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Časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře

Novinka pro uživatele katetrů
SpeediCath, aplikace WheelMate™
CZEPA na nové adrese
Erektilní dysfunkce a neplodnost
mužů po poranění míchy
Coloplast počtvrté oceněn
v mezinárodním průzkumu
Spinální jednotka v Liberci

Exkluzivní rozhovor
se stolním tenistou
Vladimírem Kadlíkem

Úvod
rok úspešným po obchodnej stránke aj po
stránke šírenia metódy čistej intermitentnej
katetrizácie (ČIK) v Českej republike. ČIK
sa stáva skutočne štandardnou metódou
vyprázdňovania neurogénneho močového
mechúra, predovšetkým vďaka spolupráci
s odbornými spoločnosťami a pacientskymi
organizáciami.

Milé čtenářky,
vážení čtenáři,

Milí priatelia,
držíte v rukách vianočné vydanie našich novín
nielen pre ľudí s neurogénnymi poruchami
vyprázdňovania, ale pre všetkých, ktorých
táto problematika zaujíma. Aj tentokrát
sa pokúšame vhodne namiešať odborné
témy s niekoľkými zaujímavými rozhovormi,
aktivitami
pacientskych
organizácií
a predstavením spinálnej jednotky v Liberci.
Ako spoločnosť s poslaním uľahčiť život
ľuďom, ktorí to vzhľadom na svoj zdravotný stav
potrebujú, rozširujeme naše služby aj mimo
štandardný pacientsky servis – tentokrát sme
zamierili do digitálneho sveta – v tomto čísle
vám predstavujeme voľne dostupnú mobilnú
aplikáciu WheelMate, ktorá môže uľahčiť
cestovanie a orientáciu ľuďom s poruchami
vyprázdňovania.
Sme veľmi radi, že vám opäť môžeme priniesť
rozhovor so zaujímavým človekom, ktorým
je tentokrát majster Európy v stolnom tenise,
Vladimír Kadlík. Príbehy ľudí, u ktorých
je intermitentná katetrizácia súčasťou ich
každodenného bytia sledujeme s hlbokou
úctou a rešpektom k ich vôli bojovať s výzvami
života a každý jeden z nich je pre nás
inšpiráciou a motiváciou, aby sme našu prácu
vykonávali ešte lepšie a prinášali takýmto
ľuďom zdravotnícke pomôcky a služby, ktoré
im budú ešte väčšou oporou.
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Na druhej strane, pre opakovane negatívne
stanovisko Všeobecnej zdravotnej poisťovne
(VZP) sa nám nepodarilo na český trh uviesť
náš prémiový produkt - katéter SpeediCath
Compact , ktorý sa za niekoľko rokov
na európskych trhoch stal prvou voľbou
intermitentnej katetrizácie – spája jedinečné
vlastnosti jediného hydrofilného katétra
na českom trhu, ktorým je vám známy
SpeediCath, s diskrétnosťou, jednoduchosťou
použitia a likvidácie a s bezpečnosťou
pri samotnej katerizácii. Napriek tomuto
neúspechu sa nevzdávame a veríme, že
Všeobecná zdravotná poisťovňa pochopí, že
klinická a ekonomická efektivita, ktorá je pri
používaní tohto katétra preukázaná niekoľkými
odbornými štúdiami, by mala byť dostupná
aj pre pacientov v Českej republike – ako to
však vnímame, táto téma je, bohužiaľ, skôr
predmetom politického rozhodnutia, než čisto
odbornej, medicínsko-ekonomickej diskusie...
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Všetci vieme, že najbližšie dva roky budú rokmi
volebnými. Politické strany a ich predstavitelia
nás zahrnú sľubmi a víziami – môžeme si len
priať, aby medzi nimi boli aj reálne vízie o vyššej
kvalite starostlivosti o chronicky chorých
ľudí a to aj prostredníctvom legislatívy, ktorá
umožní dostupnosť moderných, inovatívnych
medicínskych technológií, či zdravotníckych
pomôcok všetkým, ktorí ich potrebujú...

• Díky sportu se udržuji v kondici
rozhovor s Vladimírem Kadlíkem..... 6
Život na vozíku
• Erektilní dysfunkce a neplodnost
mužů po poranění míchy ................ 8
Zdravotnická zařízení

Na záver mi, priatelia, dovoľte, zaželať vám,
aby ste tie svoje šťastné a spokojné Vianoce
prežili s tými, ktorých máte radi a na ktorých
vám všetkým najviac záleží.

Ak sa obzrieme za rokom 2015, pre spoločnosť
Coloplast A/S v Českej republike bol tento

• Spinální jednotka v Liberci .......... 10
Informujeme

S úctou

• Coloplast počtvrté oceněn
v mezinárodním průzkumu .......... 11

Mgr. Radoslav Štilla
ředitel Coloplast A/S,
Česká republika a Slovensko
•

Zákaznická linka Coloplast

Vánoční svátky plné lásky
a porozumění, v roce 2016
mnoho zdraví a štěstí
přeje

800 100 416

bezplatná informační linka

Kolektiv Coloplast A/S

v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.
e-mail: info@coloplast.cz
Upozorňujeme čtenáře, že uveřejněné texty
mohou obsahovat reklamní sdělení.
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Bezplatná zákaznická linka Coloplast
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Novinka

Novinka pro uživatele katetrů SpeediCath,
aplikace WheelMate™
... aby byl život s hendikepem o něco snadnější
V minulém roce uvedl Coloplast v mnoha zemích novou mobilní a webovou aplikaci WheelMate™. Aplikace je
určena všem uživatelům katetrů SpeediCath nebo EasiCath a poskytuje přehled o nejbližších bezbariérových
toaletách a parkovacích místech. V tomto roce se k této iniciativě připojil i Coloplast v České republice.
WheelMate™ je bezplatná mobilní
a
webová
aplikace
obsahující
informace o bezbariérových toaletách
a parkovacích místech nejen po
celé České republice, ale po celém
světě. Informace jsou vkládány přímo
uživateli, jedná se tedy o ověřená místa.
Kdokoliv může po návštěvě daného
místa informace upravit nebo doplnit
komentářem či hodnocením a přispět tak
k budování mapy bezbariérových toalet
a parkovacích míst.
Aplikaci WheelMate™
si můžete
stáhnout zcela zdarma do vašeho
počítače na adrese www.wheelmate.
cz. Do vašeho chytrého mobilního
telefonu ji stáhnete buď v e-obchodě
Google play (v případě Androidu), nebo
operačním mobilním systémem iOS
(v případě iPhonu).

ohledně aplikace WheelMate™, obraťte
se na naši bezplatnou informační linku:

800 100 416
nebo využijte tento QR kód:

S aplikací WheelMate™ se už nemusíte
bát neplánovaných cest do neznámého
prostředí. Pokud byste potřebovali
poradit nebo měli jakékoliv jiné dotazy

CZEPA

Česká asociace paraplegiků – CZEPA
na nové adrese
Od září 2015 najdete kancelář České asociace paraplegiků – CZEPA
na nové adrese:

Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14
Sledujte aktuální nabídku zajímavých akcí,
které pro Vás připravujeme:

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

800 100 416

bezplatná informační linka
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CZEPA

Regionální setkání vozíčkářů se uskutečnilo
v Karlových Varech
Odpoledne 11. září 2015 věnovala Česká asociace paraplegiků – CZEPA regionálnímu setkání vozíčkářů
Karlovarska, které zorganizovala ve spolupráci s fyzioterapeutkou z Karlových Varů Mgr. Lenkou Geierovou.
Pozvání na toto setkání přijala,
samozřejmě kromě našich klientů
a dalších vozíčkářů Karlovarska, i desítka
společností a organizací. Mezi nimi
i distributoři a výrobci pomůcek, kteří
akci podpořili nejen prezentací svých
inovativních produktů, ale i finančně či
formou dárků. Ty někteří vozíčkáři získali
prostřednictvím tomboly.
Co si všechno mohlo na 50 účastníků
setkání prohlédnout a hlavně vyzkoušet?
Nejvíce se řádilo na elektrickém vozíku/
motorce Rid-e, kterou ještě s další
motorkou pro „choďáky“ přivezl pan Ivo
Kaštan, iniciátor nápadu spojit vozík
s motorkou. Po in-line dráze se již mohli
prohánět i tetraplegici, což bylo pro
mnohé zúčastněné až nepochopitelné.
Nový typ přídatného zařízení Smart
drive s ovládáním přes bluetooth přivezl
i s terénním handbikem pan Jiří Kuchta
(firma ProVozejky) a předvedl možnosti
těchto pomůcek v terénu prakticky.
Všichni účastníci mohli získat informace
od dalších prezentujících společností.
Na setkání přijal pozvání pan Jan Píbal,

majitel firmy JP Servis, a předvedl
přítomným různé vychytávky úprav auta
pro handicapované řidiče i neřidiče.
Poprvé se účastnil této akce i pan
Ing. Jiří Schejbal, který s sebou přivezl
své sedáky z paměťové pěny.
Pro mnohé byl středem pozornosti golfový
vozík pro vozíčkáře, jehož vlastnosti
a také Českou golfovou asociaci
hendikepovaných prezentoval pan Jiří
Bartoň. Vozítko Genny (na podvozku
Segway) ukázal a nechal vyzkoušet
Zdeněk Kirch.
Jako organizátor je Česká asociace
paraplegiků – CZEPA ráda, že se mohla
seznámit s činností, s panem ředitelem
Petrem Končelem i dalšími pracovníky
Centra
pro
zdravotně
postižené
Karlovarského kraje, které poskytuje své
služby i klientům CZEPA.
CZEPA

Semináře BanalFatal! na ZŠ a SŠ
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
realizuje protiúrazovou kampaň a semináře
pro studenty s názvem BanalFatal!
www.banalfatal.cz
Napříč regiony České Republiky připomíná,
jak banální situace mohou končit fatálními
následky, a varuje před nimi. Letos už
seminář BanalFatal! realizovala v osmi
školách a do dalších se závěrem roku chystá.
Žáci základních i středních škol o tomto
programu shodně řekli, že na tento seminář
asi nikdy nezapomenou. Netušili prý, že je
páteř tak křehká a stačí tak málo, aby se
zdravý sportovec stal vozíčkářem.
Pokud máte tip na školu ve vašem regionu,
kde by se hodilo uspořádat preventivní
seminář BanalFatal!, ozvěte se do kanceláře
CZEPA: czepa@czepa.cz
či na tel.: +420 775 980 952.
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bezplatná informační linka

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

Urolog radí

Nepřeji si další aplikaci botulotoxinu
Dotaz čtenáře:
Vážený pane doktore, jsem na vozíku
16 roků a po celou dobu se intermitentně
cévkuji. Mezi cévkováním mám pravidelně
úniky, takže musím nosit plenu a mívám
časté močové infekce. Před rokem mi můj
urolog aplikoval botulotoxin do močového
měchýře. Nyní užívám léky na zklidnění
močového měchýře, ale špatně je snáším.
Při posledním vyšetření mi našli „výrazně
zesílenou stěnu močového měchýře“
a navrhli další aplikaci botulotoxinu. Mám
z toho strach, a proto jsem další aplikaci
botulotoxinu odmítnul. Co byste navrhoval
vy?
Lukáš
Na dotaz odpovídá:
MUDr. Martin Sutorý, lékař urologického
oddělení Úrazové nemocnice v Brně.

Lukáši, v prvním čísle tohoto časopisu
jsem se věnoval vysvětlení, k čemu vlastně
slouží čistá intermitentní katetrizace (ČIK)
u pacientů s neurogenním močovým
měchýřem. Dovolím si krátce shrnout,
abych vám vysvětlil, proč dochází
k zesilování stěny močového měchýře, jaké
to má důsledky, proč a jak je nutné s tím
bojovat.
U celé řady pacientů po poranění nervů,
které ovládají močový měchýř, dochází
k tomu, že se svěrač při sevření močového
měchýře neotevírá a močový měchýř je
tak nucen vyvinout větší tlak, aby moč
vytlačil. Touto opakovanou snahou sílí a je
schopen vyvinout stále vyšší a vyšší tlak.
Na zobrazovacích vyšetřeních se stěna
jeví silnější (obdoba kulturisty v posilovně,
kterému narůstají svaly). Poškození nervových
drah s sebou navíc nese i nedostatečné
Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

tlumení centra, které ovládá močení.
Močový měchýř se tak namáhá nejen silou
proti svěračům, ale současně se svírá
častěji a na daleko menší podnět. Pokud
je stav neřešen, dochází ke stále častějším
nechtěným unikům moči, a hlavně může
dojít ke zpětnému toku moči do ledvin, což
vede k jejich postupnému zničení s nutností
napojení na umělou ledvinu.
Zavedení ČIK je prvním a základním
opatřením, které, pokud je prováděno ještě
před vzestupem tlaku v měchýři, umožní
odtok moči, aniž by měchýř „trénoval
a sílil“. Cévkování musí být provedeno dříve,
než dojde k úniku moči, který je neklamnou
známkou nežádoucího vzestupu tlaku.
Mnozí pacienti se tak musí zpočátku
cévkovat i více než šestkrát za den. Samotné
cévkování stačí k potlačení nežádoucích
tlaků jen u části pacientů, u ostatních musí
být zavedena další terapie, která sníží
tlak v močovém měchýři na únosnou míru
a zabrání tak dalšímu zesilování močového
měchýře. Toto je i váš případ.
Prvním pomocným opatřením, když nestačí
ČIK, je podání medikamentů, takzvaných
„močových spasmolytik“, které sníží
schopnost sevření močového měchýře
a zvýší tak jeho objem do prvního sevření.
Nedochází tak brzy k úniku, močový
měchýř nesílí a nepoškozuje se. Dávky
spasmolytik však musí být dostatečné
a jejich účinnost by měla být kontrolována
opakovaným
měřením,
takzvaným
urodynamickým vyšetřením. Jejich užívání
je často provázeno vedlejšími účinky,
pro které je řada zejména špatně
informovaných pacientů odmítá a vystavuje
se tak nebezpečí pozdějšího poškození
ledvin a nutnosti nosit stále pleny. Jako
základní opatření při potlačení vedlejších

800 100 416

bezplatná informační linka

účinků spasmolytik je zejména pravidelná
každodenní péče o vyprázdnění stolice
pomocí nálevu a nepřetržité užívání malé
dávky vhodných osmotických projímadel.
Jednou z možností, jak se močovým
spasmolytikům vyhnout, je aplikace
botulotoxinu. Jedu, který způsobuje
svalové ochrnutí. Aplikuje se bez nutnosti
celkové anestezie pomocí cystoskopu
speciálními jehlami do stěny močového
měchýře.
Močový měchýř ochrne asi
na 4 až 6 měsíců. Poté je nutno aplikaci
opakovat. Vaše obavy tedy nejsou na místě,
k zesílení stěny měchýře rozhodně nedošlo
vlivem botulotoxinu, ale právě v důsledku
nedostatečného tlumení stahů močového
měchýře. Pokud vám terapie botulotoxinem
nepřinášela jiné komplikace, rozhodně bych
ji neopouštěl.
Trvalým řešením, avšak bohužel nevratným,
je snížení tlaku v močovém měchýři
pomocí operací. Do močového měchýře
může být všita „záplata“ z tenkého střeva,
která zvýší kapacitu měchýře a sníží tlak.
Další možností je aplikace speciálního
stimulátoru, který drážděním periferních
nervů utlumí centrum řízení močového
měchýře a tím potlačí jeho schopnost se
svírat. Další (poměrně složitou) operací
v páteřním kanálu můžeme trvale přerušit
nervy vedoucí impulzy od močového
měchýře do míšního centra pro močení.
Močový měchýř po této operaci ztratí sílu.
Při současné elektrické stimulaci nervů,
které vedou impulzy z centra k měchýři,
pak můžeme dosáhnout močení po zapnutí
stimulátoru.
Jak vidíte, Lukáši, je nanejvíce nutné,
abyste s vaším urologem zvolil takovou
variantu tlumení močového měchýře, která
vám umožní cévkování takových objemů
moči, abyste se nemusel cévkovat více jak
pětkrát za den a současně nedocházelo
k unikům moči mimo cévkování. Ve vašem
případě rozhodně pouhé cévkování nestačí
a ponechání současného stavu je špatným
řešením.

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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Rozhovor

Díky sportu se udržuji v kondici
Vladimír Kadlík byl od malička aktivním sportovcem. V roce 2001 ho ale
dopravní nehoda upoutala na invalidní vozík. Již o rok později se začal
věnovat stolnímu tenisu a dotáhl to až na první příčku na Mistrovství
Evropy. V roce 2014 získal také ocenění Nejlepší sportovec roku města
Brna. S tímto inspirativním člověkem vám teď přinášíme rozhovor.

Jak jste to celé zvládal psychicky?
Na začátku to bylo špatné. Probudil jsem
se na JIPce s několika kapačkami a měl
jsem trubice v krku kvůli lepšímu dýchání.
Nevěděl jsem, kde jsem, nemohl jsem se
pohnout ani mluvit. Řekli mi, že to bude
na velmi dlouho. V Hrabyni to bylo ještě
špatné, protože jsem si začal uvědomovat,
že jsem v jednu chvíli přišel o vše. O zdraví.
O práci. Byl jsem mistr na střední škole.
O holku. Vykašlala se na mě asi pět měsíců
po úrazu, z ničeho nic. Byli jsme spolu dva
roky. To bylo těžké. Měl jsem ale oporu
v rodičích, navštěvovali mě každý týden.
Jak se říká, v nouzi poznáš přítele.

Jak se to stalo, že jste zůstal odkázán
na invalidní vozík?

dostat do vany, chodit na záchod a mnoho
dalšího z běžného života.

V roce 2001 jsem odjel na motorce, ale
bohužel jsem se již domů nevrátil. Jezdil
jsem závodně v Brně na Grand Prix,
ale tenkrát jsem jel na obyčejné silnici.
Podjelo mi přední kolo v zatáčce na štěrku
a dopadnul jsem na sloup veřejného
osvětlení, mám úplně přerušenou míchu
a tři zlomené obratle. Stalo se to v noci
v zatáčce na okrskové silnici u Kroměříže.
Po havárii mě převáželi vrtulníkem do Brna
na spinálku, ale bohužel se v noci nelétalo,
takže jsem musel čekat do šesti hodin do
rána. Probudil jsem se až ve vrtulníku,
nejspíš mě vzbudil ten rachot.

A už tenkrát jste začal s cévkováním?

To je pravda. Zůstanou vám tak dva, velmi
malé procento. Byl jsem přes tři měsíce
na spinálce, pak půl roku v Hrabyni, takže
devět měsíců jsem byl mimo a učil jsem
se vše od začátku. Potom jsem se nemohl
vrátit do svého bytu, protože jsem bydlel
sám v patře, kam vedlo třicet schodů. Ani
u rodičů to nešlo, tam bylo ještě více
schodů, bylo to ve třetím patře. Takže jsem
šel k babičce, protože u ní byl jen jeden
velký schod a to vyřešila rampa. Bydlel
jsem u ní půl roku, než jsem sehnal byt
tady v Kroměříži. Již tam jsem začal chodit
do společnosti a hodně mi to pomohlo.

Ano, poprvé již v nemocnici. Ze začátku
mi pomáhali, ale pak to nechali na mně.
Tenkrát se používaly suché cévky a gel
Mesocain.

Někdo mi říkal, že byl rád, když se
dostal do Paraplete, kde byli lidé taky
na vozíku. Že mu pomohlo být „mezi
svými‘‘.

Takže máte srovnání
pomůckami ...

Ne, tak jsem to já neměl. Já jsem chodil
mezi lidi, nevadilo mi to. Pak jsem začal
hrát ping-pong. Poprvé v životě jsem dostal
pálku do ruky, předtím jsem to nikdy nehrál,
jen jsem si pinkl jednou na vojně.

Čekání v Kroměříži si nepamatujete?

s

dnešními

Ano. Později jsem přešel na katetry, do
kterých se před použitím nalila jen voda,
muselo se 30 sekund počkat, a pak
se daly použít (katetr EasiCath - pozn.
redakce) a teď jsou nové k okamžitému
použití (SpeediCath - pozn. redakce). Je to
jednodušší a ihned jsou k použití.

Ne, to si vůbec nepamatuji.
Máte zkušenost i s vyklepáváním?

Vy jste byl spíš na ty silné stroje…
Ano, hrál jsem dříve i fotbal a hokej, ale na
motorce jsem jezdil již od šesti let. Asi jsem
to měl v krvi po dědovi, který měl v životě
sedmnáct motorek.

A jak dlouho jste byl na spinálce?
Tam jsem ležel přesně 93 dnů. Byla to
dlouhá doba, protože jsem prodělal čtyři
operace. Pak jsem se dostal na půl roku do
Hrabyně. Tam jsem se učil oblékat, jak se
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S vyklepáváním to není dokonalé, vždycky
tam něco zůstane, třeba dva decilitry,
a nevydrží to tak dlouho, jako když se
člověk vycévkuje.

800 100 416

bezplatná informační linka

A dnes se cítíte líp mezi chodícími nebo
mezi vozíčkáři?
To je úplně jedno, záleží na člověku. Rozlišuji
pouze mezi dobrými a špatnými lidmi.

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

Rozhovor

Jak se žije vozíčkáři v Kroměříži?
Tady je to dobré. Radní se starají. Skoro
všude už udělali nájezdy a přejezdy. Ještě
zbývá udělat bezbariérově nějaká místa
pro zábavu, ale na úřadech to udělali již
téměř všude. Není to problém.
A jak jste se tedy dostal ke stolnímu
tenisu?
Nejprve jsem začal hrát basketbal.
V Hrabyni jsem to zkoušel, ale pořád jsem
se válel na zemi. Trochu jsem zabral a hned
jsem letěl na záda. To byly takové složitější
začátky. Teprve jsem se učil žít s vozíkem.
Ping-pong jsem začal občas hrávat v roce
2002 s kamarády amatéry na škole, kde
byl jen velmi starý stůl venku na dvoře.
To byly velmi těžké podmínky, ale jak se
říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Po
přestěhování se do Kroměříže jsem si
našel klub Slavia, kde jsem mohl trénovat
lépe, ale bohužel zde bylo čtyřicet schodů,
tak to také nebylo pravidelně. V Kroměříži

jsem hrál soutěž za stojící. Za vozíky jsem
začínal hrát v Otrokovicích a nyní již hraji
mnoho let za SK Moravia Brno, kde jsem
spokojený. Rok nebo dva jsem hrál velký
tenis. Zkoušel jsem i sledge-hokej. Ještě
dělám dodnes atletiku, oštěp a vrh koulí.
Sledge-hokej? A slyšel jste o Zdeňku
Šafránkovi? (rozhovor jsme přinesli
v Heliosu č. 3, pozn. redakce).
Ano. Zahlédl jsem ho asi třikrát.
Je to neuvěřitelný člověk, taky si dokáže
užívat život i s hendikepem. Říkal, že
nebýt toho úrazu, nedostal by se do
Soči, na olympiádu…
Pokud to člověk bere takhle, tak to má
dobré. My bychom se taky dostali do
zahraničí, ale nejsou finance. V roce
2005 na Mistrovství Evropy v Itálii jsme
v družstvech získali zlato. Dostali bychom
se do první dvacítky na světě, ale kvůli
financím to nejde. Sháněl jsem sponzory
už všude možně, jenže mě vždycky odmítli
s tím, že mají na stole tisíc jiných žádostí.
A i když jsem byl na Mistrovství ČR na
druhém místě, tak stejně nic.
Škoda, že se nemůžete účastnit velkých
turnajů, ale určitě vám i tak dělá sport
radost.
To jistě ano. Ping-pong vozíčkářů se hraje
od února do listopadu, se stojícími od září
do dubna a atletika od května do října.
Tu dělám navíc, abych se více hýbal. Je
důležité mít pohyb, aby člověk nezeslábl,
nezlenivěl, netloustl. A také se díky tomu
dostanu častěji do společnosti.
Jak vypadají Vaše tréninky?
Nechodím trénovat. Jezdím jen na turnaje
a závody. V atletice je šest závodů za rok.
Ve stolním tenise se hraje devět, deset kol
Českého poháru, Mistrovství ČR jednotlivců
a družstev, dále Středoevropská liga, takže
čtrnáct turnajů za rok. Tam si zahrají ti
nejlepší s nejlepšími. To je výborné, člověk
potrénuje, získá zkušenosti a popovídá si
německy či anglicky s přáteli ze zahraničí.
Jitka Rybková

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

Erektilní dysfunkce a neplodnost mužů
po poranění míchy
„Pohlavní neschopnost je pro mladé paraplegiky později hůře pociťovaná
než ztráta hybnosti“ napsal profesor Vladimír Beneš ve své monografii
Poranění míchy. Ochrnuté po úraze míchy nejvíce trápí erektilní dysfunkce
(porucha ztopoření), ztráta schopnosti výronu semene (ejakulace) spojená
s neplodností, snížení sexuální chuti, změna erotogenních zón (místa,
jejichž dráždění navozuje sexuální vzrušení) a změna kvality orgasmu.
I přes tyto problémy sex na vozíčku možný je.

má nízký krevní tlak méně jak 90/50 mmHg,
nebo v případě, že užívá takzvané nitráty
při ischemické chorobě srdeční. Léčba
tabletami je ochrnutými dobře tolerovaná,
nebyl popsán žádný případ autonomní
dysreflexie. Injekční léčba prostaglandinem
E1 je doporučena, pokud tablety nefungují.
Paraplegik po podepsání informovaného
souhlasu podstoupí v ordinaci lékaře
(urologa či sexuologa-androloga) sérii
ambulantních sezení. Cílem je vytestovat
účinnou dávku prostaglandinu E1 (Karon)
a osvojit si techniku aplikace injekce
do pohlavního údu, aby tuto metodu
mohl paraplegik používat v domácích
podmínkách. Paraplegici vyžadují nízké
dávky prostaglandinu E1, proto i pomalé
zvyšování dávky. Injekční léčba je
u poučeného a spolupracujícího nemocného
bezpečnou a účinnou metodou v léčbě
poruchy erekce. Efekt je od 80 do 93 %.
Tabletová a injekční léčba patří ke zlatému
standardu léčby poruchy erekce ochrnutých.
Je možné, aby měl vozíčkář děti?

Důležité je, aby ochrnutý muž měl zájem po
úraze obnovit sexuální život. Další stěžejní
podmínkou je vstřícná partnerka. Jaká jsou
specifika sexuálního života po poranění
míchy? Sexuální chuť se po úraze míchy
snižuje, to vede k nižší frekvenci sexuálních
styků od 1 krát týdně do 1 krát měsíčně (pro
srovnání: průměrná frekvence sexuálních
styků je u české populace 2 až 3 krát týdně).
Erotogenní zóny se mění, penis ztrácí svou
dominantní roli, kterou má u nepostiženého
muže, a do popředí se dostávají oblasti nad
místem ochrnutí – nejčastěji prsní bradavky,
ušní lalůčky, šíje, ústa. Orgasmus není
provázený ejakulací a jeho kvalita se mění.
Řada mužů ho popisuje jako tlak v hlavě.
Někteří paraplegici jsou schopni navodit si
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orgastické pocity jako před úrazem, prožijí
takzvaný psychogenní orgasmus.
Jak řešit poruchy erekce?
Porucha erekce, erektilní dysfunkce (ED),
je běžným důsledkem úrazů míchy. Její
výskyt závisí na výšce a rozsahu míšního
postižení. Pacienti s neúplným přerušením
míchy mají větší šanci na zachování erekce.
Až 75 % mužů s kompletní, transverzální
míšní lézí trpí poruchou erekce. V léčbě
jsou první metodou volby tablety Viagra,
Cialis, Levitra nebo Spedra, jsou k dostání
na předpis lékaře a plně je hradí pacient.
Léčebný efekt je popisován od 69 až 76 %.
Tyto léky by paraplegik neměl užít, pokud

800 100 416

bezplatná informační linka

Pouze 1 % všech mužů s transverzální
míšní lézí je schopno přirozeně počít
potomka při sexuálním styku. Faktory,
způsobující neplodnost po poranění míchy
jsou: erektilní dysfunkce, ztráta ejakulace
a špatná kvalita spermií. U 97 až 99 %
mužů s poúrazovým přerušením míchy
je ejakulace porušená. Někteří muži
s lézí nad Th 6 mohou mít ejakulační reflex
zachovaný. Aby se ochrnutí neschopní
výronu semene mohli stát biologickými
otci, je nutno ejakulát vybavit medicínsky
a získané spermie použít k oplození ženy
pomocí metod asistované reprodukce. Před
zařazením páru do programu asistované
reprodukce (AR) je nezbytné provést
poučení paraplegického páru, které vedeme
k trpělivosti a racionálnímu očekávání. Muž
prochází andrologickým a urologickým
vyšetřením. Výběr metody arteficiální
(uměle navozené) ejakulace závisí na
lokalizaci a rozsahu míšního postižení. Dnes
patří k nejčastěji a nejúspěšněji používaným
metodám získání spermií od ochrnutých
mužů elektrostimulace a vibrostimulace.
Před provedením vibrostimulace či
elekrostimulace je nemocný podrobně
poučen, následně podepíše informovaný
souhlas. Penilní vibrostimulace (PVS, penilní
Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

Rady, tipy

vibrostimulace) je doporučena v první linii
pro získání spermií u ochrnutých po úraze,
její použití je úspěšné u mužů s lézí nad
Th 8 segmentů míchy. Vibrostimulátor se
umísťuje na glans penis nebo uzdičku
a lékař zvolí frekvenci a amplitudu pro
stimulaci. Stimulace je v délce 3 minuty,
přerušení na 1 až 2 minuty, maximální
počet opakování je třikrát. Ejakulace bývá
provázena spasmy břišních svalů a svalů
dolních končetin.
Intermitentní katetrizace a zachování
plodnosti
PVS nesmí být použita u mužů majících
kožní zánětlivé změny na penisu,
nekorigovanou
hypertenzi,
srdeční
onemocnění a vysoké riziko vzniku
autonomní dysreflexie. Nemocní kratší
dobu po úraze (méně jak 18 měsíců) mívají
problém s dosažením ejakulace při použití
PVS. PVS je ve srovnání s elektroejakulací
šetrnější metoda, je nemocnými více
preferovaná, získané spermie mají lepší
kvalitu. PVS může poučený pár použít
k domácí inseminaci. Dostupný přístroj
je FERTI-CARE dánské provenience.
K nejčastěji používané metodě získání
spermií od ochrnutých patří rektální

elektrostimulace, elektroejakulace (EEJ), je
úspěšná v 93 % u mužů s lézí nad Th 10
a v 63 % pod Th 10. Běžně je používaný
přístroj Seager-Model 14. Principem
elektroejakulace je navození reflexní
ejakulace působením střídavého proudu
o napětí do 15 V u paraplegiků, do 5 V
u tetraplegiků.
Lékař zavede elektroejakulační sondu
do konečníku tak, aby elektrody naléhaly
na prostatu a semenné váčky. Stimulace
je pulzní za trvalého sledování pacienta.
Spermiologické nálezy mužů po poranění
míchy vykazují po odběru pomocí arteficiální
ejakulace většinou dobrou koncentraci
(počet) spermií, ale narušenou pohyblivost.
Příčinou snížené pohyblivosti spermií jsou:
chybějící pravidelná drenáž spermií,
chronická uroinfekce, zvýšená teplota ve
varlatech při trvalé poloze paraplegika vsedě,
protilátky proti spermiím, kontaminace
moči během ejakulace, hormonální změny
a chronické používání různých léků. Vliv
má také technika vyprazdňování moči.
Pro zachování plodnosti je nejbezpečnější
používání
intermitentní
katetrizace
močového měchýře. Máme zkušenost, že
při odběru pomocí penilní vibrostimulace
jsou spermiologické parametry lepší,
zejména pohyblivost spermií.

Řešením může být operace
Pokud použití EEJ či PVS nevede
k získání spermií, provádí se operační
odběr spermií z varlat. Operační zákrok se
provádí v celkové, nebo spinální anestezii.
Doporučena je krátkodobá hospitalizace
a sledování nemocného. Na operačním sále
bývá přítomný embryolog, který odebrané
vzorky uloží do kultivačního média. Získané
spermie jsou po kryokonzervaci (zmražení
v tekutém dusíku) uchovávány pro použití
v programu asistované reprodukce (umělé,
mimotělní oplození). Metodou volby
k dosažení koncepce paraplegického
páru je injekce spermie do vajíčka,
intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI).
Použití této metody je nejméně závislé na
kvalitě spermií. ICSI je mikromanipulační
technika, embryolog nasaje do mikropipety
jednu spermii a zavede ji do vajíčka. Tímto
způsobem oplodní všechna vajíčka, která
byla získána po hormonální stimulaci
ženy. Další vývoj probíhá v laboratorních
podmínkách mimo tělo ženy. V případech
paraplegických párů je doporučeno
provedení
takzvané
preimplantační
genetické diagnostiky jako metody časné
prenatální diagnostiky s cílem vyloučit pro
embryotransfer neživotaschopná embrya.
Životoschopná embrya jsou zaváděna při
takzvaném embryotransferu do dělohy ženy.
Komplexní sexuologicko-andrologická péče
s použitím nejmodernějších medicínských
metod umožňuje ochrnutým žít partnerským
sexuální životem a mít biogicky vlastní děti
stejně jako jejich nepostižení vrstevníci.
MUDr. Taťána Šrámková, CSc.
Spinální jednotka Kliniky úrazové chirurgie,
LF MU a FN Brno

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

Spinální jednotka v Liberci
Spádovou oblastí spinální jednotky v Liberci jsou Ústecký, Královéhradecký,
Pardubický a samozřejmě Liberecký kraj. Pokud to dovolí kapacita oddělení,
přijímáme pacienty i z jiných krajů. Hospitalizace je ukončena překladem
do rehabilitačního ústavu v době, kdy je pacient schopen sedu ve vozíku.

předává své zkušenosti a vědomosti
dalším pacientům. Nutno podotknout,
že často působí lépe než psychologická
péče, která je u nás také každodenně.
Vlastní příklad je zkrátka nenahraditelný.
Nácvik pohybu v terénu
Součástí týmu jsou také dobrovolníci.
Spolupráce s nimi se datuje od podzimu
roku 2003. Pomáhají pacientům vyplňovat
volný čas v odpoledních hodinách, kdy je
navštěvují u lůžka, hrají s nimi stolní hry,
fotbal, ping-pong, nebo si pouze povídají
a čtou. Jedná se o individuální návštěvy.
Pacienti si oblíbili společné vyjížďky
v areálu nemocnice i mimo něj, kdy nacvičují
pohyb na vozíku v terénu. Během roku
nám též dobrovolnické centrum Dobromysl
zajišťuje kulturní programy a koncerty
v prostorách oddělení. Zajímavostí byl
Orloj snivců Jaroslava Kořána, kdy měli
pacienti možnost zapojit se do hry. V naší
práci nás také podporuje Nadace ČEZ,

Spinální jednotka v Liberci vznikla
v roce 2003. Je součástí Traumatologickoortopedického centra Krajské nemocnice
Liberec. Na 15 lůžkách jsou hospitalizováni
pacienti v subakutní fázi míšního poškození.
Důležitým kritériem pro přijetí je spontánní
dýchání, může být i přes tracheostomii.

Spinální
jednotku
vede
primář
MUDr. Jaroslav Šrám. Péče o naše
pacienty je multidisciplinární. Pokud
je to potřeba, lékaři spolupracují
s odborníky z oborů rehabilitace,
neurologie, urologie či plastické chirurgie.
Dechovou rehabilitaci doplňuje terapeut,
který ve své práci využívá prvky jógy.
Důsledně proti dekubitům
Naše motto zní: „U nás dekubity nevznikají.“
A tak je také zaměřena ošetřovatelská péče.
Pacienti jsou důsledně polohováni ve dne
po dvou hodinách, v noci po třech, přesto
že máme na každém lůžku antidekubitní
matraci. Stává se, že to pacienti zpočátku
nesou nelibě, ale časem si polohování sami
hlídají. Na začátku hospitalizace provádí
všechny činnosti ošetřovatelský personál,
který se skládá ze sester, ošetřovatelek
a sanitářů. Naše práce se úzce prolíná
s prací fyzioterapeutů a ergoterapeutů.
Denní režim je zaměřen na znovunabytí
soběstačnosti pacientů, proto jsou
pacienti postupně zapojováni, tak aby se
stali pokud možno soběstačnými. V této
práci nesmím zapomenout na instruktora
soběstačnosti, který v minulosti prošel
naší jednotkou jako pacient a nyní
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Informujeme

Coloplast počtvrté oceněn
v mezinárodním průzkumu
díky které jsme získali monitor na intenzivní
sledování fyziologických funkcí pacientů
a antidekubitní matraci pro pacienty,
u kterých je ze zdravotních důvodů
omezeno polohování.

Společnost Coloplast již počtvrté obsadila první příčku mezi
světovými výrobci zdravotnických pomůcek v rámci průzkumu
nezávislé britské agentury PatientView.

Nová doba, nové možnosti
V České republice existují čtyři spinální
jednotky a tři rehabilitační spinální jednotky.
Lidé, kteří se starají o pacienty s míšním
poškozením, se každé dva roky scházejí
na společné odborné Konferenci. Letos se
takto sešli už podeváté, a to v Harrachově.
Téma pro letošní setkání bylo „Chronický
pacient.“ Téma bylo zvoleno záměrně.
Zkušenosti ukazují, že pacienti po míšním
poškození se díky kvalitní péči dožívají
stejného věku, jako lidé bez poškození
míchy a provázejí je stejné zdravotní potíže.
Lidé na vozíku mají omezené možnosti
návštěv u odborných lékařů a je snaha
toto řešit přes spinální jednotky, které se
potýkají s nedostatkem míst. Během dvou
dnů bylo předneseno celkem 45 příspěvků
a vystaveny dva postery. Příspěvky byly
z oblasti lékařské péče, ošetřovatelské
péče, fyzioterapie a ergoterapie.
Za hlavního partnera Konference, společnost
Coloplast A/S, vystoupil její ředitel
pan Mgr. Radoslav Štilla a promluvil
o moderních možnostech komunikace,
které se vozíčkářům v dnešní digitální době
naskytují.
Mgr. Alena Kyrianová
vrchní sestra Spinální jednotka Liberec

Stejně jako v roce 2012, 2013 a 2014 se žebříček nejlepších výrobců opírá právě
přímo o hodnocení samotných uživatelů.
Výzkumu se tento rok zúčastnilo 428 pacientských organizací z 54 zemí světa.
Ty celkem reprezentují 1,5 milionu pacientů s různými zdravotními problémy.
Vedle reputace z pohledu členů pacientských organizací se studie zabývala také
reputací průmyslu zdravotnických pomůcek jako celku. Použito bylo 6 hlavních
kritérií jako indikátorů hodnocení jednotlivých společností, a to:
►

zda má firma účinnou strategii zaměřenou na pacienta

►

kvalita informací, které firma pacientům poskytuje

►

záznamy firmy o bezpečnosti pacientů, kteří používají její výrobky

►

užitečnost výrobků firmy pro uživatele

►

záznamy firmy vedené ohledně transparentnosti byznysu směrem
k externím subjektům podílejícím se na zdravotnictví

►

zda společnost jedná čestně a v rámci etického kodexu

Také Coloplast v České republice usiluje o maximální spokojenost svých
klientů – uživatelů pomůcek s poruchami vyprazdňování močového měchýře.
►

2x do roka zdarma časopis HELIOS s důležitými informacemi, radami
a tipy pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře

►

4x ročně VITAMINY - pro uživatele pomůcek Coloplast

►

zasílání vzorků zdarma

►

poradenství a konzultace na bezplatné zákaznické lince

ZÁKAZNICKÁ LINKA COLOPLAST

800 100 416

bezplatná informační linka

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

800 100 416

bezplatná informační linka

v pracovní dny
8.00 - 16.00 hod.
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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
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

Český časopis pro pacienty
s poruchami vyprazdňování
močového měchýře - HELIOS
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