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Úvod
při
České
urologické
společnosti,
Urogynekologická společnost a další.

poslední červnový týden byl již poněkolikáté
světovým Týdnem kontinence, který je
každoročně organizován Mezinárodní
společností kontinence (ICS). Cílem je
upozornit na to, že problémy s udržením
moči má mnoho lidí bez ohledu na věk či
pohlaví a dané téma „odtabuizovávat“.
Je jistě dobře, že v České republice se péčí
o pacienty s různou příčinou a různým
stupněm úniku moči zabývá stále
početnější tým odborníků v rámci
mezioborové spolupráce. Svou roli zde
mají nejen tradiční obory v této oblasti, jako
je urologie, urogynekologie či gynekologie,
ale především praktický lékař, neurolog,
geriatr, pediatr, fyziatr, fyzioterapeut
a nezastupitelná řada zdravotních
sester, ošetřovatelek, osobních asistentů
a sociálních pracovníků. Vyvíjejí zde
činnost různá odborná mezioborová
sdružení jako například Incoforum o.p.s
nebo EUNI Incoboard, sekce SUNU

Dá se s povděkem konstatovat, že jsou
k dispozici komfortní pomůcky pro zmírnění
důsledků inkontinence, nicméně je nutné
také říkat, že plátci péče ve své „bedlivé
regulaci“ často nezohledňují individuální
potřebu a spotřebu jednotlivých pacientů
trpících různou intenzitou úniku moči
či stolice. To samé platí i pro úhradu
jednorázových cévek pro intermitentní
katetrizaci močového měchýře. Dobrým
signálem v této oblasti péče však je vznik
dalšího certifikovaného kurzu - po Ostravě
nyní ve Všeobecné fakultní nemocnici
v Praze. Jedná se o kurz katetrizace uretry
pro střední zdravotnický personál. Takovéto
kurzy by měly zlepšit dostupnost péče
a zvýšit kvalitu života nemocných žijících
s nutností pravidelně se katetrizovat, ať už
v permanentním nebo intermitentním
režimu, v domácí či institucionální péči.
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Rozhovor

S velkým respektem sleduji, jak některé
skupiny inkontinentních (například vozíčkáři)
se svým stavem systematicky a cíleně
"bojují" a svůj handicap překonávají. Dokáží
se věnovat volnočasovým a sportovním
aktivitám v takovém rozsahu, že nás
ostatní zahanbují. Je to zřejmě proto, že
mají více jasu (HELIOSU) ve své duši!

• Na vozíku jsem nabral
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Tak ať nám to naše slunce stále svítí, i když
třeba bude občas i oblačno nebo „mokro“!
Přeji vám ke konci léta příjemné užívání
paprsků našeho vesmírného heliosu
a relativně přiměřenou kontinenci moči
i stolice a především absolutní kontinenci
vašich slov i myšlenek.

Urolog radí
• Jaký katetr je vhodný
pro ČIK ............................................ 9

Rady a tipy
• Jak na bolest krční páteře
a hlavy .......................................... 10

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,
přednosta Urologické kliniky
VFN Praha a 1. LF UK
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Zákaznická linka Coloplast

800 100 416

bezplatná informační linka

v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.
e-mail: info@coloplast.cz
Pro více informací a zaslání vzorků zdarma
volejte bezplatnou informační linu 800 100 416
nebo pište na info@coloplast.cz
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Upozorňujeme čtenáře, že uveřejněné texty
mohou obsahovat reklamní sdělení.

800 100 416
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Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Když se ve vteřině všechno změní
Studujeme, chodíme do práce, scházíme se s přáteli, staráme se o domácnost
a rodinu, máme své koníčky i povinnosti. Náhle se to změní. Ve vteřině. Stát se
to může každému z nás. Nehody na silnicích, skoky do vody, pouhá uklouznutí
či pády, nemoci. Poškození míchy potká v Česku téměř 250 lidí za rok.

Diagnóza paraplegie či tetraplegie znamená
život na vozíku. A začíná mnohdy
celoživotní kolotoč starostí. Dobrou zprávou
je, že v těchto těžkých chvílích nemusíte
být sami. Pomoc nabízí občanské sdružení
Česká asociace paraplegiků – CZEPA,
které má v problematice spinálních
pacientů přes dvacet let zkušeností.

získám finanční prostředky potřebné
na úpravu bytu? Kde získám příspěvek
na svůj vozík? Kdo mi bude poskytovat
osobní asistenci a z jakých zdrojů ji budu
financovat? Jakou podporu mohu získat
ze systému sociálních dávek? Kde seženu
informace, jak podat žádosti? Česká
asociace paraplegiků nabízí poradenské
služby. Klient a jeho rodinní příslušníci
mohou konzultovat otázky v sociální
či zdravotní oblasti. Internetová mapa
asociace nabízí kontakty na bezbariérová
pracoviště
ambulantní
rehabilitace.
Bezplatné edukační videoprogramy ukáží
například jak poskytovat základní osobní
asistenci, jak rehabilitovat v domácích
podmínkách, jak upravit bydlení či
automobil. Poradenství poskytuje stabilní
tým zkušených pracovníků asociace.

k diskuzím nad společnými tématy funguje
ještě jedno místo – komunitní portál www.
Vozejkov.cz, který CZEPA provozuje a do
kterého se může aktivně zapojit kdokoli,
kdo má k tématům života na vozíku co říct.
Komunitní sít Vozejkov.cz nabízí mimo jiné
i řadu vzdělávacích programů, nabídky
práce, anonymní poradnu, pozvánky
na akce po celé ČR. A také přímé
propojení do databáze bezbariérových
míst, kterou lze využívat jako bezplatnou
mobilní aplikaci či přes webové rozhraní
www.VozejkMap.cz. Chcete-li na rodinnou
dovolenou, v aplikaci VozejkMap si můžete
vybrat bezbariérové ubytování, stravování
i služby. Asociace CZEPA může také
zapůjčit automobily s ručním ovládáním –
osobní vůz i velkoprostorový s plošinou.

Prevence dekubitů
Podpora je velmi důležitá
„Porozumět tomu, co se stalo, je pro
zúčastněné složité, avšak pro zvládání
nové životní situace zásadní, “ říká Zdeňka
Faltýnková,
zkušená
fyzioterapeutka
a ergoterapeutka, specialistka na spinální
problematiku. Faltýnková je autorkou mnoha
publikací a videomateriálů, které nabízejí
základní informace o tom, co se po poškození
míchy v těle člověka děje, na co si dát pozor
a jak se s novou situací vyrovnat. Nabídku
edukačních materiálů využívají zejména
klienti asociace a jejich rodinní příslušníci.
Podpora člověka po spinálním poškození
je nesmírně důležitá, proto CZEPA na
spinálních jednotkách a na spinálních
rehabilitačních
jednotkách
pořádá
interaktivní poradny. Tam se můžete dozvědět
víc o dané problematice a podpoře, které
se vám může kdykoli v budoucnu dostat.
Otázka za otázkou
Mnoho lidí musí vyřešit základní otázky
budoucího života: Můj byt/dům je bariérový,
mám tam schody, neprojedu dveřmi,
koupelna a toaleta mají malé rozměry.
Kuchyň je pro mě nepoužitelná – jak budu
vařit dětem? Kde a za jakých podmínek

Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

V průběhu života po poškození míchy je také
velmi důležité dbát na prevenci druhotných
komplikací. Mezi ty nejčastější patří dekubity
– otlaky. I k tomuto tématu může CZEPA
nabídnou odborné poradenství. Dekubity
často vznikají důsledkem špatného sedu
či nesprávně nastaveného vozíku. Proto
CZEPA nabízí individuální podporu a pomoc
v rámci seminářů na téma správného
sezení. Tyto semináře asociace organizuje
v různých krajích ČR.
Prostor pro vás
Jakmile je ukončena základní rehabilitace,
řeší člověk své malé či velké každodenní
starosti. V místě bydliště možná nikoho
s podobnými potížemi nezná. Může se
cítit se svými problémy osamocený, neví,
na koho se obracet. Proto CZEPA zahájila
program podpory klientů v místě bydliště.
Na takzvaných regionálních setkáních
se mohou osobně potkat a seznámit jak
jednotlivci z daného kraje, tak zástupci
místních organizací, které podporu
nabízejí. Je zde prostor pro předávání
informací, rad a tipů, často získaných
těžce nabytou osobní zkušeností. Pro
předávání informací, rad a pozvánek či

800 100 416

bezplatná informační linka

Bráníme práva vozíčkářů
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
také hájí zájmy a práva lidí s poškozením
míchy. Do této činnosti patří jak individuální
podpora klientů v nepříznivé situaci, tak
například připomínkování legislativy.
V nedávné době se nám společnými silami
podařila změnit diskriminující úhrada
katetrů pro ženy. Aktuálně se chystáme
podpořit jednání o zvýšení počtu hrazených
katetrů pro čistou intermitentní katetrizaci.
CZEPA
Kontakty:

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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Zdravotnická zařízení

Rehabilitace v Kladrubech
Rehabilitační ústav Kladruby je přímo řízen Ministerstvem zdravotnictví
ČR. Kapacita ústavu v současné době činí 250 lůžek. Rehabilitační péče
probíhá v bezbariérovém prostředí na šesti lůžkových odděleních.

Od 1. 7. 2002 je v ústavu Spinální
rehabilitační jednotka, která je součástí
celostátní sítě pro péči o pacienty po
míšních poraněních. Má kapacitu 40 lůžek
a přebírá pacienty především ze Spinální
jednotky FN Motol, Spinální jednotky KN
Liberec a část ze Spinální jednotky FN Brno.
Péči o spinální pacienty zajišťuje široký
multidisciplinární tým, který se skládá z lékařů,
sestřiček, nižšího zdravotnického personálu,
psychologů, logopedů, fyzioterapeutů,
ergoterapeutů a sociální pracovnice. Všichni
členové tohoto týmu jsou v každodenním
kontaktu s pacienty a i vzájemně mezi sebou
tak, aby hospitalizovaný dostal tu nejlepší
možnou péči. Naší společnou snahou je
návrat pacienta k plnohodnotnému způsobu
života.
Široká škála procedur
Program spinálního pacienta spočívá
v každodenním individuálním cvičení pod
vedením fyzioterapeuta, skupinovém cvičení,
nácviku nezávislosti a jiných částí ergoterapie.
Dále zde probíhá fyzikální terapie a vodní
procedury, a to ve formě individuálního
plavání nebo skupinového cvičení ve
vodě. Každý pacient absolvuje vstupní
psychologické vyšetření a další terapie
dle potřeby. Pacientům s tracheostomií
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a polykacími obtížemi je určena logopedie.
Lidé si v průběhu pobytu vyzkoušejí nezbytné
kompenzační pomůcky. Na základě jejich
potřeb je jim napsán elektrický či mechanický
vozík. Dále mají možnost absolvovat kondiční
jízdy v autoškole pro tělesně postižené. Pro
volný čas jsou připraveny různé kulturní
a sportovní akce (La Manche, Kladrubské
Hry).

v rehabilitaci. Pacientům tak slouží například
moderní lokomat, zařízení s řízenými
robotickými ortézami, které v kombinaci
s pohyblivým pásem a dynamickým
systémem opory těla umožňuje simulaci
a nácvik chůze. Loni v březnu byl jako žhavá
novinka uveden do provozu eksoskeleton
„Ekso“, samonosný oblek simulující chůzi.
Procedura na něm probíhá tak, že vyškolený
fyzioterapeut nejprve zařízení nastaví dle
parametrů konkrétního pacienta a následně
pak vede jeho první kroky a nastavení
dále reguluje. Zkušenější pacienti mohou
Ekso ovládat samostatně prostřednictvím
speciálních francouzských holí. V současné
době uvádíme do provozu zařízení Erigo,
které je určeno pro časnou rehabilitaci
těžkých neurologických pacientů. Tento
přístroj v sobě slučuje výhody vertikalizace
a cyklického pohybu dolních končetin, který je
potencován funkční elektrostimulací. Dalším
velkým krokem vpřed bylo v říjnu 2013
zřízení neuro-urologické ambulance, s čímž
pomohla Thomayerova nemocnice v Praze.
Ambulance je vybavena urodynamickým
přístrojem a flexibilním cystoskopem.
Kromě složitějších a inavzivnějších výkonů,
jako je například aplikace botulotoxinu
do močového měchýře, jsme schopni
poskytnout našim pacientům kompletní
neuro-urologickou péči pod střechou
ústavu. V rámci této ambulance je
k dispozici také andrologická poradna. Naší
snahou do budoucna je multidisciplninární
tým i rehabilitační postupy dále rozšiřovat,
aby péče o spinálního pacienta byla tak
komplexní, jak je i spinální poranění v celé
jeho šíři.
MUDr. Karolína Bílková

Přibývají nové přístroje
Kladruby drží krok s technickým pokrokem,
který jde rychle kupředu. Díky našemu
managementu v čele s panem ředitelem,
který má nezdolnou vůli stále něco zlepšovat
a být ve všem nejlepší, mohou Kladruby
nabídnout nejnovější světové trendy

800 100 416
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Workshop

Mezioborová spolupráce
u případů roztroušené sklerózy
Od léčby tuberkulózy k rehabilitaci
Historie Rehabilitačního Ústavu Kladruby
sahá až do roku 1932, kdy bylo
rozhodnuto postavit nové sanatorium
pro léčbu kostní tuberkulózy. Vedoucí
osobností byl tehdy Dr. Schiller.
Nacisté převzali sanatorium pro válečné
účely v roce 1939 a po kompletním
dokončení stavby v roce 1941 bylo dáno
do provozu jako vojenská nemocnice.
Nacisté zde zřídili „Forschungsinstitut
der D.A.F. Kladruby“, jehož část měl
pronajatou Wehrmacht pro raněné
frontové vojáky. V době největších
válečných ztrát bylo v ústavu až 1 200
německých vojáků.
Po skončení druhé světové války sloužil
ústav jako sovětská repatriační stanice,
kterou procházeli bývalí sovětští vojáci
před návratem domů.
Od 1. 10. 1946 převzalo ústav Ministerstvo
zdravotnictví a byly zde provedeny
nezbytné úpravy včetně vybavení
interiéru. V tomto období probíhalo i
první školení odborného personálu, které
vedly fyzioterapeutky z USA. Prvními
českými frekventanty byli učitelé tělesné
výchovy. Oficiální zahájení provozu se
uskutečnilo 1. 12. 1947, kdy zařízení
neslo název „Státní ústav doléčovací“
s kapacitou 160 lůžek. V průběhu let
docházelo ke stále většímu rozšiřování
oboru rehabilitace a zvyšování nároků
na poskytování ošetřovatelské péče.
V listopadu 1955 byla otevřena nová
léčebná budova, která umožnila
rozšíření kapacity lůžek na 210.

Česká urologická společnost (ČLS JEP) uspořádala workshop na téma
Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě
pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).
Akce, kterou organizovala Sekce urodynamiky,
neurourologie a urogynekologie při ČSL
JEP ve spolupráci se Sekcí klinické
neuroimunologie a likvorologie při České
neurologické společnosti, zavedla zdravotníky
do obce Počátky. Do krásného prostředí
Českomoravské vysočiny se sjeli zejména
neurologové a urologové z RS center z celé
republiky. Cílem sympózia bylo především
podpořit ještě širší mezioborovou spolupráci
v této oblasti. Odborný program byl sestaven
z přednášek urologů a neurologů. Velký
prostor byl tradičně věnován diskuzi, která ve
většině případů pokračovala i v předsálí po
skončení jednotlivých bloků.
Přidružené symptomy
Jak je známo, přibližně 90 procent
pacientů s roztroušenou sklerózou má
symptomy dolních cest močových, které
mají následně významný dopad na kvalitu
jejich života. Je proto logické, že podstatná
část programu byla věnována tématu
diagnostiky a léčby symptomů dolních
močových cest. Dlouze a podrobně se
diskutovalo také o problematice infekcí
močových cest a jejich dopadu na celkový
stav pacientů s RS, o roli intermitentní

•

Sympózium se konalo ve dnech 12. a 13.
června. Odborný program zajistili
urologové a neurologové z Lékařské
fakulty Ostravské univerzity a Fakultní
nemocnice Ostrava, 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze, Thomayerovy
nemocnice Praha, 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice
v Motole, Lékařské fakulty Univerzity
Palackého a Fakultní nemocnice
Olomouc a Krajské nemocnice Liberec.

katetrizace u pacientů s RS, o zvýšeném
riziku výskytu urologických zhoubných
onemocnění u pacientů s RS a o reálných
očekáváních pacientů od urologické léčby.
Pozornost byla věnována rovněž tomu,
kdy by měl neurolog pacienta s RS odeslat
na urologické vyšetření.
Nabízí se spolupráce na výzkumu
Bylo konstatováno, že na mnohé otázky
nejsou známy jednoznačné odpovědi,
protože nemáme k dispozici relevantní
data. V této souvislosti se samozřejmě
nabízí možnost spolupráce mezi urology
a neurology nejen v oblasti léčebné, ale
i na poli klinického výzkumu. Velká většina
účastníků také podpořila myšlenku vytvořit
národní doporučení pro urologickou péči
o pacienty s RS.
Pozitivní ohlasy účastníků sympózia
svědčí o tom, že má smysl podobná
setkání organizovat i v budoucnu.

Postupně se rozšířilo i zázemí okolo
ústavu. V roce 1975 byl do provozu
uveden sportovní areál, hřiště na
minigolf a posléze i rozsáhlý lesopark.

Za organizátory
Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

V říjnu 1995 bylo otevřeno nové
rehabilitační oddělení. Všechny nově
vybudované objekty jsou propojeny
podzemními komunikacemi. V roce
2003 byla dokončena rekonstrukce
staré budovy rehabilitace a kompletně
rekonstruovány bazény. Vznikl i klasický
25 metrů dlouhý plavecký bazén a bazén
s pohyblivým dnem. Rekonstrukce
neminula ani tělocvičnu a kinosál a nově
vzniklo fitness a 2 menší tělocvičny.

Setkání provázela rozsáhlá neformální diskuze.

Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.
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Na vozíku jsem nabral nový směr
Zdeněk Šafránek vedl před nehodou, která ho odkázala na invalidní vozík,
velmi aktivní život, jehož se nehodlal vzdát ani po úrazu. Začal se proto
aktivně věnovat sledge hokeji a dotáhl to až na světovou úroveň. Naposledy
jsme ho mohli vidět na paralympijských hrách v Soči.

se snad musel narodit se sáněmi na zadku.
Po třech měsících jsem se dostal do české
reprezentace a od té doby jsem usilovně
makal, abych se tam udržel a stíhal světovou
špičku. Poslední dva roky jsem kapitánem
a jsem na to náležitě hrdý.
Je těžké dostat se s hendikepem
k vrcholovému sportu? Jaké jsou
podle vás možnosti pro mladé lidi, kteří
se ocitnou na vozíku a chtěli by dál
sportovat?
Každý úraz je jiný, něčím specifický. Tím
pádem se pro různé lidi otevírají možnosti

Můžete se, prosím, se čtenáři podělit o to,
co se vám stalo, že jste zůstal na vozíku?
Úraz se mi stal 9. 1. 2003 v práci. Kolem
desáté hodiny dopoledne jsem opravoval
přívěs za kamión určený pro přepravu
osobních automobilů. Bylo to špatně
zajištěné a horní plošina se sesunula dolů,
kde jsem byl já. Ta plošina vážila kolem dvou
tun, rozdrtila mi obratel L1 a úplně přerušila
míchu. Od té doby jsem na invalidním
vozíku a snažím se dělat maximum pro
to, abych dokázal, že i hendikepovaní lidé
mají možnosti být úspěšní.
Když se člověku takto zásadně změní
život, asi nějakou dobu trvá, než se s
tím vyrovná. Někomu se to bohužel
nepodaří nikdy. Jak jste toto měl vy? A
co vám pomohlo nebo pomáhá překonat
těžké chvíle?
Já jsem člověk, který se snaží koukat
dopředu a jít za novými cíli. Je pravda,
že, když se mi stal úraz, nevěděl jsem,
co bude dál, ale ne ve smyslu beznaděje.
Spíš jsem zkrátka netušil, co to obnáší.
Skutečnost, že nebudu chodit, jsem
zjistil hned po probuzení z narkózy po
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operaci. A s malou nadsázkou bych
snad mohl říci, že jsem s tím byl smířený
ještě před tím, než se to stalo… Neměl
jsem stavy zoufalství, neuzavřel jsem se
před ostatními. Velmi brzy po úrazu jsem
se dostal do rehabilitačního zařízení
v Košumberku, kde se mi začaly otevírat
možnosti, co dělat dál. Do té doby jsem
byl hodně aktivní člověk, což bylo velmi
důležité. Hned, jak to bylo možné, jsem
na sobě začal pracovat a cvičit. S tím mi
hodně pomohl můj rehabilitační pracovník
Dominik Jiříček, který mi ukazoval nové
a nové věci, jež jsem mohl dělat.
Jak jste se dostal ke sledge hokeji?

různých sportů. Důležité je, aby dotyčný
člověk šel dál, makal na sobě a vybral si
sport, který ho bude bavit a zároveň bude
vhodný pro jeho typ hendikepu. Já osobně
jsem začal hokejem a postupně jsem
zkoušel i jiné sporty, jako je basketbal,

Když jsem se z Košumberku vrátil domů,
nebylo to moc jednoduché. Všude byly
bariéry. V tomto období mi hodně pomohla
rodina. Navštěvoval jsem svou doktorku
z neurologie, paní Luňákovou, a ta mi
dala kontakt na Michala Najbrta, který měl
v té době na starosti sledge hokejový
klub Draci Kolín. Jel jsem se podívat
na trénink a hned jsem věděl, že kvůli
tomuto jsem zůstal na vozíku (směje se).
Poté, co jsem sám absolvoval několik
tréninků, se o mně začalo říkat, že jsem
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Rozhovor

okolností. A hlavně pracovat na tom, aby
nemusel přemýšlet, proč se to a to stalo
a že je konec. Skončit na vozíku konec
neznamená! Každá nepříjemnost nám
otevírá dveře pro nový směr.

florbal, tenis, atletika a silniční kolo. Nic
mě ale nechytlo tak, jako právě hokej.
I když je pravda, že ještě jeden sport mám
v srdíčku a snažím se ho dělat naplno,
a to je terénní handbike. I zde sbírám
dosti úspěchů. Ale hokej je priorita!

Jitka Sigmundová
Co všechno obnáší příprava na zápas?
Příprava na zápas je prakticky pořád
stejná. Hodinu až hodinu a půl předem
probíhá v kabině různé protažení
a rozhýbání svalů, abych předešel
křečím při velké zátěži.

Zdeněk Šafránek
(* 21.2.1982)
▪ Ke sledge hokeji se dostal v roce
2006 v Kolíně.

Letos jste se zúčastnil paralympijských
her v ruském Soči, což si jistě zaslouží
gratulaci. Byl jste na takové slavnostní
sportovní události poprvé, nebo už
máte i jinou zkušenost? Jak se vám
v Soči líbilo?

Jak se vám daří skloubit metodu ČIK
s vrcholovým sportem?
Díky super produktu od společnosti Coloplast
mi cévkování při vrcholovém sportování
nedělá žádné problémy ani starosti.
Na zápasy cestujete sám, nebo jste
v tomto ohledu na někom závislý?
S cestováním je to tak, že se všude
dopravuji sám autem. Výjimkou jsou
výjezdy s reprezentací, která zpravidla platí
cestovní náklady. My se většinou dopravíme
pouze na letiště. Před dlouhou cestou autem
či letadlem se samozřejmě musím
vycévkovat, abych předešel případným
potížím.

Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

Díky hokeji už jsem párkrát dokola obletěl
svět a jsem za to moc rád. Pokud to půjde,
budu na sobě makat, abych se co nejdéle
udržel ve světové špičce. Je to pro mě
značně obtížné, protože jsem nejvíce
postiženým hráčem české reprezentace
a skoro i ve světě mezi reprezentanty
jiných zemí. V Soči bylo krásně a skoro vše
probíhalo bezchybně. Skončili jsme pátí,
stejně jako před čtyřmi roky ve Vancouveru.
Měli jsme sice větší ambice a přípravě
jsme věnovali opravdu hodně času a sil,
ale nevyšly nám dva zápasy, takže jsme
nepostoupili ze skupiny a pouze obhájili to
páté místo.
Pokud si náš rozhovor čte někdo, kdo je
třeba na invalidním vozíku čerstvě a má
pocit, že tu situaci nepřekoná, co byste
mu poradil?
Osobně jsem hodně jezdil mezi lidi
s hendikepem a snažil se je namotivovat
do nového života, ale je to opravdu těžké.
Jakmile se někdo uzavře do sebe, není
snadné s ním hnout. Jde hlavně o velkou
trpělivost a pomoc kamarádů a rodiny.
Hendikepovaní lidé, kteří chtějí něco dělat,
mají v dnešní době hodně možností.
Člověk se musí snažit žít za každých
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▪ Při svém hostování ve Spartě během
play-off slavil mistrovský titul a dostal
pozvánku do reprezentace, se kterou
přijel i na paralympijské hry do
Vancouveru (2010), kde se jeho tým
umístil na páté příčce.
▪ Letos se zúčastnil paralympijských
her v Soči a se svým týmem opět
vybojoval páté místo.

Sledge hokej
▪ Jedná se o paralympijskou verzi
ledního hokeje, určenou především
pro sportovce s postižením dolní části
těla. Hraje se na speciálních sáních
(anglicky „sledge“) zkonstruovaných
ze sedáku, ocelového rámu a dvou
nožů k bruslení. Hráči drží dvě krátké
hokejky, jejichž pomocí se pohybují
a zároveň ovládají puk.
▪ Pravidla hry jsou velmi podobná
klasickému hokeji, rozdíly jsou
především v povinné výstroji.
▪ Česká klubová soutěž je na vysoké
úrovni a tuzemský národní tým náleží
do světové elitní skupiny A. Celkem je
v Česku zaregistrováno osm sledge
hokejových klubů.
▪ Na lokální úrovni se zápasů někdy
účastní zcela zdraví lidé, čímž tento
sport plní důležité integrační poslání.
Reprezentační mužstvo je však tvořeno
výhradně handicapovanými hráči.

3. číslo, srpen 2014
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U lékaře

Dysfunkce dolních močových cest u pacientů s RS
Roztroušená skleróza (RS) je systémové autoimunitní onemocnění způsobující významné zpomalení vedení
nervového vzruchu z mozku na periferii a naopak. Vzhledem k tomu, že v 35 až 97 procentech případů jsou
poškozeny nervové struktury, které se podílejí na řízení močového měchýře a svalstva pánevního dna, jsou potíže
s vyprazdňováním močového měchýře nebo naopak s udržením moči u pacientů s RS velmi časté.
Tyto potíže jsou odborně označovány jako
symptomy (příznaky) dolního močového
traktu. Udává se, že tyto potíže mohou být
u 9 procent pacientů prvním a u 2 procent
pacientů také jediným projevem RS.
Symptomy dolního močového traktu dělíme
obecně na příznaky jímací a vyprazdňovací.
Mezi jímací příznaky řadíme především
urgence, kdy se u pacienta náhle dostaví pocit
velmi silného nucení na močení, kterému lze
jen velmi těžko odolat. Pacient musí okamžitě
vyhledat toaletu a může se dokonce stát,
že moč unikne ještě před tím, než se mu to
podaří. Tuto situaci označujeme jako urgentní
inkontinenci. Dalším typickým příznakem je
frekvence, tedy časté nucení na močení. Do
skupiny příznaků vyprazdňovacích řadíme
nutnost tlačit při močení, slabý proud moči
a pocit nedokonalého vyprázdnění močového
měchýře.
Typy příznaků není snadné rozlišit
Pro roztroušenou sklerózu je typická velká
variabilita příznaků, které se velmi často
vzájemně kombinují a jejichž intenzita se
mění v čase. Udává se, že až 80 procent
pacientů s RS má některý z jímacích příznaků,
vyprazdňovací příznaky se vyskytují o něco
méně často (asi u 60 procent pacientů).
Ne vždy jsou ale sami nemocní schopni
rozlišit mezi jednotlivými typy příznaků. Pokud
pacient například trpí urgencemi, může se
mu stát, že pocítí tento patologický pocit
prudkého nucení na močení i ve chvíli, kdy
je močový měchýř takřka prázdný. Nicméně
urgence jej donutí vyhledat toaletu, kde ale
pacient jen s obtížemi vymočí něco málo moči
z prázdného měchýře. Své problémy pak
pacient popisuje jako potíže s vyprázdněním
močového měchýře („chtělo se mi strašně
moc, ale nemohl jsem se vymočit…“).
Přidávají se psychické problémy
Dopady potíží s močením a udržením moči jsou
pro pacienty velmi závažné. Podle výzkumů
více než dvě třetiny pacientů vnímají potíže s
močovým měchýřem jako zásadní omezení
jejich každodenního života. Pacienti podřizují
svůj denní program „močovému měchýři“.
Dochází k redukci společenských a fyzických
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aktivit. Omezují také cestování a vydávají se
pouze do míst, kde ví, kde se nacházejí toalety.
Na neznámých místech provádějí nejdříve
vyhledání toalet („Pro jistotu…“ , „Co kdyby se
mi chtělo močit…“ ). Výsledkem je významná
psychická zátěž. Pacienti mají obavy z úniku
moči, ze zápachu, cítí se nečistí. Navíc mají
obavy z postojů okolí, pokud by jejich potíže
vešly ve známost. Pacienti zažívají pocit ztráty
své společenské role, ocitají se v izolaci.
Ztrácejí stávající společenské kontakty, nové
nenavazují. To vede k dalšímu omezování
jejich duševní a tělesné aktivity. Někteří autoři
tak hovoří o „psychosociální smrti“. Z výše
uvedeného vyplývá, že příznaky dolního
močového traktu velmi významně limitují
běžný život pacientů s RS.
Různé možnosti léčby
Diagnostika a léčba těchto potíží patří do rukou
urologa. V diagnostice se využívají především
jednoduché a pro pacienta nezatěžující metody
(vyšetření moči, mikční kalendář, ultrazvukové
vyšetření). Jen v některých případech je
nutno použít náročnější diagnostické metody
(urodynamické vyšetření). Při léčbě jímacích
příznaků se nejčastěji využívají léky ze
skupiny anticholinergik. Na jejich podávání
příznivě reaguje (udává zlepšení potíží alespoň
o 50 procent výchozího stavu) asi polovina 70
procent pacientů. Léky způsobují zejména
prodloužení časového intervalu mezi vznikem
pocitu nucení na močení a okamžikem, kdy
moč začne odcházet. Jinými slovy, pacient má
více času na to, aby se dostal na toaletu.
Bohužel ani tyto léky nejsou všemocné. Asi
20 až 30 procent pacientů udává, že léky
u nich buď nezabírají dostatečně, nebo
dokonce vůbec. Dalších asi 20 až 30 procent
pacientů nemůže tyto léky dlouhodobě užívat,
přestože jsou u nich účinné, protože zároveň
způsobují nežádoucí účinky. Z nich nejhůře
pacienti vnímají velmi nepříjemné sucho
v ústech a zácpu. Pro tyto pacienty je mnohdy
alternativou aplikace botulinumtoxinu do stěny
močového měchýře. U pacientů s nejtěžším
postižením, v případě neúspěchu předchozí
léčby a zejména v případě, že abnormální
činnost močového měchýře ohrožuje funkci
ledvin, je nutno sáhnout k operačnímu řešení. To
ve většině případů znamená zvětšení kapacity
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močového měchýře pomocí vlastního střeva.
Tyto případy jsou ale naštěstí vzácné.
Intermitentní katetrizace
Situace v léčbě vyprazdňovacích příznaků
je problematičtější v tom smyslu, že bohužel
nemáme k dispozici žádnou medikamentózní
léčbu, která by přiměla močový měchýř
k tomu, aby se řádně kontrahoval a normálně
vypuzoval moč. Jestliže vyprazdňování
močového měchýře není efektivní a v močovém
měchýři se po vymočení hromadí zbytková
moč, je třeba sáhnout k intermitentní katetrizaci.
Pro většinu pacientů je představa, že
budou muset pravidelně zavádět do
močového měchýře cévku, zpočátku obtížně
akceptovatelná. Je ale prokázáno, že
katetrizaci močového měchýře zvládne po
určité době tréninku 90 procent pacientů.
Naprostá většina z nich následně vnímá
cévkování jako velký krok vpřed. Fakt, že
katetrizace vede k úplnému vyprázdnění
močového měchýře, umožňuje pacientovi
vydržet i několik hodin mimo dosah toalety.
Díky tomu může dotyčný opustit domov bez
obav, že dojde k nechtěnému úniku moči.
Tento stav pak vnímá velká většina pacientů
jako podstatné zlepšení jejich situace.
Jen v případě pacientů s velmi pokročilou
RS je eventualitou zavedení permanentního
katétru. Ten se sice na první pohled jeví
jako elegantní a jednoduché řešení,
je ale prokázáno, že míra komplikací je
několikanásobně vyšší než v případě
intermitentní katetrizace. Zjednodušeně
řečeno, zatímco u jednorázového cévkování
může dojít ke komplikacím (zánět močového
měchýře, poškození močové trubice), u trvale
zavedeného katétru ke komplikacím určitě
dojde, je jen otázkou kdy.
Léčba příznaků dolního močového traktu
u pacientů s RS není jednoduchá. U mnoha z
nich není cílem léčby potíže úplně odstranit,
ale spíše je zmírnit. Nejsme schopni totiž
vyléčit základní příčinu těchto potíží, tedy
roztroušenou sklerózu. Komplexní léčbou
jsme však schopni u mnoha pacientů
dosáhnout toho, aby jejich život i s touto
nemocí byl lehčí a důstojnější.
Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

Urolog radí

Jaký katetr je vhodný pro ČIK?
Dotaz čtenáře:

Pane doktore, jsem 7 roků po úrazu míchy
v oblasti C7, mám mírně zhoršený pohyb
rukou, vyprazdňuji moč cévkováním.
V nemocnici mě naučili cévkovat katetrem
Ch 12 s Nelatonovou špičkou – prý abych
si neporanil močovou trubici. Se zaváděním
mám někdy těžkosti, zejména v hloubce.
Zhruba někde u svěrače hůře pronikám.
Katetr se mi při zavádění špatně drží
a často se kroutí. Někteří podobně
postižení kamarádi používají katetry
silnější a se zahnutou špičkou. Můžete
mi prosím říct jaká je správná síla a typ
katetru pro pacienta jako jsem já?
Ondra
Na dotaz odpovídá:
MUDR. Martin Sutorý, lékař urologického
oddělení Úrazové nemocnice v Brně.

Milý Ondro, narazil jste na problém, který trápí
mnohé pacienty, ale i mne. V povědomí
mnohých lékařů, bohužel i urologů, přetrvává
přesvědčení, že nejlepší je katetr pokud
možno co nejtenčí a s takovým zakončením,
se kterým se pacient neporaní, tedy s co
nejtupějším Nelatonovým koncem. Takový
katetr byl doporučen i Vám.
Volba síly a zakončení katetru je přitom velmi
individuální záležitostí závisející mimo jiné
na tom, zda se jedná o katetr jednorázový,
používaný k čisté intermitentní katetrizaci
(ČIK), či katetr permanentní tedy takový,
který je ponechán v močové trubici trvale
bez výměny po několik týdnů. V dnešní
odpovědi se zaměřím na katetry používané
pro ČIK. O problémech permanentních
katetrů se zmíním někdy příště. Při ČIK
nezůstává katetr dlouho v močové trubici,
proto nehrozí otlačení močové trubice, tak
jak je tomu u katetru permanentního. Síla
Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

(průměr) katetru u ČIK může být až taková,
že katetr zcela vyplňuje močovou trubici –
u většiny mužů je to 18 až 22 Ch. Je však
nutné, aby katetr šel zavést naprosto volně.
Platí zásada, že první katetrizaci by měl
provést lékař, nejlépe urolog zabývající se
péčí o pacienty nastavené na režim ČIK,
a stanovil optimální velikost katetru. Katetr
většího průměru poskytuje mnoho výhod.
Vyprázdnění močového měchýře je díky
většímu průměru rychlejší, spolehlivější
a nedochází při něm k nežádoucímu
nárůstu tlaku. To je jedním ze základních
důvodů zavedení ČIK u většiny pacientů.
Větší katetr je tužší, při zavádění se nekroutí,
lépe kopíruje průběh močové trubice a jeho
větší síla usnadňuje manipulaci zejména
u pacientů s poruchou úchopu. Jeho hrot
není tak ostrý jako u katetrů menších
průměrů a postupně se rozšiřuje, proto je
menší nebezpečí poranění močové trubice.
U pacientů s křečovitým sevřením močového
svěrače umožnuje snadnější a bezpečnější
aplikaci silnějšího tlaku nutného k překonání
tohoto sevření.
Volba zakončení katetru je též individuální
záležitostí. Katetr se zobáčkem na konci
(Tiemann) byl vymyšlen pro muže, protože
jejich močová trubice v oblasti přechodu do
prostaty vytváří ohnutí (u některých mužů
až pravoúhlé). Zde se navíc katetr musí
prodírat přes zúžení způsobené svěračem.
Zahnutí konce katetru a jeho přihrocení
umožňuje při správné manipulaci lepší
vklouznutí katetru přes výše popsané místo.
Každý pacient musí, nejlépe po poradě
a instruktáži od lékaře, který jako první
provede katetrizaci, vyzkoušet sám, který
typ zakončení mu lépe vyhovuje.
Ne všichni jsme stejně šikovní. To, co pro
jednoho může být výhodou, může pro
druhého znamenat komplikaci. Každý
pacient si proto musí zkusit, co mu
vyhovuje, a to nejlépe opakovaně, někdy až
s odstupem času, kdy nabyde určitou praxi
v katetrizaci. Nezřídka se pak u našich
pacientů stává, že po půl roce katetrizace
se pacient po počátečním neúspěchu
s používáním Tiemannova katetru
k tomuto typu vrátí a ocení jeho výhody.
Podobně se časem může rozvíjet
zvýšené sevření v oblasti svěrače, které
původně bezproblémové zavádění katetru
s Nelatonovým koncem znemožní, a je
nutné přejít na zakončení Tiemannovo.
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Pro úplnost je třeba dodat, že existují
katetry klasické délky pro muže a katetry
krátké určené pro krátkou močovou
trubici ženy. Při autokatetrizaci však ženy
často používají dlouhé mužské katetry
z praktických důvodů. Delší katetr umožní
u některých snadnější manipulaci při
zavádění a lepší nasměrování odváděné
moči do sběrné nádoby či toalety. Na druhé
straně jsou pacientky, které striktně vyžadují
katetr krátký, protože jim tolik nepřekáží
v kabelce a manipulace s ním se jim zdá
jednodušší. Močová trubice ženy je silnější
než u muže, takže ve většině případů se
není třeba obávat užití katetrů síly až kolem
22 až 24 Ch. Volba hrotu katetru je i u žen
individuální. Žena nemá žádné zahnutí
uretery jako muž (viz výše), avšak celá řada
žen upřednostňuje Tiemannovo zakončení,
které umožní snadnější vklouznutí katetru
do močové trubice při zavádění po hmatu,
takzvaně naslepo.
Kromě velikosti katetru a typu jeho
zakončení je pro prevenci poranění důležité
i dokonalé zaoblení otvorů na katetru
a dobrá kluzkost katetru. Těchto parametrů
nedosahují zdaleka všechny firmy nabízející
katetry pro ČIK. Je nutno výrobky vyzkoušet
a zvolit ten, který nejlépe vyhovuje.
Při volbě katetru je tedy nutné postupovat
přísně individuálně podle potřeb pacienta
s tím, že základní podmínkou je, aby pacient
zavedl katetr co možná nejsnadněji a tím
minimalizoval možnost poranění močové
trubice. Současně je vhodné volit takový
průměr katetru, aby bez nutnosti navýšení
měchýřového tlaku došlo k rychlému
a úplnému vyprázdnění močového měchýře.
To znamená, že je tendence k užití spíše
katetrů o větším průměru (16 Ch a výše).
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
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Jak na bolest krční páteře a hlavy
Sed je pro lidské tělo a především pro naši páteř jednou z nejhorších
poloh, ve které může pracovat. Pohybovému aparátu přináší sezení mnoho
obtíží. Přetížení svalstva horní poloviny trupu vede k nepříjemným pocitům
ztuhlosti. Aby se tomuto přetížení a s ním souvisejícím bolestem předešlo,
je nutné provádět „kompenzační cvičení“.

místo protažení. Opět volně dýcháme,
s výdechem protahujeme. Doporučuji 6 až
8 nádechů na každou stranu. Lze opakovat
i několikrát během dne.
Protahování horní končetiny ve vzpažení:

Výběr vozíku (s vhodným podsedákem)
a jeho správné nastavení hrají důležitou
roli jak pro „zdravou“ mobilitu vozíčkáře,
tak i jako prevence různých obtíží.
Správným nastavením získáme lepší
stabilitu trupu a takovou pozici páteře, ve
které minimalizujeme přetížení funkčního
svalstva. Také pravidelné kompenzační
cvičení doplněné vhodnou pohybovou
aktivitou by mělo vést k vyrovnání svalových
dysbalancí. Jako základ postačí informace
z rehabilitačních pobytů.
Dále si své znalosti můžeme rozšiřovat
celou řadou odborných článků a materiálů,
které nabízí internet.
V tomto článku jsme se zaměřili na méně
známá protahovací cvičení, která jsou
dobrou prevencí nepříjemných bolestí
z přetížené krční páteře. Jedná se o pohyby
vhodné nejen pro vozíčkáře, ale třeba i pro
jedince se sedavým zaměstnáním. Cviky
mohou posloužit také jako akutní pomoc při
už vzniklé bolesti. Zároveň upozorníme na
časté chyby v provádění některých cvičení.
V níže uvedených postupech protahovacích
cvičení je zcela úmyslně vynechán horní
trapézový sval, který přejímá napětí
z ostatních svalů. Jeho časté protahování
k úlevě od bolesti nevede. Tento sval
se naopak doporučuje příliš často
neprotahovat.
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Protahování svalstva na přední straně krku:
Cvik 1: Natažené prsty jedné ruky položíme
palcem a ukazovákem nad klíční kost druhé
horní končetiny a pevně ji zafixujeme.
Rameno zafixované horní končetiny
stáhneme aktivně směrem od ucha, rukou
se můžeme přidržovat (například obruče
kola). Poté hlavu otáčíme směrem od prstů
a zakláníme uchem od hrudníku. Cítíme
tah na boční straně krku od prstů k uchu
(protahujeme kývač hlavy). Volně dýcháme,
s výdechem se snažíme klíční kost stáhnout
více od ucha. Opakujeme 3x na každou
stranu.
Cvik 2: Pomocí všech prstů zafixujeme
obě klíční kosti, skousneme zuby a
opatrně zakloníme hlavu. Cítíme celou
přední stranu krku. Pouze prodýcháváme,
snažíme se udržet klíční kosti na stejném
místě. Opakujeme 3x. Stejným způsobem
můžeme protáhnout i šíji, zatlačíme bradu
a podíváme se do klína. (Cvik 3)
Protahování mezilopatkových svalů
a zadní strany ramene:
Cvik 4: Ruku protahované strany uchopíme
za loketní kloub a předloktí (jako když
chováme dítě). Na protahované straně
držíme rameno stažené od ucha a horní
končetinu se snažíme „vytáhnout“ přes tělo.
Cítíme tah za ramenem. Pozicí loketního
kloubu (přiblížením k hlavě) měníme
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Cvik 5: Podmínkou tohoto cvičení je
dobrá stabilita trupu vsedě na vozíku při
vzpažování. V opačném případě doručuji
provádět tento cvik vleže na zádech
s podložením kolenních kloubů (nebo
můžeme využít desky stolu před sebou).
Vzpažíme protahovanou horní končetinu
a přeložíme ji přes hlavu. Druhou rukou
uchopíme přeložený loket, vytáhneme
ruku přes hlavu a nepatrně se ukloníme
do strany. Cítíme svalstvo na boku pod
ramenem a tah trojhlavého svalu pažního.
V tahu se snažíme o maximální dech,
následně na 3 až 7 vteřin dech zadržíme,
pak s výdechem protahujeme dál a chvíli
volně prodýcháváme. Doporučuji opakovat
5x na obě strany.
Protahování předloktí, ohýbače
a natahovače zápěstí
Protahování zápěstí lidé často vynechávají.
Jelikož je ale zápěstí (a úchop) pro mobilitu
a soběstačnost vozíčkáře velmi důležité,
nemělo by být protahování těchto partií
opomínáno. Bolest natahovačů zápěstí
bývá často spojená se změnou postavení
ramenních kloubů a přetížením v oblasti
prsního svalstva. Může tak být skrytým
zdrojem bolesti, přenesené na jiná místa
lidského těla (ramenní klouby, krk, hlava).
Protahování je velmi jednoduché. Pro
uvolnění svalstva pracujícího při ohnutí

Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.
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(flexi) dlaně ohneme dlaň s nataženými prsty
(v pozici „stůj“) s propnutým loktem, druhou
rukou přitahujeme dlaň směrem k sobě.
Cítíme tah přes zápěstí směrem k vnitřní
straně loketního kloubu (Cviky 6-1, 6-2).
Při protahování do natažení (extenze)
sevřeme palec s ostatními prsty v pěst (loket
opět natažený) a ruku v zápěstí ohneme
směrem za dlaní. Cítíme tah přes hřbet
zápěstí k vnější straně loketního kloubu
(Cvik 7). V obou případech protahujeme
pouze v mírném tahu a opakujeme 5x až
7x. Ani při těchto cvicích nezapomínáme na
volné dýchání.
Preventivně funkční cvičení vsedě
na vozíku
Cvik 8: Tento druh cvičení spojuje funkční
posilování důležitých svalů (fixátorů
lopatek, svalů paží,) a nutnou prevenci proti
dekubitům (proleženinám). Cílem cvičení je
na několik vteřin nadlehčit hýžďové svalstvo
z podsedáku a obnovit tak prokrvení
utlačených tkání. Při tomto pohybu se
opíráme o kola vozíku. Jedná se o vzpor
na natažených horních končetinách, kdy
tlačíme ramena dolu od uší a lopatky
pomyslně sjíždějí do kapes u kalhot. Pokud
vám k provedení tohoto cviku chybí fyzická
síla, můžete k nadlehčení pánve využít
například desku psacího stolu. V předklonu
se opřete o předloktí a pomocí přenesení
těžiště těla dopředu a tlaku předloktí do
desky pánev nadlehčete. Výdrž v obou
provedeních doporučuji 7 až 15 vteřin
a celé zopakovat 5x během jednoho cvičení.
Cvičení provádějte několikrát v průběhu
dne.
Bc. Jindřich Jarý

Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

800 100 416

bezplatná informační linka

3. číslo, srpen 2014

11

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
800
100
416

Vzorky lze používat jen po konzultaci s lékařem.

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