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   Milé čtenářky, 
  vážení čtenáři,

v tomto čísle časopisu HELIOS najde 
povzbudivé čtení každý. Jsem si jist, že 
budete hned souhlasit, jakmile dočtete 
například rozhovor s Miroslavem Brychtou, 
který se po autonehodě stal paraplegikem, 
ale odmítl se vzdát aktivního života a mezi 
vozíčkáři to dotáhl až na nejlepšího tenistu 
v Česku. V rozhovoru porovnává, jak se 
paraplegikům žilo před 25 lety ve srovnání 
se současností a vypráví také, jak se stal 
uživatelem katétrů SpeediCath a jak je 
s nimi spokojen. 

Pozitivní je jistě i informace o jednom 
z největších rehabilitačních ústavů 
v Česku, o Rehabilitačním ústavu v Hrabyni 
s detašovaným pracovištěm v Chuchelné, 
ve kterém je poskytována unikátní 
komplexní ošetřovatelská a rehabilitační 
péče o spinální pacienty. Cílem této péče 
je jistě snaha o maximální a co nejrychlejší 
obnovu postižených funkcí nebo vytvoření 
náhradních mechanismů k dosažení co 
nejvyšší úrovně soběstačnosti. Důležité je, 
že tamní lékaři, alespoň podle mých 
informací, sestavují každému pacientovi 
rehabilitační program na míru podle jeho 
aktuálních fyzických i funkčních schopností. 
A to je dobře, tak to má být, pak existuje 
šance, že to bude "fungovat"!  

Další jistě příjemné čtení se týká našeho 
významného jubilanta, který slaví čtvrt 
století od svého založení! Je jím CZEPA 
- Občanské sdružení Česká asociace 
paraplegiků.  Bylo založeno v roce 1990 
a mezi jeho hlavní úkoly v uplynulých 
25 letech patřilo budování poradenského 
sociálně - rehabilitačního Centra Paraple. 
Mezi další jeho úspěšné výstupy patří jistě 
podíl na vyrovnání diskriminační úhrady 
močových katétrů pro ženy a muže. Nyní 
se věnuje aktuálnímu tématu potřebného 
navýšení limitu katétrů pro čistou 

intermitentní katetrizaci. Pro nás urology 
je tato vzájemná spolupráce velmi důležitá 
a vážíme si jí.

A doufám, že také informace o multidis-
ciplinárním interaktivním workshopu na 
12. Zimním urologickém sympoziu vyzní 
pozitivně. Debata se tam "točila" nejen 
kolem intermitentní katetrizace, ale 
v panelové diskuzi tam byly především 
předloženy zkušenosti z mezioborové 
spolupráce v péči o spinální pacienty. 
Jedním z příkladů je spolupráce Neuro 
- urologické ambulance Rehabilitačního 
ústavu v Kladrubech a Thomayerovy 
nemocnice v Praze. Ukazuje se, že do 
budoucna bude vhodné tamní multidisci-
plinární tým rozšířit o na další odbornosti,  
jako je chirurgie, gynekologie či algeziologie.

A právě ona mezioborová spolupráce je 
v péči o všechny naše bližní se spinálními 
afekcemi zásadní. K této spolupráci chceme 
jistě přispívat všichni a nepochybně zde 
má své již nezastupitelné místo i náš 
"HELIOS". Tak ať nám svítí do dnů jasných, 
jarních i těch oblačných.
 

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,
přednosta Urologické kliniky 

VFN Praha a 1. LF UK 
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 Výzkum mezi pacienty

Výsledky tohoto průzkumu dosud nejsou 
podrobně statisticky zpracovány. Již z prvních 
předběžných hodnocení ale vyplývají 
zajímavé poznatky, které bychom vám 
rádi v tomto článku prezentovali spolu 
s popisem historie a současné situace 
při předepisování močových katetrů 
k jednorázovému cévkování a výhledy 
v této oblasti do budoucna.

Současné limity preskripce nestačí 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 722 pacientů, 
z toho 533 mužů a 189 žen, kteří provádí 
intermitentní katetrizaci v naprosté většině 
z důvodu nervového postižení dolních 
močových cest, ať již způsobeného úrazem 
(431 pacientů) nebo jinými neurologickými 
chorobami.

Pacienti, kteří se průzkumu zúčastnili, nejsou 
v této problematice žádnými nováčky, svou 
poruchou trpí v průměru 11 let a jejich péči 
o problematiku močových cest zajišťuje téměř 
v 90 % urolog, výjimečně praktický lékař. 
Téměř 90 % pacientů provádí cévkování 
samo, přibližně u 10 % pacientů probíhá 
katetrizace s asistencí další osoby. Ke 
katetrizaci používají přibližně 2/3 pacientů 
jednorázové, méně traumatizující katetry, 
které jsou v současnosti považovány za 
standard a zbylá 1/3 pacientů používá 
starší typ nepotahovaných katetrů.

Pouze 60 % pacientů stačí k provádění 
cévkování současný limit preskripce, který 
umožňuje předpis v průměru 5 jednorázových 
cévek na den. Asi 40 % pacientů musí 
cévkování provádět častěji než 5x denně 
a jednorázové cévky, které k tomu 
potřebují, nejsou ze zdravotního pojištění 
hrazeny, což řadě pacientů působí nemalé 
finanční problémy. 

Navíc je z uskutečněného průzkumu 
patrno, že u poloviny pacientů je současný 
režim léčby intermitentní katetrizací 
nedostatečný, protože tito pacienti trpí 
významným stupněm inkontinence a musejí 
užívat absorpční pleny nebo vložky, 
eventuálně kondomový urinal. Léčba pomocí 
stávajícího režimu intermitentní katetrizace 
je tedy u těchto pacientů nedostatečná 
a bylo by vhodné provádět cévkování 
častěji anebo ho doplnit o další způsoby 
léčby (léky, aplikace botulinumtoxinu apod.)

První vlaštovky z řad revizních lékařů 

Současná pravidla zdravotních pojišťoven 
pro předpis katetrů k jednorázovému 
cévkování vznikla za přispění České 
urologické společnosti před mnoha lety. 
Tehdy to byl nepochybně obrovský 
pokrok v léčbě poruch vyprazdňování 
močového měchýře, ale od té doby se 
poznatky v této oblasti výrazně rozšířily. 

Jasně se ukázalo (a svědčí o tom i výše 
uvedené výsledky průzkumu), že současná 
regulace preskripce na 5 cévek v průměru 
na den je nedostatečná. Na podkladě 
těchto skutečností nyní Česká urologická 
společnost intenzivně jedná s ministerstvem 
zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami 
na navýšení průměrného počtu cévek na 
6 až 7 za den, což odpovídá i doporučením 
mezinárodních odborných společností, 
a u pacientů s výjimečnými potřebami i na 
navýšení počtu cévek nad tento limit. 

Do doby, než se podaří změny prosadit, 
se mohou pacienti, kteří potřebují 
více než 5 cévek za den, spolu se svým 
urologem pokusit o řešení situace tak, že 
sepíší žádost o navýšení limitu úhrady 

katetrů a pošlou ji reviznímu lékaři 
příslušné zdravotní pojišťovny. Revizní 
lékaři nejsou povinni žádosti vyhovět, 
ale měli by nepochybně (eventuálně 
i se svými nadřízenými) zdravotní stav 
každého jednotlivého pacienta přezkoumat 
a podle toho postupovat. V této souvislosti 
je nutno říci, že řada revizních lékařů 
v různých regionech České republiky 
již v této problematice postupuje po 
odborné stránce korektně a v indikovaných 
případech se snaží pacientům vyhovět.

doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD.
předseda Sekce urodynamiky,
neurourologie a urogynekolgie
České urologické společnosti

Prolomení limitů preskripce je nezbytné

Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU) České urologické společnosti provedla v prvním 
pololetí minulého roku komplexní průzkum mezi pacienty, kteří vyprazdňují močový měchýř režimem takzvané 
intermitentní katetrizace – tedy se cévkují.
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Jak se vám stala ona nehoda, po které 
jste zůstal na vozíku? 

Bylo mi tehdy 21 let a byl jsem na vojně. 
Ten den jsem mířil domů na opušťák a má 
přítelkyně na mě čekala na nádraží. Když 
jsme pak jeli autem po městě, upadlo nám 
zničehonic zadní kolo, což jsem se později 
dozvěděl, že se danému modelu Škodovky 
tehdy stalo ve více případech. Dostali jsme 
smyk, převrátili se a narazili do železného 
šrotu, který tam neměl co dělat. Jedna 
železná tyč mě udeřila do zad.  Nikde nebyla 
ani kapka krve, ale náraz tyče mi posunul 
obratel. Ve voze byl kromě přítelkyně i můj 
kamarád, ale nikomu dalšímu se naštěstí 
nic nestalo. I já byl při vědomí, ale nemohl 
jsem hýbat nohama. Nebyla to ničí chyba. 

Měl jsem zkrátka smůlu, sešlo se několik 
nešťastných náhod najednou.   
 
Jak jste se s touto situací vyrovnával? 

Myslím, že jsem se s tím vyrovnal docela 
dobře a  rychle. První tři měsíce po nehodě 
jsem strávil v nemocnici, kde mi doktoři 
pořádně nic neřekli. Samozřejmě jsem 
ale od začátku tušil pravdu. Následně 
jsem putoval do Rehabilitačního ústavu 
v Hrabyni, kde už mi tamní doktor narovinu 
řekl, že můj stav je trvalý. 
Nevybavuji si ale nějakou výraznou 
počáteční krizi. Byl jsem s tím opravdu 
celkem rychle smířený. Významným 
povzbuzením pro mě byla skutečnost, 
že mě neopustila přítelkyně, která se 

později stala mou ženou. Původní plán 
byl, že se vezmeme, až se vrátím z vojny. 
Kvůli nehodě se datum svatby zhruba 
o rok posunulo, ale dopadlo to dobře 
a dnes spolu žijeme již 25 let. To, že jeden 
z partnerů ochrne, vede v mnoha 
případech k rozpadu vztahu. My naštěstí 
v tomto ohledu patříme k menšině. 
Přítelkyně za mnou tedy stále jezdila 
a navíc jsem měl výhodu, že nedaleko 
Hrabyně bydlí má sestra, u které jsem 
tudíž mohl trávit víkendy a dostat se tak 
z toho nemocničního světa. To byla 
perfektní věc a velké povzbuzení. 

Napadají váš další věci, vedle podpory 
nejbližších lidí, které mohou člověku 
v této situaci pomoci? 

Dle mého názoru je důležité, aby se ten 
člověk co nejdříve setkal s lidmi, kteří už 
jsou na vozíku několik let. Aby dotyčný 
viděl, že vozíčkáři žijí normální život. Že 
vozík sice znamená, že už nevyjdete 
schody, ale rozhodně ne konec všeho.  
Důležitá je také silná vůle. Plno z mých 
přátel a známých na vozíku například 
propadlo alkoholu. Pokud ne ze zoufalství 
nad vlastní situací, tak třeba i z dlouhé 
chvíle. 

Ve vašem případě zřejmě sehrál zásadní 
roli sport… 

Samozřejmě. Řešil jsem, co budu 
dělat, když už nebudu moci pracovat. 
Tehdy byla jiná doba. Možností, 
aby vozíčkář pracoval, bylo málo. 
Dnes sedí většina lidí u počítače, 
chodících i nechodících, a paraplegici 
tak mají mnohem větší šanci najít 
plnohodnotné uplatnění. Tehdy pro mě 
byl ale právě sport jakýmsi světýlkem 
naděje. V první chvíli, když mi sestřička 
v Hrabyni řekla, že kluci v tělocvičně 
hrají basketbal, pomyslel jsem si, že 
se asi zbláznila. Nedovedl jsem si to 
představit. Musel jsem se přesvědčit 
na vlastní oči a opravdu tomu tak bylo. 
Sám jsem si to vyzkoušel a ono to šlo. 
A jelikož jsem hodně sportoval už před 
úrazem, bylo pro mě důležité vidět, že 
to půjde i po něm, že se budu moci 
i nadále nějak realizovat. Prvním sportem 
byl tedy basketbal, později jsem se dal na 
tenis. 

Rozhovor      

Shoda nešťastných náhod ho v jednadvaceti letech upoutala na invalidní 
vozík. Miroslav Brychta se ale odmítl vzdát aktivního života a mezi 
paraplegiky to dotáhl až na nejlepšího tenistu v Česku.   

Sport byl pro mě nadějí
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Basketbal už tedy nehrajete?

Ze začátku jsem se věnoval oběma sportům 
současně. Ale na světové úrovni se dva 
sporty dělat nedají. Nešlo by to zvládnout 
fyzicky ani skloubit časově. Koneckonců 
i samotný tenis mi zabere hodně času. 
Moje žena k tomu ráda vypráví, jak si kdysi 
myslela, že od nehody budeme už pořád 
jen sedět doma, a teď že by mě někdy 
nejraději přivázala ke stolu řetězem.
Máme tři děti, takže je samozřejmě 
potřeba, abych měl čas i na svou rodinu. 

Kolik času vám dnes sportování 
zabírá? 

Dokud jsem hrál basket, měl jsem jednou 
týdně trénink a jednou měsíčně zápas. 
Jakmile jsem ale začal s tenisem, už to 
byly tréninky čtyřikrát za týden a třeba 
i čtyři zápasy za měsíc. Měl jsem 32 víkendů 
v roce plných a k tomu velké turnaje, kam 
se odjíždí třeba v pondělí a hraje se až do 
neděle. Samozřejmě, pokud vypadnete 
v některém z prvních kol, můžete se 
teoreticky vrátit domů dřív. Tedy pokud 
máte vlastní auto a nejedná se o letecký 
zájezd.  Například, když manželka čekala 
prvního syna, naskytla se mi možnost hrát 
na turnaji v Austrálii, kde to nešlo jinak, než 

tam strávit dva týdny. Jednu dobu to skoro 
vypadalo, jako bych se tím tenisem živil. 

A neživil? 

Ne, to v podstatě není možné. Vítěz turnaje 
dostane třeba tisíc euro. Když si vezmete, 
že například do Austrálie stojí letenka 
40 tisíc korun a k tomu vám samozřejmě 
naskákají další náklady, tak je jasné, že 
bez sponzorů by tam nebylo možné ani 
vyrazit. O nějakých výdělcích to opravdu 
není. Dnes je bohužel těžké sehnat i ty 
sponzory. Když jsme v roce 1995 zakládali 
Český tenisový svaz vozíčkářů, měli 
jsme víc privátních peněz, to znamená 
od sponzorů, než státních. Teď je tomu 
naopak. Privátní podporovatelé končí 
a peníze od státu nestačí. Takže ta situace 
vůbec není dobrá. 

Když byste měl porovnat, jak se žilo 
vozíčkářům před 25 lety a jaké je to 
dnes, co všechno se podle vás změnilo? 

Tehdy byly nějaké bezbariérové vstupy 
v podstatě raritou a mohli jste je najít 
tak nanejvýš v nějakých zdravotnických 
zařízeních. Dnes už je jich naštěstí 
o poznání více. I když v tomto směru stále 
jaksi pokulháváme za světem a do jisté 
míry i vždycky budeme, protože naše 
města mají rozlehlé historické čtvrti, do 
kterých prostě nemůžete zasahovat. Jezdí 
už i nějaké ty nízkopodlažní autobusy, ale 
i těch by mohlo být více. Například 
v Austrálii nebo na Novém Zélandu měl 
plošinu pro vozíčkáře každý autobus, tady 
jsou to jen některé. Já osobně jezdím 
všude autem, například vlakem jsem nejel 
celou tu dobu, co jsem na vozíku. 

Jak se zlepšily možnosti ohledně vybavení 
domácnosti různými bezbariérovými 
prvky? 

Co se týče různých madel a podobně, tak 
já osobně nemám doma ani jedno. Mám 
normální vanu, všechno normální. Řídím 
se radou zdravotní sestry, která o mě 
pečovala v Hrabyni a říkala mi, abych měl 
podobných pomůcek co nejméně. Ony vám 
totiž sice usnadní pohyb po domácnosti, 
ale následně vám pak chybí všude jinde, 
kam se vydáte a kde to zrovna není 
přizpůsobeno vozíčkářům. Lepší je být 

samostatný, i když míra té samostatnosti 
se samozřejmě odvíjí od konkrétního 
zdravotního stavu. 

Jak jste se dostal ke katerům SpeediCath 
a jak jste s nimi spokojen? 

S katetry jsem se poprvé setkal na turnajích. 
V době, kdy u nás ještě moc nebyly, je 
někteří zahraniční hráči už užívali, takže 
jsem je vídal v odpadkových koších na 
toaletách. Kamarád z Rakouska mi tehdy 
dokonce nějaké dal na zkoušku, ale kvalita 
se rozhodně nedala srovnat s katetry, 
které používám dnes. Já se té katetrizace 
dlouho bál a léta se jí bránil. Nakonec mě 
k ní přivedl můj urolog, až když už jsem měl 
větší problémy s močením. Po pár měsících 
jsem si říkal, proč jsem je nezačal používat 
mnohem dřív. Jsem s nimi velmi spokojen. 

Jitka Rybková

Rozhovor

Miroslav Brychta

Narodil se srpna 1966 ve Valticích.

Před pětadvaceti lety utrpěl při 
autonehodě úraz páteře a ochrnul 
na obě nohy. 

Před úrazem hrál závodně krajský 
přebor v kopané a věnoval se 
také volejbalu, stolnímu tenisu, 
basketbalu, závodil v plavání 
a v atletice.

Po autonehodě se na vozíku začal 
věnovat nejprve basketbalu. V roce 
1993 se zúčastnil svého prvního 
tenisového turnaje, a to v Bratislavě, 
ze které hned odjížděl jako vítěz. 
 
Během své tenisové kariéry zvítězil 
na mezinárodních turnajích 
v bezmála 450 zápasech dvouhry 
a více než 500 zápasech čtyřhry. 

V roce 2009 byl nucen prodělat 
operaci páteře a sportování na rok 
přerušit.  Následně se ale opět 
k vrcholovému sportu vrátil. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Sport byl pro mě nadějí
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Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným 
pracovištěm v Chuchelné je přímo řízen 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Samotný 
ústav se skládá ze dvou areálů. První 
se nachází v Hrabyni a specializuje se 
na dospělé pacienty s neurologickými 
a poúrazovými stavy. Součástí tohoto 
zařízení je od roku 2003 spinální 
rehabilitační jednotka s 30 lůžky. 
Druhou částí je detašované pracoviště 
v Chuchelné, zaměřené, kromě ortopedických 
a neurologických diagnóz, na pacienty po 
amputacích a děti. 

Spinální rehabilitační jednotka

Spinální rehabilitační jednotka s 30 lůžky 
je součástí celostátní sítě komplexní 
rehabilitační péče o pacienty s míšním 
postižením. Je moderně vybavena a splňuje
náročná kritéria personální, materiálově 
technická a organizační. Díky dobře 
fungujícímu spinálnímu programu je 
zajištěna kontinuita péče o tuto skupinu 
pacientů od stádia akutního, které probíhá 
na spondylochirurgických pracovištích, 
dále pak po stabilizaci stavu na spinálních 
jednotkách (FN Motol, FN Brno-Bohunice, 
KN Liberec, FN Ostrava-Poruba), až po 
spinální rehabilitační jednotky (RÚ Hrabyně, 
RÚ Kladruby, Hamzova odborná léčebna 
Luže Košumberk). Poranění míchy je 
závažným postižením zdravotního stavu, 
které se projevuje výraznou změnou 
nejen hybných funkcí, ale zasahuje 
podstatně do fyziologických pochodů 
celého organismu. Péče o tyto pacienty je 
multidisciplinální a vyžaduje spolupráci 
lékařů řady odborností (neurochirurg, 
neurolog, rehabilitační lékař, urolog, 
plastický chirurg, psychiatr, psycholog). 
Ta je zajištěna komunikací lékařů spinální 

rehabilitační jednotky RÚ Hrabyně s danými 
specialisty a lékaři akutních spinálních 
jednotek. Samozřejmostí je účast na 
pravidelných odborných konferencích 
a sledování nejnovějších trendů v léčbě 
a rehabilitaci pacientů s míšním postižením. 
Fyzioterapeuti a ergoterapeuti jsou členy 
Klinické zájmové skupiny Fyzioterapie 
míšních lézí, v níž se aktivně angažují.

Komplexní ošetřovatelská a rehabilitační 
péče o spinální pacienty

Cílem léčebné rehabilitace je snaha 
o maximální obnovu postižených funkcí, 
co nejlepší využití zbylého svalového 
potenciálu, vytvoření náhradních mechanismů 
k dosažení co nejvyšší úrovně soběstačnosti. 
Současná medicína nedokáže porušenou 
míchu opravit a umožnit tak návrat 
poškozených funkcí. Na prvním místě 
tedy zůstává kvalitní péče o pacienta. 
Tu zajišťujeme díky našemu týmu, který 
se skládá z lékařů, sester, nižšího 
zdravotnického personálu, fyzioterapeutů, 
ergoterapeutů, psychologa a sociálního 
pracovníka. Preferujeme individuální 
přístup, princip celistvosti, kdy rehabilitace 
musí obsáhnout celou osobnost i životní 
situaci.
Každému pacientovi je lékařem sestaven 
rehabilitační program „na míru“, dle 
aktuálních fyzických i funkčních schopností. 
Po celou dobu pobytu je veden 
svým fyzioterapeutem a ergoterapeutem, 
což umožní navázání důvěry i lepší 
spolupráci. Rehabilitační ústav Hrabyně 
disponuje bohatým přístrojovým vybavením, 
které je nadále rozšiřováno. K dispozici je 
lokomat. Tento přístroj umožňuje u pacientů 
s kompletní nebo inkompletní míšní lézí,
s dobrou tolerancí vertikalizace a alespoň 

částečnou trupovou stabilitou imitovat 
chůzový mechanismus. Pomocí závěsného 
systému, robotických ortéz na dolní 
končetiny a pohyblivého pásu pacient 
trénuje chůzové motorické vzorce plně 
nebo částečně veden aparátem. Přístroj 
Armeo kompenzuje gravitační tíhu horní 
končetiny a pomáhá posilovat zbytkové 
motorické funkce. Řada dalších zařízení 
využívajících všechny typy energií je 
rovněž součástí rehabilitace. Oblíbené jsou 
vodní procedury včetně cvičení v bazénu.
Pouze přístroje však nestačí, hlavní zásluhu 
na úspěchu nesou vedle vůle pacientů 
terapeuti, kteří se neustále učí nejnovějším 
metodám a technikám. Naprostým základem 
je individuální fyzioterapie a ergoterapie. 
Klíčová je spolupráce s rodinou.  Konzultacemi 
i praktickým nácvikem učíme partnera či 
asistenta poskytovat produktivní a přiměřenou 
pomoc. Ergoterapeut pomáhá s výběrem 
vhodných kompenzačních pomůcek, 
které pomohou nahradit chybějící funkci 
postižených svalů. Velmi důležitá je volba 
prvního vozíku a sedacího polštáře. 
Vždy bereme v úvahu pacientovy funkční 
schopnosti a životní styl. V dnešní době je 
také nezanedbatelné hledisko ekonomické. 
Pokud je to možné, má pacient možnost si 
před konečným objednáním vozíku daný 
typ i sedačku vyzkoušet. Ergoterapeut 
dále hledá nejvhodnější řešení v oblasti 
bezbariérových úprav bytu. 

Psychologická podpora

Komplexní psychologická péče v rehabilitačním 
ústavu Hrabyně je k dispozici všem
hospitalizovaným pacientům a jejich 
blízkým. Porozumět svým pocitům a emocím 
a naučit se je zvládat je stejně důležité 
jako léčení a rehabilitace včetně cvičení 
a nácviků soběstačnosti. 
Samozřejmostí je individuální přístup, který
respektuje jedinečné potřeby každého 

Zdravotnická zařízení    

Rehabilitační ústav Hrabyně

Hrabyně se nachází přibližně v polovině cesty na hlavním tahu mezi Ostravou 
- Porubou a Opavou. V tomto článku si představíme tamní rehabilitační ústav. 
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klienta, a úzká spolupráce s ostatními 
členy rehabilitačního týmu.

Porozumět změnám svého těla a jeho 
novým potřebám

V rámci hospitalizace probíhá edukace 
pacientů i rodinných příslušníků týkající 
se poruch fyziologických systémů a hlavně 
nových potřeb z toho vyplývajících. Je 
řešena problematika neurogenního 
močového měchýře a zajištěn optimální 
způsob vyprazdňování.
Ve spolupráci s urologickým pracovištěm 
ve FN Ostrava a v SN nemocnici Opava 
zajišťujeme neuro-urologické vyšetření. 
Pacienti jsou informováni o rizicích 
a komplikacích, které je mohou potkat 
v domácích podmínkách.

Prvním pobytem náš kontakt nekončí

Oblíbené jsou opakovací pobyty v našem 
zařízení, které jsou nejprospěšnější po 
„prvopobytu“. Klient v domácích podmínkách 
pozná, na co se má zaměřit a co je nutno 
dále řešit. Opakovací pobyty jsou vhodné 
k udržení stávajícího funkčního potenciálu 
a prevenci sekundárních změn a komplikací, 
zejména v podmínkách špatně dostupné 
ambulantní rehabilitační péče. Klienti, kteří 
se k nám vracejí, jsou mnohdy motivací 
a vzorem pro pacienty „čerstvé“. Setkávají se 
s nimi v terapeutických dílnách (keramická, 
košíkářská, knihařská) či při volnočasových 
aktivitách (sportovní hry). Akce, které 
pořádáme (florbalové turnaje, La Manche, 
Hrabyňský pětiboj…), jsou rovněž příležitostí 
k setkání starších a zkušených s těmi, před 
kterými je dlouhá a náročná cesta k přijetí 
handicapu a začlenění se do plnohodnotného 
života.

MUDr. Hana Davidová
primářka spinální rehabilitační jednotky 

RÚ Hrabyně

CZEPA

Občanské sdružení Česká asociace paraplegiků - CZEPA bylo 
založeno v roce 1990 pod názvem Svaz paraplegiků. Letos tedy oslaví 
25 let svého působení. 

Česká asociace paraplegiků – 
CZEPA slaví pětadvacetiny

Mezi hlavní úkoly Svazu paraplegiků/
České asociace paraplegiků – CZEPA 
patřilo v uplynulých 25 letech budování 
poradenského sociálně-rehabilitačního 
Centra Paraple (od roku 2010 
samostatná o.p.s.) a vznik spinálních 
jednotek v Ostravě, Liberci a Praze. 
Kromě kontinuálně poskytovaných 
poradenských služeb pro klienty 
s poškozením míchy a jejich rodiny 
se organizace dlouhodobě věnuje 
vzdělávacím programům, ať už 
vydáváním publikací a DVD s různými 
tématy, která se týkají spinálního 
poškození, nebo například pořádáním 
odborných konferencí a seminářů. 
Mezi aktuální cíle asociace patří 
podpůrné programy pro klienty v místě 
jejich bydliště (regionální setkání, 
komunitní síť Vozejkov.cz, mobilní 
aplikace VozejkMap.cz). CZEPA také 
dlouhodobě hájí práva a zájmy lidí se 
spinálním poškozením, a to na poli 
sociálním i zdravotním. Mezi naše 
úspěchy řadíme podíl na vyrovnání 
diskriminační úhrady močových katetrů 

pro ženy a muže v roce 2012. Od roku 
2014 se věnujeme aktuálnímu tématu 
potřebného navýšení limitu katetrů pro 
čistou intermitentní katetrizaci. V této 
oblasti CZEPA na jaře 2014 zpracovala 
vlastní dotazníkové šetření a aktuálně 
spolupracuje s Českou urologickou 
společností na společném prosazení 
zvýšeného limitu cévek.

CZEPA

    

Kontakt: 

ČESKÁ ASOCIACE 
PARAPLEGIKŮ  –  CZEPA 
      
Ovčárská 471, Praha 10 
tel.: 775 980 952

www.czepa.cz 
www.vozejkov.cz 
www.vozejkmap.cz
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Proto mezi svými členy (s diagnózami 
poškození míchy) uskutečnila počátkem 
roku 2014 průzkum ohledně limitu cévek 
pro ČIK a současně dala k tomuto tématu 
podnět České urologické společnosti. Dle 
dotazníku CZEPA 75,5 % respondentů 
zákonem stanový limit 150 ks cévek na 
měsíc nestačí. 

Jedním z hlavních záměrů České asociace 
paraplegiků - CZEPA pro rok 2015 je 
spolupráce s odbornými lékařskými 
společnostmi ve společném úsilí o navýšení 

limitu počtu katetrů. 

Z praxe asociace vyplývá, že klientům 
nedostatek počtu jednorázových katetrů 
dlouhodobě komplikuje život a často jej 
také limituje. Inkontinence moči je pro 
zdravou veřejnost nepřijatelná a zdravotní 
problém se tak stává také problémem 
sociálním. Stává se tak bariérou k návratu 
do aktivního života po úrazech míchy.   

www. vozejkmap.cz 
CZEPA

Nadace Vodafone tuto cenu za ICT inovace 
pro důstojnější život lidí se zdravotním 
postižením spojila s finančním darem pro 
projekt VozejkMap. Ten mohou uživatelé 
bezplatně využívat pomocí mobilní aplikace 
pro chytré telefony nebo přes webové rozhraní 
www.vozejkmap.cz. Data do aplikace vkládají 
zejména vozíčkáři a před zveřejněním jsou 
ověřována administrátorem portálu. 

VozejkMap pomáhá vyhledat bezbariérová 
místa také pomocí předdefinovaných filtrů, 
či zadaných textů hledaných míst. Díky GPS 
lokalizaci funguje k zadanému cíli v aplikaci 
také navigace, která vozíčkáře dovede na 
konkrétní místo také v neznámé lokalitě. Tuto 
užitečnou aplikaci ocení nejen vozíčkáři, ale 
také rodiče malých dětí v kočárcích nebo 
senioři. 

Aktuálních více jak 7700 bezbariérových 
míst v aplikaci vybízí k jarním výletům 
i cestám na dovolené také všechny, pro které 
je bezbariérovost každodenní nutností.

CZEPA

 Kontakt: 
 Česká asociace paraplegiků – CZEPA  
 Ovčárská 471, Praha 10, email: 
 czepa@czepa.cz, tel.: +420 775 980 952
 www.czepa.cz, www.vozejkov.cz, 
 www.vozejkmap.cz

CZEPA

Česká asociace paraplegiků - CZEPA dlouhodobě vnímá podněty na 
nedostatečný limit cévek pro čistou intermitentní katetrizaci (dále jen ČIK).

Projekt VozejkMap, mapa bezbariérových míst s navigací, byl oceněn 
Nadací Vodafone. Česká asociace paraplegiků – CZEPA za něj v březnu 
obdržela cenu Rafael.

Limit počtu cévek nestačí 

VozejkMap byl oceněn cenou Rafael
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Urolog radí

Přechod ze spontánního močení na ČIK

Dotaz čtenáře: 
Pane doktore, již 5 roků se léčím pro 
neurologické onemocnění. Dosud spontánně 
močím, avšak s obtížemi.  Při močení musím 
tlačit, současně mám časté a neodvratitelné 
nucení na močení. Vzhledem k tomu, že 
mám potíže s chůzí, tak často nedoběhnu 
a pomočím se do plen, které raději nosím. 
Jednou za 2 až 3 měsíce mám léčenou 
močovou infekci. Vyšetřeními na urologii mi 
byla prokázána špatná souhra močového 
měchýře a svěrače. Navrhují mi přechod 
na čistou intermitentní katetrizaci (ČIK). 
Abych prý neměl infekci, budu muset 
brát dlouhodobě nějaká antibiotika. Nerad 
beru jakékoliv léky, zvláště pak antibiotika, 
navíc když má jít o užívání dlouhodobé. Je 
postup, který mi navrhují, správný?

                                             Pepa

                      
Na dotaz odpovídá:  
MUDR. Martin Sutorý, lékař urologického 
oddělení Úrazové nemocnice v Brně.

Milý Pepo,
přechod ze spontánního močení na  
autokatetrizaci (ČIK) nemusí být vždy 
jednoduchou záležitostí. 

Komplikace mohou nastat zejména u pacientů, 
kteří dosud spontánně močili a u nichž 
je diagnostikována porucha souhry 
močového měchýře se svěrači (tzv. 
detrusorosfinkterická dyssynergie- DSD). 
A právě to je Váš případ.   

U těchto poruch totiž dochází k tomu, že při 
močení nedochází ke správnému uvolnění 
svěrače a pacient se buď nevymočí vůbec, 
nebo močový měchýř musí vyvinout 
mnohem vyšší tlak než za normálního 
stavu k tomu, aby svěrač překonal. 

Močový měchýř tak při každém močení 
„trénuje“ a tím sílí. Postupně je schopen 
vyvinout stále větší a větší tlak a „lépe“ 
tak překonat barieru svěračů.  Bohužel 
většinou současně s tím, jak sílí močový 
měchýř, zvyšuje se i síla svěračů a uzavírá 
se tak bludný kruh.  Současně s narůstající 
silou měchýře narůstá i jeho dráždivost, 
což znamená, že k zahájení činnosti 
močového měchýře stačí menší podnět 
a sevření je velmi bouřlivé s rychlým 
nárůstem tlaku. Snižuje se objem moči, 
který měchýř zadrží, nutkání na močení 
je neodvratitelné. Na případnou infekci 
reaguje močový měchýř též bouřlivěji 
než za normálních okolností. Infekce je 
zvýšeným tlakem masírována hlouběji do 
výstelky močového měchýře, stává se tak 
hůře léčitelnou a nadělá více škod. Ztrácí 
se pružnost stěny močového měchýře 
a jeho stěna se zesiluje. V konečném 
důsledku dochází k narušení ventilového 
mechanizmu mezi močovodem a močovým 
měchýřem. Vysoký tlak, který je v měchýři, 
se začne šířit do ledvin a způsobuje jejich 
rychlé poškozování. 

Cílem každého ošetřování močových cest 
postižených poruchou nervového zásobení 
tedy nutně musí být zabránění zvyšování 
tlaku v močovém měchýři. Základním 
krokem k tomuto cíli je zavedení ČIK. 
Zavedený katetr zabezpečí vyprazdňování 
močového měchýře bez odporu a nutnosti 
navýšení tlaku.  Močový měchýř tak „necvičí 
se zátěží“, tedy proti odporu svěračů. Celá 
řada pacientů, mezi něž bohužel patříte 
i Vy, však na ČIK přechází ve fázi, kdy 
je již močový měchýř značně zesílený, 
jeho kapacita je snížena a pacient trpí 
opakovanými infekcemi.  Z těchto důvodů je 
nutno přechod na ČIK “pojistit„ podáváním 
léků.  

Jedná se zejména o podávání takzvaných 
močových spasmolytik, která sníží sílu 
močového měchýře a umožní zadržet 
tolik moči (300-400ml), aby cévkování 
nemuselo být prováděno více jak 5x až 6x 
za den. Stanovení správné dávky těchto 
léků přitom není jednoduchou záležitostí, 
často se to podaří až po několika měsících.  
Do té doby je nutné zajistit, aby nevzplanula 
močová infekce, protože, jak víme již z úvodu 
odpovědi, vysoký tlak v měchýři umožňuje 
její snadnější vzplanutí a infekce 
sama naopak vede ke zvýšení tlaku 
v močovém měchýři. Z tohoto důvodu 
doporučujeme několik dní před zahájením  
autokatetrizace (ČIK) zavést antibiotickou 
terapii dle aktuálního výsledku močové 
kultivace a pokračovat v ní minimálně prvních 
10 až 14 dní katetrizace s následným 
přechodem na preventivní podávání 
malých dávek vhodného antibiotika na 
několik týdnů až měsíců po zahájení 
cévkování. 

Jakmile je stav, zejména z hlediska tlaku 
v močovém měchýři stabilizován, je 
možno vysadit veškerá antibiotika a dle 
opakovaných měření tlaku v močovém 
měchýři případně snížit i podávání 
spasmolytik. Jejich úplné vysazení je však 
možné pouze zřídka.  

Pepo, myslím, že jsem Vás svou odpovědí 
příliš nepotěšil, nicméně doufám, že na 
základě mého vysvětlení pochopíte, že 
nejhorším řešením by bylo nechat Vaše 
močení probíhat tak, jako doposud. 

Metoda ČIK je jednou z nejrozšířenějších, 
nejjednodušších a nejméně zatěžujících, 
proto je nabízena jako první. Je takzvanou 
metodou první volby. Moderní pomůcky 
k provádění katetrizace, které zdravotní 
pojišťovny z převážné většiny plně hradí, 
Vám umožní bezproblémové provádění 
ČIK a pomohou zachovat močové cesty 
v takovém stavu, aby nebyl problém 
v budoucnu aplikovat nově vyvíjené 
léčebné postupy. 

Vaše dotazy odborníkům nám můžete zasílat
buď na adresu: 
Coloplast, Radlická 740/113 d, 
158 00 Praha 5 
nebo elektronicky na email:
info@coloplast.cz

administrator aplikace Vo-
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Zásady správného cvičení

Než přistoupíme k popisu jednotlivých 
cviků, je nutné si upřesnit zásady správného 
cvičení, které je dobré mít neustále na paměti:

•  Cvičíme vícekrát denně v kratších           
   intervalech.

•  Cvičení provádíme alespoň 5x do týdne.
   Během cvičení nasloucháme tělu –  
   respektujeme bolest, svalové záškuby,    
   spasmy, svědění, nadměrné pocení, 
   otoky atd. Pokud se objeví některý 
   z varovných signálů, trénink okamžitě  
   přerušíme.

•  Snažíme se dodržovat zásady správného     
   sedu – hlava v neutrálním postavení  
   (nevysouváme bradu), ramena v ose   
   a neutrálním postavení v ramenních  
   kloubech (nehrbíme se a nevytahujeme 
   ramena k uším), sedíme na sedacích 
   hrbolech, trup se stehny svírá úhel 90°, 
   stehna směřují rovnoběžně dopředu, 
   v kolenních kloubech je 90° úhel, bérce 
   směřují rovnoběžně kolmo k zemi, 
   v hleznech je opět úhel 90° a špičky 
   směřují rovnoběžně dopředu. Zde je 
   nutné podotknout, že každý jedinec 
   zaujme polohu kompromisní mezi 
   správným a funkčním sedem tak, aby 
   byl především stabilní.

•  Nezadržujeme dech – buď dýcháme 
   průběžně volně, nebo s ohledem na   
   prováděný cvik.

Protahovací cviky

Před zahájením jakéhokoliv cvičení je dobré 
věnovat dostatečnou pozornost protažení 
svalů. To má za úkol svaly připravit na 
nadcházející výkon. Žádoucí efekt je 
podporován správným dýcháním. Obecně 
lze postup provedení protahovacího cviku 
shrnout do následujících bodů:

a)  S výdechem provedeme protažení do 
     příjemné polohy – nesmí být bolestivá.
b)  V této poloze prodýcháme – cca 3x
     nádech / výdech.
c)  S příštím výdechem se pokusíme zvýšit 
     protažení.
d)  Opět prodýcháme.
e)  Body c), d) opakujeme.
f)   S příštím nádechem se vracíme do 
      výchozí polohy.

Tento postup dodržujeme u všech 
protahovacích cviků.
 
PROTAHOVACÍ CVIK 1:
•  Horní končetinu na protahované straně 
   zahákneme za obruč kola vozíku. 
   S dopomocí druhé horní končetiny 
   provedeme během výdechu úklon hlavy. 
   Viz obrázek 1.

Rady, tipy     

Život na invalidním vozíku lze obecně označit jako fyzicky velice náročný. 
Dobrá kondice může vozíčkáři napomoci nejen k lepšímu zvládnutí 
každodenních aktivit, ale zároveň si díky ní lze rozšířit sportovní i pracovní 
možnosti. Nejjednodušší způsob, jak zlepšit i udržet dobrou fyzickou 
formu, je samostatně cvičit. 

Základy kondičního cvičení pro tetraplegiky
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Rady, tipy

PROTAHOVACÍ CVIK 2:
•  Loktem jedné horní končetiny se 
   zahákneme za madlo vozíku. Druhou 
   horní končetinu opřeme diagonálně 
   o zevní stranu stehna. S výdechem a za 
   pomoci obou horních končetin otáčíme 
   trup ve směru zaháknuté horní končetiny.

PROTAHOVACÍ CVIK 3: 
•  Jednu horní končetinu vedeme před   
   tělem v horizontále směrem k rameni 
   druhé horní končetiny, která tlačí na 
   pokrčený loket první. Viz obrázek 2.

PROTAHOVACÍ CVIK 4:
•  Vozíkem zajedeme mezi dveře tak, 
   abychom měli ramena před zárubněmi. 
   Jednu horní končetinu pokrčenou v lokti 
   do 90° upažíme a opřeme o zeď před 
   zárubněmi. Trupem tlačíme po směru 
   jízdy.

PROTAHOVACÍ CVIK 5:
•  K protažení používáme overbal. Na 
   overbal v klíně položíme ruku jedné horní 
   končetiny tak, aby byly prsty rozložené na 
   míči. Druhou rukou zatlačíme prsty a dlaň 
   směrem do balónu. Viz obrázek 3.

Posilovací cviky

Následující cviky tvoří základ pro posílení 
svalů horních končetin a trupu. Počet 
opakování každého cviku je nutno stanovit 
individuálně na základě aktuální kondice 
jedince.

•  Výchozí poloha: horní končetiny svěšeny 
   podél těla.
   Pohyb: natažené horní končetiny vedeme   

   do předpažení a zpět k tělu, do upažení 
   a zpět, do zapažení a zpět.

•  Pomůcka: overbal.
   Výchozí poloha: horní končetina 
   pokrčena v lokti do 90°, předloktí směřuje 
   kolmo dopředu. Mezi loktem a tělem je 
   umístěn overbal
   Pohyb: loktem stlačíme na 10 vteřin 
   overbal. Viz obrázek 4.

•  Výchozí poloha: obě horní končetiny 
   u těla s lokty pokrčenými do 90°,     
   předloktí směřují kolmo dopředu.
   Pohyb: s lokty u těla vytáčíme předloktí 
   do stran. Viz obrázek 5.

•  Pomůcka: overbal.
   Výchozí poloha: obě horní končetiny jsou 
   pokrčeny v loktech směřujících od těla, 
   v dlaních před tělem svíráme overbal.
   Pohyb: po dobu 10 vteřin stlačíme 
   overbal mezi dlaně. Viz obrázek 6.

•  Pomůcka: overbal.
   Výchozí poloha: stejná jako u předchozího    
   cviku.
   Pohyb: stlačíme overbal mezi dlaně 
   a propínáme horní končetiny v loktech.

•  Pomůcka: overbal.
   Výchozí poloha: obě horní končetiny jsou 
   nataženy k pravému koleni a overalem 
   v dlaních, hřbetem levé ruky se zevně 
   dotýkáme pravého kolene Viz obrázek 7.
   Pohyb: horní končetiny vedeme 
   diagonálně nad levé rameno Viz obrázek 8.

Bc. Romana Svobodová

Základy kondičního cvičení pro tetraplegiky
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS INFORMUJE

SpeediCath je jediný skutečně 
hydrofilní katetr na českém trhu,
připravený k okamžitému použití!

■ rovnoměrně potažen hydrofilní vrstvou
■ velice šetrné zavádění
■ nehrozí poranění močové trubice
■ neobsahuje ftaláty

pro více informací a zaslání vzorků zdarma, 
volejte bezplatnou informační linku 
800 100 416
nebo pište na info@coloplast.cz
Vzorky lze používat jen po konzultaci s lékařem.

pondělí - pátek 8.00 - 16.00 hodin
e-mail: info@coloplast.cz, www.coloplast.cz


