
vstoupil muž, který Jitce ukázal, že nic
z těchto předsudků neplatí. Její stomii
vůbec neřešil. A ačkoliv jejich vztah nakonec nevydržel, pro Jitčino sebevědomí
a sebedůvěru byl velice důležitý.

ležet v posteli a nebude nic dělat. Zřejmě
to ji tehdy povzbudilo, aby se i přes bolesti donutila vstát a být mámou.
S přijetím stomie se srovnávala nejen Jitka, ale i její rodina – manžel a dcera. I přes
bolesti Jitka chodila s manželem a dcerou
na výlety, na brusle, na lyže, zkrátka chtěla
normálně fungovat. Také jezdili jako rodina k moři na dovolené a užívali si každého
dne. Jenže dcera se mezitím z holčičky
vyloupla ve slečnu a nastaly pubertální
radosti. Jitce se kvapem blížila čtyřicítka
a s ní další operace. Kromě toho se s manželem začali jeden druhému vzdalovat
a už nedokázali jít dál stejnou cestou. Pro-

Nic ji nezastavilo a realizuje se v různých projektech dál
Jitka však osamění necítí, věnuje se dceři,
sama sobě a svým projektům. Už přes
rok pracuje jako účetní pro České ILCO.
Ve spolupráci s tímto spolkem stomiků
vymyslela a realizuje projekt PytlíkART.
Nápad vzešel v roce 2019 z Jitčiny účasti
na semináři projektu Komunity jsme my,
který pořádala společnost Spiralis. Díky
tomuto semináři poznala zajímavé lidi,
uvědomila si svoje silné i slabé stránky
a vymyslela projekt PytlíkART. S jeho realizací začala s Českým ILCO v roce 2020.
Hlavní myšlenkou celého projektu bylo
oslovit stomiky, aby pomalovali stomické
sáčky a povyprávěli k tomu svůj příběh.
Zároveň se snaží oslovovat známé osobnosti, aby tento osvětový projekt získal
větší pozornost veřejnosti. Vzhledem k si-

www.pytlikart.cz
www.facebook.com/pytlikART
www.ilco.cz
www.facebook.com/ceskeilco

tuaci kolem covidu-19 se bohužel plány
na rozvoj projektu značně zbrzdily, ale
podařilo se realizovat výstavu PytlíkART,
která se uskutečnila v knihovně na pražských Vinohradech. Momentálně je tato
výstava přesunuta do Chebu a v jednání
jsou i další města v České republice.
Jitka má spoustu dalších plánů, které by si
přála postupně uskutečnit. Nesedí doma
a nelituje se. Ví, že jsou lepší dny a jsou
i dny horší. Pro ni samotnou je důležité,
aby těch lepších bylo co nejvíc. Jitka Svobodová se celou dobu, co bojuje s nepřízní
osudu, řídí heslem, že člověk nesmí rezignovat. Často a ráda také používá příměr
o vyprazdňování, který se stal jakýmsi
sloganem PytlíkARTU, protože řada lidí si
neuvědomuje, že vyprazdňování je běžná
lidská potřeba. Rozdíl je pouze v tom, že
někdo se vyprazdňuje do záchodu, jiný
do pleny a stomici do pytlíku. Ničím jiným
se neodlišují, jejich život je úplně normální
a mohou v podstatě dělat vše, co si přejí.
Připravila Magdalena Bambousková,
foto Ester Horovičová
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TOULKY S B. BRAUN
ZA ZDRAVÝM POHYBEM
B. Braun Lepší péče

Dodržujeme všechna hygienická opatření

FF P 2

Srdečně zveme naše stomické pacienty na společné výlety po krásách naší vlasti.
Užijme si krásný den ve volné přírodě na čerstvém vzduchu.
Zvolili jsme pro vás zajímavá místa v okolí stomických poraden B. Braun Plus.
Veškeré podrobnosti o výletech, termínech, místech setkání i registraci najdete
na další straně. Registrace bude ukončena vždy deset dní před konáním konkrétní akce.
Pitný režim a malé občerstvení zajištěny. Nezapomeňte s sebou dobrou náladu
a kvalitní obuv.
Srdečně zvou a těší se na setkání
stomické sestry z poraden B. Braun Plus

HRADEC KRÁLOVÉ | sobota 29. 5. 2021

Výlet do chráněného území Koniklecová step

Severskou chůzí po Hradeckých lesích

Společně dojdeme až do ambulance B. Braun Plus
Brno Campus, kde bude prohlídka a občerstvení.
Sraz: 9 hodin, Brno, Mendlovo náměstí – zastávka
trolejbusu č. 37
Délka trvání: maximálně 3 hodiny
Kontakt/registrace: Marek Dvornik
marek.dvornik@bbraun.com | Tel. 724 370 559
Jana Strnadová | janstr@centrum.cz | Tel. 603 540 786
Těší se na vás stomické sestry Libuška Suchánková,
Jana Strnadová, České ILCO, Zelená hvězda a tým B. Braun

Vycházka krásnou přírodou spojená s lekcí nordic walking
(včetně zapůjčení holí). Správné chůzi s holemi se naučíte
pod vedením zkušené lektorky Bc. Eriky Dykastové.
Sraz: 10 hodin, Hradecké lesy (parkoviště u zastávky
MHD bus č. 9, u Zděné boudy), možnost parkování
Délka trvání: 3 hodiny
Kontakt/registrace: Naděžda Vrábelová
nadezda.vrabelova@bbraun.com | Tel. 776 320 025
Těší se na vás stomická sestra Soňa Zdvořilá, České ILCO,
Zelená hvězda a tým B. Braun

ČESKÉ BUDĚJOVICE | sobota 22. 5. 2021

PLZEŇ | sobota 29. 5. 2021

Severskou chůzí Stromovkou

Se stomiky kolem plzeňských rybníků

Vycházka krásnou přírodou spojená s lekcí nordic walking
(včetně zapůjčení holí). Správné chůzi s holemi se naučíte
pod vedením zkušené lektorky Mgr. Lenky Šedové, Ph.D.,
z Jihočeské univerzity. Pro zájemce možnost změření
krevního tlaku, hladiny cukru a cholesterolu.
Sraz: 10 hodin, parkoviště u Kauflandu České Budějovice,
Na Sádkách 1444 (možnost parkování nebo MHD
ke Stromovce, linka č. 7 a 15)
Délka trvání: 3 hodiny
Kontakt/registrace: Naděžda Vrábelová
nadezda.vrabelova@bbraun.com | Tel. 776 320 025
Těší se na vás stomická sestra Pavla Češková, České ILCO,
Zelená hvězda a tým B. Braun

Vycházka krásnou přírodou spojená s lekcí nordic walking
(včetně zapůjčení holí). Naučíte se správné chůzi s holemi
pod vedením zkušených instruktorů.
Sraz: 10 hodin, zastávka Nádraží, Malý Bolevec
Délka trvání: 3 hodiny
Kontakt/registrace: Zuzana Šilhánková
zuzana.silhankova@bbraun.com | Tel. 725 492 727
Těší se na vás stomické sestry Helena Fenclová,
Libuše Auterská, Bohuslava Soprová, České ILCO,
Zelená hvězda a tým B. Braun

PRAHA | čtvrtek 27. 5. 2021
Toulky rychlou chůzí oborou Hvězda
Vycházka krásnou přírodou spojená s lekcí nordic walking
(včetně zapůjčení holí). Naučíte se správné chůzi s holemi
pod vedením zkušených instruktorů.
Sraz: 15 hodin, obora Hvězda, Libocká brána (konečná
zastávka tram 1, 32, Sídliště Petřiny)
Délka trvání: 3 hodiny
Kontakt/registrace: Olga Panenková
olga.panenkova@bbraun.com | Tel. 778 727 099
Těší se na vás stomické sestry Vlaďka Charvátová,
Veronika Vágnerová a Jana Čepelková, České ILCO,
Zelená hvězda a tým B. Braun

OLOMOUC | sobota 5. 6. 2021
Poznejte s průvodcem skrytá zákoutí starobylé
historické Olomouce
Sraz: 9 hodin, Olomouc, Horní náměstí – před Orlojem
Délka trvání: maximálně 3 hodiny
Kontakt/registrace: Marek Dvornik
marek.dvornik@bbraun.com | Tel. 724 370 559
Milana Drdáková | milenadrdakova@centrum.cz
Tel. 604 740 754
Těší se na vás stomická sestra Miluška Drdáková,
České ILCO, Zelená hvězda a tým B. Braun

B. Braun Medical s.r.o. | www.lepsipece.cz

TERMÍNY A DETAILY JEDNOTLIVÝCH VÝLETŮ

BRNO | čtvrtek 29. 4. 2021

S TO M A

Židovský hřbitov v Ivančicích

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS / JITKA ERBENOVÁ

Brno, Vyškov, Slavkov
u Brna, Ivančice. Tato města
mají společné hned dvě věci:
najdete v nich naše
ambulance a dialýzy a jsou
obklopena nádhernými
místy. My jsme si pro vás
připravili hned několik tipů,
jak návštěvu našich poraden
spojit s výjimečnými zážitky.
Stačí si vybrat – na své si
přijdou úplně všichni.

TO U L K Y PO S TO M IC K ÝC H PO R A D N ÁC H

Jihomoravský kraj
Macocha
Pokud zavzpomínáte na léta strávená ve škole, zcela jistě si vzpomenete na Macochu – nejhlubší propast v České republice. Právě Macocha se nabízí jako ideální
výlet spojený s návštěvou naší ambulance v Brně, popřípadě ve Vyškově. Zastávka
u pýchy Moravského krasu je vhodná pro všechny bez ohledu na fyzickou kondici.
Chcete si dát pořádně do těla? Pak je ideální startovní destinací Blansko. Tam můžete nejen bez problémů zaparkovat, ale také v některé z mnoha restaurací nabrat
tolik potřebnou energii.
Trasa o poznání jednodušší pak začíná ve Skalním mlýnu. Z parkoviště se po naučné
stezce zhruba za hodinku dostanete k hornímu můstku propasti. Cestu zpátky si
můžete zpříjemnit lanovkou a příjemnou procházkou po proudu řeky Punkvy.
Pro vás, kteří máte výlety nejraději tzv. „na pohodu“, máme dobrou zprávu. Jedno
prostorné parkoviště se nachází i u Macochy. Všechny půvaby propasti si tak můžete dopřát i bez procházky.
Kasematy na Špilberku
Máte rádi ponurou atmosféru kdysi strašidelných míst? Pak byste rozhodně neměli
vynechat návštěvu špilberských kasemat. Bývalé vězení bylo postaveno už v 18. století a údajně v něm byli drženi ti nejhorší vězni. Celý zážitek si může dopřát s průvodcem i bez něj. Pokud se ale rozhodnete prozkoumat podzemní žaláře sami, dejte
si pozor na pověsti, které o kasematách kolují. Ne všechny jsou totiž pravdivé. Jedna
z nich vypráví například o krysách vylézajících z děr a okusujících bezbranné vězně.
Návštěva kasemat je ideální variantou pro dny, kdy počasí výletům nepřeje. Temné
nebe nad Špilberkem totiž vytvoří ideální atmosféru pro nezapomenutelný zážitek.
Slavkov u Brna
Ambulance ve Slavkově u Brna nabízí kromě perfektní péče o pacienty i nádherné
okolí. Prozkoumat historické centrum Slavkova je téměř povinností! Vaše první kroky by ale přeci jen měly zamířit na okraj města po Křížové cestě. Tou vás provede
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čtrnáct kamenných sloupků s vyobrazením
božích muk. Po výšlapu si pak můžete
za odměnu zblízka prohlédnout kapli svatého Urbana – patrona všech vinařů.
Milovníci architektury a honosných staveb si
přijdou na své v samém středu města. Barokní
zámek Slavkov si ale užije celá rodina. Zatímco pro děti je v horní části parku připravena poznávací hra „Příběhy do kamene tesané“ (hrací kartičku si můžete vyzvednout
v infocentru), návštěvníci z řad dospělých mohou obdivovat krásy historický sálů a salonků. Valná většina prostor je navíc vybavena bezbariérovým přístupem.
Máte pocit, že návštěva Slavkova není úplná? Není divu. K městu totiž neoddělitelně patří Mohyla míru, a to i přestože se nachází 16 kilometrů od města. Památník
postavený na místě slavného bojiště, ve kterém Napoleonova vojska rozprášila přesilu nepřátel, nabízí muzeum i útulnou kavárnu jako dělanou pro příjemné zakončení slavkovského toulání.
Jeskyně Blanických rytířů
„Pod hradbami v hoře samé dřímají ozbrojení rytíři – svatováclavské vojsko – dřímají a čekají, až bude potřeba jejich pomoci,“ prorokoval ve Starých pověstech českých Alois Jirásek. Blaničtí rytíři patří mezi nejoblíbenější legendy našich ratolestí
a my vám řekneme, jak se za nimi dostat. Hned na začátku si na nás legenda připravila jeden chyták. Jeskyně Blanických rytířů se totiž nenachází v Blansku, nýbrž
na severu Jihomoravského hraje u obce Rudka, nedaleko Kunštátu.
Už cestou k jeskyni čeká na děti menší rozcvička. Mezi parkovištěm a kamenným
lvem, který střeží vstup k vytesaným sochám blanických rytířů, se rozkládá smyslová
zahrada, ve které si můžou návštěvníci otestovat bystrost svých smyslů. Pokud děti
vyšly z jeskyně a zahrady plny energie, nabízí se výšlap na Burianovu rozhlednu, přezdívanou Milenka. Z ní uvidíte až do širokého okolí a věřte nám – výhled stojí za to.
Cyklisťák na konec
Sport tuží zdraví i charakter, a proto navažme na návštěvu brněnské ambulance pořádným prošlápnutím pedálů. Potřebujete jen kolo, pár drobných na vlak a dobrou
náladu. Pro začátek je třeba proplést se na vlakovou stanici Brno – Horní Heršpice,
tam koupit lístek s cílovou stanicí „Adamov zastávka“ a hurá do sedla. Na necelých
30 kilometrech se projedete po cyklostezce skrz CHKO Moravský kras, minete jeskyni Jáchymka a přes zámecký park zpozorujete dominantní kopuli Poutního kostelu Jména Panny Marie ve Křtinách. V sousedním zámku si pak můžete otestovat
kvality zámecké restaurace.Pár kilometrů před vlakovou stanicí Luleč – naší cílovou
destinací, ze které se lehce dostanete zpět do Brna – se nechejte zlákat na další
relax. Zatopený lom Libuše nabízí příjemné koupaliště
s občerstvením a všudypřítomnou zelení. Vaše znavené
Více informací
nohy navíc na konci cesty zcela jistě ocení regenerační
k cyklotrase
účinky studené vody.
najdete zde

Propast Macocha

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS / STANISLAV DORONENKO

Špilberk
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS / KIRK

Jeskyně Blanických rytířů
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Stomická poradna B. Braun
v Jihomoravském kraji
klinika Campus,
Kamenice 811/32, Brno
tel. 420 606 415 766
ordinuje na objednání v úterý 13–17 h

TIP NA VÝLET
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VÝŽIVA
Připravte se na změnu

Všechny začátky jsou těžké a ani nový život se stomií není výjimkou.
Snad každý, komu byla stomie zavedena, řešil otázku, co vlastně může jíst.
Po propuštění pacienta s nově zavedenou stomií do domácího prostředí začíná
pro každého stomika nový způsob stravování, než byl zvyklý.
Šetříme trávicí trakt

Obecně je doporučována bezezbytková dieta. V nemocničním stravování bývá označována číslem 5. Tato dieta se zakládá na omezení nestravitelných zbytků, tedy
vlákniny, ve stravě. I když je vláknina velmi ceněná složka potravy, v tomto případě
není její nadměrné množství úplně vítáno. Snažíme se co nejvíce šetřit trávicí trakt
a zajistit správné fungování stomie. Tato dieta se dále vyznačuje sníženým množstvím tuku a nadýmavých potravin, jako jsou luštěniny nebo čerstvé kynuté pečivo.
Nejsou vhodná ani smažená jídla. Vlákninu se snažíme v potravinách rozrušit mletím, lisováním nebo pasírováním. Vlákninu obsahují potraviny rostlinného původu
– ovoce, zelenina, obiloviny, příkrmy (brambory, rýže, těstoviny).
Nezapomínat na bílkoviny!

V potravinách živočišného původu, jako je maso, mléčné výrobky nebo vejce, vlákninu nenajdeme, proto je není nutné upravovat do mleté podoby. Tyto potraviny jsou
však velmi významným zdrojem bílkovin, které jsou pro naše tělo nezbytné, a měli
bychom je přijímat v dostatečné míře, protože naše tělo si bílkoviny nedokáže vytvořit. Zároveň jsou důležité při rekonvalescenci. Bílkovinná potravina (maso, masný
výrobek, mléčný výrobek nebo vejce) by měla tvořit minimálně tři denní porce.
Pro dochucení jídel používáme sůl, bylinky (sušené i čerstvé) nebo nedráždivé koření, např. mletý kmín nebo bobkový list.
Bezezbytková dieta bývá většinou doporučována po dobu 6–8 týdnů po zavedení
stomie. Postupné rozvolňování bezezbytkové stravy je možné po konzultaci s lékařem či stomickou sestrou.
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JITKA PALÁTOVÁ, DiS.,
nutriční terapeutka
z Nutriční ambulance
Praha-Bulovka,
Pavilon B. Braun Dialog
B. Braun Avtium s.r.o.

ZÁKLADNÍ

ZÁSADY
VHODNÉ

NEVHODNÉ

libové druhy – kuřecí, krůtí,
králičí, ryby (kapr, pstruh), filé,
netučné hovězí a vepřové
(kotleta, panenka, kýta), vařená
nebo dušená šunka

MASO,
MASNÉ
VÝROBKY

tučné druhy – vepřový bůček,
krkovice, plec, kachna, husa,
skopové, zvěřina, vnitřnosti,
paštiky, klobásy, párky,
nakládaná masa, zabijačkové
pochoutky

sýry do 30 % tuku v sušině,
zakysané mléčné výrobky
nízkotučné nebo polotučné,
mléko podle individuální
snášenlivosti

MLÉKO
A MLÉČNÉ
VÝROBKY

mléčné výrobky s vysokým
obsahem tuku jako šlehačka,
smetana, plísňové a zrající sýry

v lehce stravitelné úpravě
na přípravu pokrmů
(do pomazánek, polévek)

VEJCE

smažená vejce – připravená
na tuku

mačkané brambory nebo kaše,
rýže, těstoviny, nekynutý knedlík,
bílé pšeničné pečivo, pšeničná
mouka, kukuřičný či bramborový
škrob, ovesné vločky a kroupy
lisujeme

PŘÍKRMY,
OBILOVINY

smažené hranolky, kynutý
knedlík, celozrnné pečivo
(těstoviny), tučné druhy těst
(listové, linecké, třené)

čerstvé banány, ostatní druhy
ve formě kompotů, pyré, rosolů –
jablka, meruňky, broskve,
nektarinky

OVOCE

ovoce s tuhou slupkou nebo
zrníčky – hrušky, rybíz,
ostružiny, maliny, hroznové víno

ZELENINA

nadýmavé druhy – česnek,
kapusta, pór, paprika, kukuřice,
salátové okurky, cibule, zelí,
ředkvičky

nenadýmavé druhy – mrkev,
celer, petržel, dýně, cuketa,
rajčatová šťáva a protlak, chřest,
lilek, patyzon, špenát, hlávkový
salát
máslo, Rama, Flora apod.,
jednodruhové oleje
sůl, zelené natě sušené i čerstvé,
drcený kmín, bobkový list

TUKY
KOŘENÍ

slanina, škvarky, sádlo
ostré a pikantní koření, různé
směsi koření, ochucovadla
(hořčice, sójová omáčka)

1

S trava je podávána v menších
porcích a častěji (5–7× denně).

2

 ylučujeme z potravy
V
potraviny s nestravitelnými
zbytky – vlákninou.

3

T uky přidáváme až
do hotových pokrmů – maso
opékáme na sucho, sýry
nezapékáme.

4

 onečná úprava ovoce,
K
zeleniny, brambor a některých
obilovin je kašovitá, maso
nemeleme.

5

 yhýbáme se potravinám, které
V
nám způsobují obtíže.

6

 báme na dostatečný pitný
D
režim a vhodné nápoje.

7

Mírně solíme a nepřekyselujeme.

8

 báme na optimální příjem
D
všech živin – zejména bílkovin.

9

J íme v klidu, soustředíme se
jen na jídlo (nečteme si ani
nesledujeme televizi).

10

 aždé sousto pečlivě
K
rozžvýkáme.

T I P Y A R A DY
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Lahodné menu
pro každou příležitost
EVA MAŠOVÁ,
foodblogerka a redaktorka,
připravuje tyto recepty speciálně pro
vás. Na stránkách foodblogu maveskitchen.cz můžete najít další
inspiraci, a to nejen pro vaření.
Nezapomínejte však respektovat svá
omezení a vhodnost případných
kulinářských dobrodružství vždy
konzultujte se svým lékařem.

Dýňová polévka
1 kg dýně hokkaido,
1,5 l zeleninového vývaru,
špetka sušeného mletého
koriandru, špetka
sušeného mletého
zázvoru, špetka sušené
mleté kurkumy, 1 lžíce
olivového oleje, pepř a sůl

1

Dýni omyjeme, rozpůlíme, vydlabeme
semínka a dužinu i se slupkou nakrájíme
na měsíčky o tloušťce cca 2 cm.
Vyskládáme dýni na pekáček vyložený pečicím papírem a pečeme v troubě
na 200 °C 20–30 minut do změknutí.

2

Dýni necháme lehce zchladnout, sloupneme slupky, nakrájíme ji na kostky do hrnce a zalijeme vývarem. Přidáme do polévky
koření, zlehka osolíme, opepříme a rozmixujeme do hladka. Pokud je polévka příliš hustá, trochu ji zředíme. Polévku přivedeme
k varu a necháme minutu probublat.

3

Horkou polévku lijeme do misek, zakápneme pár kapkami olivového oleje a leh
ce posypeme čerstvým mletým pepřem.
Nutriční hodnoty (4 porce):
energie: 488 kcal, bílkoviny: 15,4 g,
tuky: 16 g, sacharidy: 63 g, draslík:
394 mg, vápník: 58,6 mg, fosfor: 59 mg
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500 g mletého libového hovězího masa,
90 g mrkve, 50 g kořenové petržele,
40 g celeru, 100 ml červeného vína,
500 g rajčatového pyré, 300 ml silného
hovězího vývaru, 320 g těstovin linguine,
muškátový oříšek, pepř a sůl

Linguine s hovězím ragú
1

Kořenovou zeleninu omyjeme, oloupeme a nastrouháme najemno.
Nastrouhanou zeleninu dáme do hrnce
s tlustostěnným dnem a opékáme ji
na mírném plamenu 2–3 minuty, aby se
rozvinula její vůně a chuť, nesmí se však
připalovat. Zeleninu shrneme vařečkou
ke kraji hrnce, přidáme mleté maso
a na středním plamenu ho opékáme
5 minut. Maso se také nesmí připalovat,
ale pouze zatáhnout, po celou dobu ho
mícháme a pomocí vařečky rozmělníme
kousky najemno.

3

Ragú přiklopíme pokličkou, stáhneme plamen na minimum a pomalu vaříme 3,5–4 hodiny. Občas ragú zkontrolujeme a promícháme, kdyby se nám odpařilo příliš tekutiny, přidáme vývar či
vodu. Půl hodiny před koncem vaření
přidáme do ragú špetku mletého muškátového ořechu. Chutě se díky pomalému vaření krásně propojí a maso bude
úžasně měkké.

4

Uvaříme linguine podle návodu
na obalu, přidáme je k hotovému ragú,
promícháme a můžeme podávat.

2

Promícháme maso se zeleninou
a vše zalijeme červeným vínem. Víno
necháme 2 minuty odpařovat.
Přidáme hovězí vývar, rajčatové
pyré, zlehka osolíme, opepříme
a promícháme. S dochucením počkáme až na závěr,
velká část tekutiny se vařením odpaří a chutě se
zintenzivní.
Nutriční hodnoty
(4 porce):
energie: 1 654 kcal,
bílkoviny: 180 g, tuky:
30 g, sacharidy: 161 g,
draslík: 5 068 mg,
vápník: 320 mg,
fosfor: 1 834 mg
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500 g měkkého netučného
tvarohu, 16 g vanilkového
cukru, 40 g cukru krystal,
3 plátky želatiny, 80 ml vody,
½ čajové lžičky levandule

Tvarohový dezert
s levandulí

1

V hmoždíři si sušené květy levandule rozmělníme na prach. Do smaltovaného plecháčku nalijeme vodu a přidáme plátky želatiny a levandulový prášek. Želatinu ponoříme celou a necháme
ji 10 minut nabobtnat.

2

Mezitím si v misce ušleháme tvaroh
s vanilkovým cukrem a cukrem krystal.

3

Plecháček s vodou, želatinou a levandulí přesuneme na sporák a na mírném plamenu za stálého míchání prohříváme, dokud se želatina nerozpustí.
Teplota však nesmí přesáhnout 60 °C,
želatina by nám potom neželírovala.

4

Levandulovou vodu s rozpuštěnou
želatinou po částech zapracujeme metlou na šlehání do tvarohu s cukrem.
Tvarohovou směs nandáme do mističek
a necháme v lednici odpočinout minimálně šest hodin, ideálně přes noc, aby
nám dezert pořádně ztuhl.

5 Vychlazený dezert opatrně nožem
dokola odřízneme od kraje mističky
a vyklopíme na talířek. Nakonec ho ještě můžeme dozdobit kvítky levandule.
Nutriční hodnoty (4 porce):
energie: 525 kcal, bílkoviny: 74 g, tuky:
1,5 g, sacharidy: 58 g, draslík: 76 mg,
vápník: 102,5 mg, fosfor: 106,2 mg
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Stoma-

sestra
radí

Mgr. KATEŘINA DRLÍKOVÁ
je edukační sestra v péči
o stomické pacienty,
lektorka stomických kurzů
pro stomicé sestry
a spoluautorka knih
Stomie a Praktický
průvodce stomika.

?

Nedávno jsem se stal stomickým pacientem. Vše je pro mne ještě čerstvé a nové. Mohu
se zeptat, v jakém intervalu si budu muset měnit stomický sáček? Petr, 65 let
Dobrý den, Petře, nepíšete, jaký typ stomie máte. Odpověď tedy není tak jednoduchá. Začnu
tou nejsložitější na ošetřování (urostomií) přes ileostomii (vyústěné tenké střevo), až se dopracujeme k té nejběžnější – kolostomii. Pokud máte ureteroileostomii (neboli urostomii),
tedy vyústěné močové cesty na povrch těla, znamená to, že moč bude odcházet neustále.
Trochu klidu na výměnu pomůcky získáte, když pomůcku budete měnit ráno ještě dřív, než
začnete jíst a pít.
Podobně náročná je i ileostomie. Ta je nejčastěji vytvořena na dočasnou dobu. Bývá zpravidla na pravé straně břicha, tedy stejně jako urostomie, liší se ale obsahem z ní vycházejícím.
Bezprostředně po operaci je střevní obsah více vodový a postupně dochází k jeho zahušťování v závislosti na příjmu tekutin a potravy. Kompenzovaný pacient zhruba po dvou až třech
týdnech vypouští sáček zhruba čtyři- až pětkrát denně a jednou v noci při náplni do 1/3 sáčku. Množství stolice se pohybuje okolo ¾ litru až jednoho litru za 24 hodin. Je velmi zásadně
ovlivněno množstvím a druhem stravy, kterou jíte – tedy vaší disciplínou. Naštěstí je tělo
moudré a tak se s nadbytečnými ztrátami tekutin snaží vypořádat.
Nejsnazší na ošetření a soužití je kolostomie, to bude asi i váš případ. Po stabilizaci stavu,
odeznění pooperačních otoků, bolestivosti, zhojení nově vytvořené stomie a vytažení stehů
kolem ní (stehy vám odstraní stomická sestra tři týdny po propuštění) se dostanete ke zlatému
pravidlu našeho pana profesora: „Jezte, co chcete, a myslete u toho.“ Čeká-li vás večer návštěva divadla nebo posezení s přáteli, není určitě vhodné dát si k obědu čočku a pak se cítit
provinile, když vaše kamarádka stomie začne vydávat zvukové efekty. Vyprazdňování se pravděpodobně upraví do původní podoby, kdy jste byl plně zdráv. Je to ale přísně individuální.
Jsou stomici, kterým se stomie mohutně vyprazdňuje jednou za tři dny, a pak mají zase tři dny
klid. Jiní se vyprázdní každé ráno po snídani, kdy po dlouhé noční pauze dojde k reflexnímu
vyprázdnění střeva. Poté jen vyměníte sáček a máte celý den klid. Musím vás ale upozornit, že
je to přísně individuální. Ovlivňuje to množství a druh stravy a tekutin, které budete konzumovat. Všem přeji, aby je jejich stomie „nezlobila“ a dostali její vyprazdňování pod kontrolu.

?

Je možné vyzkoušet jinou pomůcku, než jakou používám?
Eva, 59 let, kolostomička

Napište nám,
zeptejte se
StomaLife,
B. Braun Medical s.r.o.,
V Parku 2335/20,
CZ-148 00 Praha 4
stomalife.cz@bbraun.com

V případě, že vám vaše stávající pomůcka přestala vyhovovat ať už proto, že jste přibrala nebo ubrala na váze, nebo se změnil tvar vašeho břicha, obraťte se na svou stomickou sestru.
Ta vám poradí, jestli je potřeba měnit profil pomůcky. Pokud ne, je to už jen na vás. Můžete
se obrátit na jednotlivé firmy a vyzkoušet pomůcky jako vzorky. V případě, že vám bude nová
pomůcka vyhovovat, není problém před dalším fasováním pomůcek, zpravidla jednou za čtvrt
roku, provést změnu. Kódy nových pomůcek vám rádi sdělí na lince pro zákazníky příslušné
firmy. Doporučuji vám zkoušet jen jeden typ pomůcek, aby se vám nepopletly. Někdo se rád
drží léta jedné firmy a pomůcky, která mu vyhovuje, jiný rád zkouší nové. Přeji vám hodně
štěstí a spokojenosti.
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Lukava
Alena Zemančíková

K

oně jsem do svého života přijala nedobrovolně, podobně jako
tehdejší svůj způsob rodinného života na samotě a manuální dřinu v lese. Můj muž si pořídil v době, kdy
jsme se z nepřátelského města vzdálili na venkov, postarší šedou kobylu, vysoce ušlechtilou bývalou závodnici. Pořídil si ji pro nic za nic,
kolegové dřevorubci kroutili hlavami
a říkali: „Prase by sis měl pořídit,“
a: „Nechceš? Já bych pro tebe jedno
měl.“ Dřevorubci nemohli vědět, že
jak tu práci, tak koně si můj muž
pořídil proti režimu. Časem se ukázalo, že taky proti mně, jako nejbližší osobu mě bylo nejsnazší trestat
za všechna příkoří, která ten život
přinášel. Pochopitelně to byl on, kdo
ztratil o zvíře zájem, a já, na kom
zůstala péče o ně.
Nastalo mi těžké starání, kobyla
byla nebezpečná a já jsem musela počítat se vším, jen s tím ne, že na ní
budu někdy jezdit. Po krátkém čase
bylo jasné, že ta kostnatá a netrpělivá
bytost už nikomu sloužit nebude, že
buď chce žít jen tak, anebo nic.
Pásala se vzadu za domem a tyčila se
na horizontu jako přízrak nesmiřitelnosti. Byla tmavě šedá, šlachovitá,
s nohama opotřebovanýma závoděním, zatvrzelá a jalová. Měla vlast-
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„Můj muž má koně proti osudu, jak nás práce táhne
do města, on se drží stále zarputileji našeho venkovského
života, dalšího koně už si nepořídíme a já mám strach, co se
stane mezi námi, až Lukavy nebude,“ píše spisovatelka
a rozhlasová redaktorka Alena Zemančíková v povídce
o jedné obyčejné bílé kobyle, partnerství a stáří.
nosti, které mi chyběly, učila jsem se
od ní. Péčí o ni jsem se v tehdejším
svém mládí úplně změnila, její výraz
a pohyb mě uchvátil, získala jsem
podobu, kterou mám dodnes.
Dlouho jsem se odhodlávala odejít,
můj muž to cítil a odcházel znenadání sám. Zůstávala jsem po řadu týdnů sama s dětmi a koněm ve velikém
starém domě a nemohla se hnout ani
na den. Ani k rozvodovému soudu.
Nakonec se muž nějakým handlem
koně zbavil a já jsem šla taky.
Koňští handlíři nechali kobylu vysoko pojistit, a pak ji utratili.
Můj druhý muž měl huculského
hřebce, který nepřinášel žádný užitek.
Koupil ho na Šumavě od starého chovatele, který se sem kdysi přestěhoval
na protest proti režimu, jenž mu vzal
živnost. Starý muž nebyl vůbec vesničan, původně měl v Praze advokátní
praxi a z té doby mu zůstaly společenské styky. Jeho huculský chov byl
populární a ceny měl vysoké.
Hugo, můj druhý muž, starého
chovatele huculů obdivoval a hřebečka ochotně vysoko přeplatil (starý
advokát nebyl žádný filantrop). Hugo,
romantik a milovník krav a sudetských vesnic, si toho koně pořídil
proti osudu. Tehdy měl na to peníze
i čas, pracoval v kravíně ve vesnici

na konci světa. Ten kůň, který měl
dodat smysl jeho životu ve zpustlém
pohraničí v beznadějných časech sbližování vesnice s městem, se stal příčinou následujících vyhazovů, skandálů a stěhování. Byl zlý, nebezpečný
a k neutahání a stal se svému pánu
největší překážkou, nezastupitelnou
povinností, každodenním břemenem.
Přerostl mu přes hlavu, byl stvořen
k primitivní existenci a vyžadoval
tvrdou ruku. Muž, který s ním tvrdě
jednat nechtěl, vypadal v očích okolí
jako zbabělec a neschopný slaboch,
a okolí, které vždycky ví, jak zacházet s tvrdým koněm, uplatnilo to proti měkkému člověku.
Moje spolužití s Hugem bylo podmíněno soužitím s tím hřebcem, odnaučili jsme se jakékoli sváteční sentimentalitě, přijali jsme, že život je
vyplněn do značné míry křikem, pohrůžkami a násilím: užili jsme jich
dost. Ještě víc jich bylo použito proti
nám. Hugo se mnohokrát pokoušel
hřebce prodat, nikdy to však nedokázal, hřebec pořízený proti osudu se
mu stal osudným. Nakonec se přece
jen našel člověk, který stál o zlého
huculského koně, a Hugo se odhodlal
a poprvé neodstoupil na poslední
chvíli od smlouvy. Handlíř totiž výměnou za něj nabídl obyčejnou bílou

kobylu zemského chovu, takzvaně bez
původu: Lukavu.
Lukava! Bílá, ochotná a mírná,
naučila jsem se na ní jezdit já
i všechny mé děti. Jedné neděle nám
utekla z pastvy po silnici domů,
a když jsme za ní konečně doběhli,
leželo ve stáji, kterou jsme nechali
otevřenou, na slámě čerstvě narozené
hříbě. S tím hříbětem nás brzy vyhodili z místa, kde jsme tehdy žili.
Hugo byl kastelánem na zámku a se
mnou a dvěma koňmi přestal památkové péči vyhovovat. Poprvé jsme
táhli spolu listopadovou nedělí
po tenkém sněhovém poprašku až
do města, kde jsem měla byt ve dvanáctém patře v paneláku. Lukavu
i s hříbětem a fůrou sena jsme ubytovali za stovku měsíčně u místního
notorika, který vedl svůj smutný asociální život v polorozbořeném statečku mezi vilkami. Jejich obyvatelé nás

s tím opilcem hodili do jednoho pytle
a hned se k nám podle toho začali
chovat. Stejným způsobem se chovali
i sousedé v paneláku. V té době se
mi zdával sen, že jedu tramvají
a všichni se ode mě odtahují, protože
páchnu koňmi.
Jednoho rána jsme se na statek
nemohli doklepat, nikdo neotvíral,
přestože oknem bylo vidět, jak běží
televize. Vzali jsme tedy za dveře, vešli do té strašné díry, v níž bydlel náš
dobrodinec, a našli ho ležet s vyvrácenýma očima v příšerně znečištěné posteli. Než dorazila záchranka, umřel.
Při vyklízení pronajatých prostor
jsme zjistili, že poslední týdny žil
z prodeje našich věcí uložených
u něj na půdě, protože se nám
do paneláku nevešly.
Tenkrát jsme dostali s koněm výpověď, ale šli bychom beztoho sami.
Znovu jsme táhli do pohraničí, od-

hodláni sblížit svůj městský život
s venkovem, opřeni jeden o druhého,
Lukava zapřažená v bryčce šla sto
padesát kilometrů na západ s našimi
zavazadly, my dva a děti pěšky vedle
ní a za týden jsme dorazili tam, kde
jsme se chtěli usadit.
To však už bez hříběte, které jsme
na sídlišti každý den museli převádět
přes rušnou mezistátní silnici. Budili
jsme pozdvižení, ale nenávist v tom
nebyla. Snažili jsme se hřebečka prodat, abychom se sami mohli hnout
z místa, ale kůň bez původu byl tehdy bezcenný. Jeho výchova a výživa
nás přivedly na mizinu a do dluhů,
nakonec jsme hříbě darovali. Když
jsme ho časem byli navštívit, viděli
jsme, jak mění barvu z hnědé hříběcí
na prokvétající černou mladých šimlů, a jak je čím dál podobnější své
matce Lukavě. Bylo nám líto, že ho
nemůžeme mít sami, ale chtěli jsme
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se stěhovat. Nový majitel hříbě časem
výhodně prodal do ciziny, padla železná opona a koňskému handlířství
nastaly zlaté časy. Dokonce i já už
jsem dostala lepší práci.
Dávní hospodáři v naší pohraniční
vsi nás uvítali nepřátelsky. Trávu,
kterou sami nesekali, nám sekat nenechali, a pást koně na návsi, které
říkali park, považovali za zneuctění
vesnice, která se velice přiblížila městu, tak dalece, že se stala městskou
částí, ač vzdálena přes dva potoky
a tři lesy. Za zády nadávali vesničané
našim dětem a nepokrytě nadávali
nám. Z této vesnice nás už však nemohli vyhnat jako dosud odevšad,
dům byl náš. Tak jsme si zvykli.
Lukava nebyla mladá, když jsme
ji dostali, jedno oko měla slepé
a předníma nohama našlapovala dost
nepravidelně. Zapřahali jsme ji
do bryčky a prochodili tak s ní stovky kilometrů, spali jsme ve stodolách.
Když spadla ta slavná železná opona

a všechen lid z měst vyjel do ciziny,
my jsme měřili s Lukavou a s dětmi
denními pochody pusté a krásné hraniční pláně, o jejichž existenci jsme
měli tušení, ale nic víc.
Soužití s Lukavou dalo našemu
životu neměnný řád: ráno na trávu,
pak na kole do města, odpoledne
s Lukavou na pastvu a nasekat trávu
na noc. V sobotu přivézt piliny
na stlaní, dřevo do kamen, každé dva
měsíce kování, každý měsíc pytel ječného šrotu. Několik sezon si naše děti přivydělávaly rozvozem koňského
hnoje po zahradách, v těch revolučních časech jsme s Lukavou pořádali
i triumfální jízdy. O jednom masopustu jsem hrála Smrt.
Jedenkrát Lukava odmítla táhnout,
bylo to do stráně, kam jsme ji nutili,
abychom se vyhnuli jízdě po hlavní
silnici. Toho léta hodně lehala, často
jsme ji ráno museli křikem zvedat
a bičem popohánět na pastvu, kde
často opět proležela celé hodiny.

Vesničané se nám smáli. Když projížděli na kole kolem našeho domu, volali: „V zatáčce vám chcípnul kůň!“
„My víme,“ odpovídali jsme jim
nevzrušeně a oni jeli dál, toho léta to
byl takový místní obyčej.
V tom roce jsme putovali podél
hranice s Lukavou naposledy. Z poslední výpravy se dovlekla domů
v ruce, vypřažená, pro bryčku jsme
se museli vrátit s náklaďákem.
Vždy na začátku prázdnin,
na něž se čeká jako na smilování,
nastává u nás seno, největší dřina
roku. Sekáme náves, které se už
přestalo říkat park, i když je tam
spousta stromů a keřů. Špatně se tu
jezdí se sekačkou, a tak děláme seno
ručně, kosou snadno a rychle, a domů do seníku si svoje fůrky vozí
Lukava na bryčce. Na celou zimu
bychom potřebovali těch bryček čtyřicet, nikdy se nám však nepodařilo
tolik sena usušit. Stovky naložených
fůr suchého sena jsme za ta léta od-
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Jedné neděle jsem vedla Lukavu ze
stáje na pastvu, šla těžce, po tvrdé
cestě nechtěla. Nechala jsem ji neuvázanou na trávníku za domem.
Na silnici, která jí namáhá staré šlachy a klouby, sama od sebe nejde.
Za hodinu jsem ji našla stát u potoka
a hledět do vody, stála tam ještě celé
odpoledne a v sedm hodin večer ještě
pořád. Dívala jsem se na ni z lávky,
pode mnou tichá voda nesla podzimní
listí a rozbitou hračku a pytlík
od bonbónů, byly jsme s kobylou v celém domě samy a obě na odchodu.
Další večer Hugo Lukavu pásl
na návsi až do tmy, když tu se všude
náhle rozprostřela vůně chléva.
Odkudsi utekly krávy, kulaté jalovičky všech tvarů a barev a mezi nimi
býci, pěkně narostlí, ale dosud dětsky
kulatí, jeden mezi nimi tmavošedý
krasavec s kruhem v nose. Stádo přiběhlo tiše s padajícím soumrakem
a obklopilo Lukavu i autobusovou zastávku a zrušený krám, podzimní
kravince pleskaly o asfalt smyčky,
na níž se autobus točí už jenom třikrát denně, krávy stály na parkovišti
u opuštěné hospody, pily z potoka
a byly tiché, spokojené a krásné.
Lukava mezi nimi s hlavou vztyčenou
se nepásla, ona už skoro nežere, jenom tak popochází a žvýká, teď ale
stála s hlavou nahoře, naposledy měla rozšířené nozdry a zdvižený ocas
a tichounce ržála.
Lukavě je třicet let. Ještě jsme ji
nechali vystrouhat, ještě jsme zapřáhli, dojeli na pilu pro piliny a vyslechli spoustu vtipů o tom, kdy nám
ten kůň chcípne, sena jsme letos udělali třicet fůr. Hugo pečlivě naklepal
kosu.

FOTO ONDŘEJ LIPÁR

vezli do seníku, desítky fůr zmoklého shnilého hnoje jsme vyvezli
do jámy. Každý rok na prahu jara
byla Lukava vyhublá a celá rozčilená
z prodlužujícího se dne a rašící zelené trávy. Bělostná, s přibývajícím
věkem stále bělejší zimní srst z ní
opadávala v plástech a také z nás
všude padaly bílé chlupy.
Od toho léta s obavou myslím
na okamžik, kdy Lukava umře. Můj
muž má koně proti osudu, jak nás
práce táhne do města, on se drží stále
zarputileji našeho venkovského života, dalšího koně už si nepořídíme a já
mám strach, co se stane mezi námi,
až Lukavy nebude. Hugo kdysi u krav
musel i zabít zvíře vlastníma rukama,
ve vsi na konci světa nebylo jen tak
dovolat se veterináře a odvozu na jatka. Ano, dobytek, když doslouží, jde
na jatka, to ale není možné v případě
Lukavy, dávno jsme doma přestali jíst
maso, Hugo se úplně přestal zajímat
o koňské závody a podobné věci, záleží mu už jenom na tom soužití,
na osudovém i osudném pečování
o starou kobylu, bytost dokonalejší,
než za jakou má sebe i mě.
Hodně se teď píše o eutanazii.
Hugo zavolal veterináře a nechal si
vyložit všechny okolnosti utracení koně, pak vybral z banky částku, odpovídající asi nákladům na jeden lidský
pohřeb, a uložil ji doma. Lukava už
sotva stojí, odlehčuje si střídavě
všechny čtyři nohy a chvěje se. Když
dostane injekci proti bolesti, uklidní
se a nějaký čas zase chodí normálně.
Přestali jsme jezdit na dovolenou mimo domov, není, kdo by se o Lukavu
staral. Děti odešly a po nikom jiném
to nemůžeme chtít.

ALENA ZEMANČÍKOVÁ
vystudovala dramaturgii na DAMU
v Praze. Do roku 1987 pracovala
v dělnických povoláních, potom
získala angažmá jako lektorka
dramaturgie v Západočeském
divadle v Chebu, kde působila
od roku 1990. V roce 1997 začala
pracovat jako literární redaktorka
Českého rozhlasu Plzeň, později
jako vedoucí kulturní redakce.
V roce 2004 nastoupila do literární
redakce Českého rozhlasu Vltava,
kde pracuje dodnes. Kromě toho
externě učí na katedře teorie
a kritiky Divadelní akademie
múzických umění v Praze. Je autorkou několika divadelních her
a adaptací literárních předloh, napsala tři rozhlasové hry a vytvořila řadu literárních, publicistických
a dokumentárních pořadů a programových řad. Píše také divadelní kritiky.
Vydala knihu povídek Bez otce,
soubor fejetonů Značkování, román Příběh v řeči nepřímé a pro
děti knížku Mařenka a Čenda. Píše
pravidelné sloupky pro Deník
Referendum a Salón Práva, nepravidelně pro revue Listy. Žije v Praze.
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„Jediná skutočná chyba
je ta, ... (tajnička 1–3).“
Henry Ford

Zašlete tajenku
a vyhrajte
34
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Tajenku zašlete na stomalife.cz@bbraun.com, do předmětu e-mailu napište
„Soutěž“ a v těle e-mailu uveďte celé svoje jméno a korespondenční adresu.
Ceny pro výherce: reklamní předměty a drobné dárky.
Uzávěrka je 17. 5. 2020.

„Člověk nesmí naříkat na
svou dobu, ... (tajenka 1–3).“
Thomas Carlyle

Vyluštěte soutěžní tajenku a její znění zašlete poštou na adresu: Redakce časopisu
StomaLife, B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (na obálku připište
„Soutěž“ a uveďte celé svoje jméno a korespondenční adresu) nebo e-mailem na adresu:
stomalife.cz@bbraun.com (do předmětu e-mailu uveďte „Soutěž“ a v těle e-mailu uveďte
celé svoje jméno a korespondenční adresu). Tři první správná řešení doručená jedním z výše
uvedených způsobů budou odměněna. Rozhoduje datum doručení. Z technických důvodů
zasíláme výhry pouze na území ČR a SR. Při vyplňování svého jména používejte diakritiku,
aby nedošlo k jeho zkomolení na výherní listině.

Jak soutěžit
KŘÍŽOVKA
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 Rádi byste měli aktuální
informace o produktech
a službách pro stomiky?
 Chtěli byste se účastnit
zajímavých webinářů?
 Chtěli byste se připojit
ke sportovním aktivitám
stomiků?
 Chtěli byste si přečíst
inspirativní příběhy?
 A mnoho dalšího,
co v programu nabízíme,
je pro vás

ZCELA ZDARMA

Pacientský program
B. Braun Lepší péče
KOMPLEXNÍ SYSTÉM PODPORY PRO STOMICKÉ PACIENTY
Přihlaste se
do bezplatného programu
B. Braun Lepší péče
a zašlete e-mailem
či poštou

Jméno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulice a č. p.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Město, PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosím o zasílání časopisu StomaLife  poštou

 e-mailem


 obojím
Datum a podpis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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