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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři, 

Jaro je tady a s ním nejen více sluníčka 
a jasu, ale věřím, že i více optimismu 
a radosti. Pravidelnost, řád, periodičnost, 
systematičnost, zkrátka každý rituál 
je prý dobrý pro udržení duševní 
hygieny. Vydavatel našeho časopisu 
to s námi všemi myslí jistě dobře, 
a proto lpí na dodržení nastartované linie 
a připravuje s obdivuhodnou pílí, nasazením 
a pravidelností další a další čísla Heliosu. 
V tom dnešním vydání samozřejmě 
najdeme „rubriky stálice“, například 
pravidelnou poradnu „Urolog radí“. Kde 
jinde než právě v Heliosu bychom získali 
tak fundované a zajímavé informace 
o kombinaci čisté intermitentní katetrizace 
a používání urinálních kondomů? 

V časopise se také dozvíme, že CZEPA má 
startovací bydlení pro klienty s míšním 
postižením. V rámci Projektu partnerství 
se nám představí Rehabilitační ústav Luže. 
Zajímavý je jistě i článek od slovenské 
uroložky, která se věnovala roztroušené 
skleróze v souvislosti s problémy s močením.
Povzbudivé čtení, kterého je v jiném tisku 

tak málo, hledejte a najdete ve zprávě 
o klientovi s míšním poraněním, který na 
Spinální jednotce v Liberci pomáhá druhým 
při nácviku soběstačnosti. Jistě nenecháte 
bez povšimnutí fotografii dokumentující 
Hvězdný bazar, který koncem minulého 
roku pořádala CZEPA a Coloplast tam 
samozřejmě nemohl chybět.

Také jsem si jist, že po přečtení rozhovoru 
s panem Danielem Bínou, prvním českým 
jachtařem s postižením míchy, kterému 
se podařilo kvalifikovat na paralympiádu 
a bude tedy naši zemi reprezentovat 
v brazilském Riu, mu nepochybně v duchu 
„smeknete“ jako já. Gratulujeme a přejeme 
Vám další úspěchy, milý pane Bíno!

A vám, čtenáři Heliosu, připomínám: 
„Nezapomeňte, že máj je i lásky čas …“

Příjemné jaro vám přeje 

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

VFN Praha a 1. LF UK 
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Kondomy a sáčky Conveen®  - řešení mužské inkontinence
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Únik moči je situace, která znepříjemní 
život, máte pocit, že vás tělo zrazuje, 
že ztrácíte kontrolu nad základními 
funkcemi. K tomu se přidává strach, aby 
se nepříjemná příhoda nestala v nevhodné 
situaci. Omezujete své aktivity z obavy, že 
nedoběhnete na toaletu, jste depresivní, 
izolujete se, bojíte se chodit do obchodů, 
do společnosti, bojíte se cestovat. 

Zpočátku o těchto problémech neradi 
mluvíte se svým lékařem. A to je hlavní 
problém! Podle statistických údajů většina 
z 250 tisíc pacientů se sklerózou multiplex 
v Evropě, kteří trpí i poruchami močení, 
špatně komunikuje se svými neurology 
a 70 procent z nich je proto nesprávně 
léčeno. Abyste měli močení pod kontrolou, 
je důležité porozumět tomu, jak funguje 
močový měchýř, jaké příznaky u sklerózy 
multiplex interferují s normální funkcí 
měchýře a jaké jsou možnosti léčby 
a předcházení komplikacím.

Metoda ČIK 

Čistá intermitentní autokatetrizace 
(samocévkování) se s úspěchem používá 
u pacientů se sklerózou multiplex od 
roku 1991. Tento postup navrhuje 
urolog po důkladném vyšetření, hlavně 
urodynamickém vyšetření. Hlavní výhodou 
čisté intermitentní autokatetrizace je 
snížené riziko infekce močového měchýře 

a následného poškození ledvin. U tohoto 
postupu nebezpečí infekce nevzniká, více 
jak 50 % pacientů má sterilní moč, ostatní 
mohou mít nevýznamnou bezpříznakovou 
bakteriurii. V současnosti dostupné 
cévky SpeediCath ulehčují tento postup 
a umožňují při závažných problémech 
s močením vést prakticky normální život. 
Používání těchto lubrikovaných katétrů 
je jednoduché, katétry jsou kluzké, 
díky čemuž je při zavádění do močové 
trubice ani nebudete cítit. Tato pravidelná 
mechanická drenáž měchýře katetrizací je 
vysoce efektivní a v řízení léčby pacientů 
se sklerózou multiplex by rozhodně neměla 
chybět. 

Problémy s močením ovlivňují i další 
faktory. Velmi důvěrně to poznáte - přijde 
signál na močení, ale nohy dobře neslouží, 
nedoběhnete, ruce jsou neobratné, při 
svlékání se třesou, únava, zácpa, nedostupné 
WC, níže uložená mísa, některé léky… Tyto 
a mnoho dalších faktorů se zkombinuje 
a dojde k nechtěnému úniku moči.

Kegelovy cviky
 
V roce 1940 MUDr. Arnold Kegel věnoval 
pozornost problematice žen s inkontinencí 

v době těhotenství a po porodu. Vynalezl 
„recept“, který pro svůj efektivní účinek 
vydržel dodnes – takzvané Kegelovy cviky. 
Doporučují se při úniku moči z různých 
příčin. Tak jako každý sval v našem 
těle, i svalstvo malé pánve dokážeme 
vytrénovat posilováním. Představte si, 
že zadržujete stolici a vzápětí stáhnete 
řitní svěrače. Nenapínejte svaly končetin, 
zadku ani břicha. Při tomto cviku si výrazně 
uvědomujete přítomnost svalů zadní části 
pánve. Vydržte stažení svalstva zpočátku 
do 5 sekund, později interval prodlužujte. 
Cvik je nenápadný, můžete jej dělat 
během dne, kdekoliv a kdykoliv, opakujte 
ho v průběhu dne i 200 krát. Pokud si 
nejste jisti, o které svalstvo přesně jde, 
identifikujte ho při močení. Svaly, které 
použijete na střídavé zastavení a spuštění 
moči, jsou ty, které je potřebné posílit! 

Cílem cvičení je:

prodloužit intervaly mezi návštěvami 
toalety, zvýšit objem moči, který je měchýř 
schopen zadržet, zlepšit schopnost ovládat 
nutkání na močení. Problémy s močením 
výrazně ovlivňují kvalitu života pacienta 
se sklerózou multiplex. Mohou vést 
i ke zhoršení samotného onemocnění. Tyto 
problémy je potřeba řešit dříve, než se 
stanou závažnými. 

MUDr. Ľubica Procházková, CSc., 
neurologická klinika, Bratislava

 U lékaře

Problémy s močením u pacientů se sklerózou multiplex

U pacientů se sklerózou multiplex (roztroušená skleróza) jsou problémy 
s močením druhým nejčastějším zneschopňujícím příznakem (po poruchách 
chůze), který výrazně ovlivňuje kvalitu života. Urgentní, frekventní močení 
spojené s únikem moči může vážně narušit partnerské a rodinné vztahy 
i uspokojivý sexuální život.

Rady : Jak to pomůže:

Pravidelné pití přibližně 8 sklenic vody denně Vyplaví se bakterie a minerály z močového systému. 
Stabilizuje se pravidelný vodní režim.

Omezení pití tekutin, které obsahují kofein, aspartát 
(umělé sladidlo) a alkohol

Tyto látky dráždí močový měchýř a přispívají k poruše 
skladování moči.

Omezení pití tekutin přibližně dvě hodiny před 
pohybovými aktivitami

Jen vyjímečně! Dlouhodobé omezení vede ke 
komplikacím.

Cvičení na posilnění svalstva pánevního dna 
(Kegelovy cviky)

Cvičení může pomoci, protože urgentní inkontinence se 
často kombinuje se stresovou inkontinencí.

Relaxační cvičení Zhluboka pomalu dýchejte, soustřeďte se na dýchání, 
pomůže vám to oddálit močení pri nutkání.

Dvojnásobné močení Po důkladném vymočení se postavte, po chvíli znovu 
posaďte na WC mísu, lehce se předkloňte dopředu 
a zkuste ještě vymočit reziduální moč.

Používání hygienických pomůcek Speciální hygienické vložky v různých velikostech 
nebo plenkové kalhotky obsahující látky, které pohlcují 
nepříjemný pach moči. Zlepšují tak kvalitu života.

Omezení konzumace citrusových plodů Citrusové plody způsobí, že moč je více alkalická, 
a v tomto prostředí se lépe rozmnožují bakterie.

Brusinky v tabletách nebo džus Po brusinkách je moč kyselejší, což zabraňuje 
rozmnožování bakterií.
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CZEPA

Člověku, který po poškození míchy ochrne, se ve vteřině mění celý život. Mnohdy ani po ukončení základní 
rehabilitace, která trvá v řádech měsíců, nemá vyřízeny všechny úřední náležitosti a žádosti. „K dobré 
a rychlé adaptaci na život s poškozením míchy je třeba nastavit vhodné podmínky,“ říká Alena Jančíková, 
ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, která ve spolupráci s městskou částí Praha 10 nabízí nový 
projekt „Startovací bydlení“. 

Startovací bydlení  - podpora klientů 
s poškozením míchy

Cílovou skupinou projektu jsou klienti 
krátce po poškození míchy, kteří řeší 
svou nepříznivou bytovou situaci. 
Jančíková k současným podmínkám 
sděluje: „Člověk s poškozením míchy 
opouští rehabilitační ústav a obvykle 
ještě nemá vlastní bydlení bezbariérově 
upravené, teprve čeká na přidělení bytu 
nebo vlastní bezbariérové bydlení teprve 
shání. Někdy se tak uzavírá do bytu či 
domu, který nemůže sám opustit, někdy 
přechází do pobytových služeb. To nejsou 
vhodné podmínky pro nový start do 
života s těžkým zdravotním postižením.“ 
Cílem projektu je proto poskytnout těmto 
klientům dočasné ubytování v plně 
bezbariérovém prostředí a současně 
nabídnout odborné poradenství při 
řešení vlastní bytové situace. 

V bytovém domě Malešice na Praze 10 
CZEPA provozuje pět bezbariérových 
bytů (2+kk, cca 44 m2), vybavených 
základními domácími spotřebiči 
a polohovacími lůžky. Projekt Startovací 
bydlení je určen lidem s poškozením 
míchy bez ohledu na místo jejich 
trvalého bydliště a jejich nástup 
je možný v průběhu celého roku 
(s ohledem na aktuálně volné kapacity). 
Podnájemní smlouva je uzavřena 
na dobu maximálně jednoho roku.
„Všech pět bytů se podařilo obsadit 

a průběžně evidujeme i budoucí zájemce. 
S klienty individuálně konzultujeme 
možnosti řešení jejich bytové situace, 
poskytujeme odborné poradenství sociální 
i v oblasti konzultací bezbariérových 
úprav prostředí. Směrem k účastníkům 
Startovacího bydlení se nám daří také 
zprostředkovat nabídky práce,“ hodnotí 
aktuální situaci sociální pracovnice 
Mgr. Dominika Horáková, DiS.

CZEPA

Bližší informace najdete na:

 www.czepa.cz 

Českou asociaci paraplegiků 
– CZEPA můžete kontaktovat na:

 tel.: 775 980 952 
email: czepa@czepa.cz
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Urolog radí

Cévkování přes urinální kondom 

Dotaz čtenáře: 
Pane doktore, před pěti lety jsem utrpěl úraz 
míchy. Moč vyprazdňuji cévkováním (ČIK), 
avšak vzhledem k častým, zejména nočním 
únikům aplikuji urinální kondom, přes 
který se během dne 5krát až 7krát cévkuji. 
Žádné léky neberu, pomůcky mi píše 
praktický lékař. Úniky moči mám zejména  
v noci. Trpím na časté močové infekce, 
jinak mi však zavedený režim vyhovuje. 
Oceňuji, že mohu jít s kondomem večer do 
hospody a nemusím se cévkovat. Co vy na 
to, mohu takto postupovat nadále?

 Vojta (29 let)

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

Milý Vojto, dotkl jste se velmi ožehavého 
problému. Bohužel nejste zdaleka sám, 
kdo provozuje podobné praktiky. Prosím, 
dále takto rozhodně nepostupujte. Krok 
za krokem se budu snažit vysvětlit co je 
špatně:   

Správně ošetřený pacient na ČIK se má 
cévkovat 4krát až 5krát denně, po 300 až 
500 ml v jedné porci, bez úniku moči mezi 
jednotlivým cévkováním a bez úniku moči 
během noci.  

Nutnost cévkování více jak 5krát denně, 
stejně jako časté úniky moči mimo 
cévkování, svědčí vždy o tom, že něco 
není v pořádku. Jednou z příčin může 
být nedoléčená infekce močových cest. 
Druhou, závažnější příčinou je nezvládnutá 
hyperaktivita močového měchýře, která však 
sama o sobě může významným způsobem 
napomáhat udržování močového infektu.  

Základním opatřením by tedy měl být odběr 
moči na kultivaci za účelem zjištění bakterie 
a její citlivosti na antibiotikum. Následně 
zavedení cílené antibiotické terapie. 

Současně, nebo dokonce ještě dříve, 
je třeba nasadit alespoň základní léky 
k potlačení hyperaktivity močového měchýře 
(více informací naleznete v prosincovém 
čísle časopisu Helios). Po zaléčení infekce 
je třeba co nejdříve provést změření tlaků 
v měchýři (urodynamické vyšetření), které 
jediné je schopno říci, zda je dávka léků 
dostatečná, a doporučit vám optimální 
intervaly cévkování. 

Kombinace urinálu a cévkování je špatná 
z několika důvodů. Z hygienického hlediska 
se v nasazeném kondomu po několika 
hodinách pomnoží bakterie a zavádění 
katetru přes toto „bakteriální hnízdo“ 
nepochybně vede ke zvýšenému riziku 
zavlečení infekce.  

Pokud prostudujete minulé odpovědi 
v časopise, bude vám jasné, jak nezdravé 
je nechat například v hospodě moč přetékat 
do kondomu místo cévkování. Dochází 
ke škodlivému zvyšování tlaku v měchýři 
a práci proti odporu svěračů.  Pokud se chcete 
„propláchnout“ pivem či jinými tekutinami 
a neodbíhat přitom od stolu, je lepší zakoupit 
si permanentní katétr s balónkem a na pobyt 
v hospodě (respektive na dobu 12 až 24 
hodin) si jej zavést a nechat obsah měchýře 
volně odtékat do sáčku, který budete mít 
schovaný v nohavici. Následující den 
můžete katetr vytáhnout a pokračovat v ČIK. 
Uvedený postup nevede ke škodlivému 

zvyšování tlaku v měchýři. I když se 
opijete, máte zajištěný bezproblémový 
odchod i jímání moči. 

Posledním problémem jsou úniky moči 
v noci. Mohou být způsobené hyperaktivitou 
měchýře, častěji však zvýšenou produkcí 
moči během noci. Příčinou je „vylití“ tekutiny, 
která se během dne městná v dolních 
partiích těla (dolních končetinách), do 
oběhu po ulehnutí do horizontální polohy. 
Tomuto jevu se dá čelit zvednutím dolních 
končetin nad úroveň srdce asi 2 hodiny 
před spánkem, aby se tekutina vyloučila 
ještě před ulehnutím. Současně během dne 
doporučuji malou dávku léku na odvodnění 
(diuretika).  

Další příčinou nočního pomočování 
je zvýšené množství moči v důsledku 
nedostatečné sekrece adiuretického 
hormonu. Po otestování pomůže jeho 
podávání ve formě tablet vkládaných 
pod jazyk. U většiny vozíčkářů vystačíme 
s nejnižší dávkou v kombinaci s ráno 
podanou malou dávkou léku na odvodnění 
(diuretikum).    

Jak vidíte, Vojto, ve vašem léčení se dá 
udělat mnoho proto, abyste se i vy zařadil 
k urologicky správně léčeným pacientům 
a byl bez úniků moči a opakovaných 
močových infekcí. Je však nutné vyhledat 
pomoc na neurourologickém pracovišti, 
které má v péči více vozíčkářů a má s jejich 
léčením zkušenosti. 

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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Jako hendikepovaný jachtař často 
soutěžíte s chodícími závodníky, že?
  
Ano. Na lodi jste normálně s nohama bez 
vozíku, takže tam postižení nehraje roli. 
Většinu závodů jezdíme dohromady se 
zdravými. Myslím, že to je asi jediný sport, 
kde mohou vozíčkáři závodit s chodícími 
na opravdu špičkové úrovni. Například já 
se v pořadí hendikepovaných pohybuji 
na 10. až 15. místě na světě. V open 
pořadí je to plus 10 míst.

Kdy jste se vlastně začal věnovat 
jachtingu, bylo to až po úraze? 

Ne, už před úrazem. Strýc měl na Lipně 
loď třídy Pirát. Tam jsem prožil své 
jachtařské počátky. Závodit jsem začal 
v roce 1982 s juniorskou třídou Cadet. 
Poté jsem přešel na dospělou lodní 
třídu Evropa. Po úraze jsem si ale dal 
třináctiletou pauzu. 

Třináct let je hodně dlouhá doba. 

Nebyla totiž loď, na které bych jako 
vozíčkář mohl rozumně jezdit. První 
takové, na kterých to šlo, se objevily až 
v roce 2002 a do Česka přišly ještě asi 
o rok později. Jezdíme na 2.4mR, což 
je malá jednoduchá kýlová loď. Taková 
formule mini okruhového jachtingu. Je 
odvozená od původních lodí Amerického 
poháru. No a časem se mi povedlo 
protlačit se do světové špičky. Jen ta 
kvalifikace na paralympiádu mi dlouho 
unikala. Ono je to jako se vším. Pokud 
člověk chce být dobrý, chce to čas. Pokud 
chce být lepší, chce to víc času a peníze. 
A tak dále. No a kvalifikace není úplně 
sranda, jelikož pro moji třídu je pouze 
14 kvalifikačních míst. Takže to není vůbec 
jednoduché. Na předposlední kvalifikaci 
jsem byl patnáctý, takže mi ještě malý 
kousek chyběl. Až loni se to povedlo díky 
14. místu v australském Melbourne, na 

mistrovství světa pro hendikepované. 

Co obnáší příprava na závody? 
Jak trénujete?

Jachting je kombinace tří věcí, techniky 
jízdy, taktiky a fyzického výkonu. Součástí 
dlouhodobé přípravy je určitě i teorie, 
to znamená nutnost občas něco načíst. 
O meteorologii, proudech, teorii jachtingu, 
ale třeba i o plachtách. Zkrátka sledovat, 
kam se posouvá vývoj. V rámci suché 
přípravy je nutné hlídat si váhu a kondici. 
Jachting je ve své podstatě vytrvalostní 
sport, ve velké většině případů 
v nepříznivých povětrnostních podmínkách. 
Pokud je člověk unavený a prokřehlý, není 
schopen odvést dobrý, koncentrovaný 
výkon. No a také nemůžu opomenout, 
že potřebujete lidi a peníze. Lidi na 
údržbu a vystrojení lodi. Lidi, kteří se 
postarají o vás, protože vozíčkář rychle 
naráží na limit soběstačnosti. Dobrého 
trenéra, kvalitního sparing partnera, sem 
tam není od věci navštívit sportovního 
psychologa či kondičního kouče. Dost 
často mne napadá, že můj výkon je více 
zásluhou lidí okolo mě, nežli mou vlastní. 
Tímto jim všem skládám velkou poklonu!
A v neposlední řadě to ještě musíte 
celé zaplatit. Sezóna člověka na úrovni 

Rozhovor      

Daniel Bína se jachtingu věnuje už od mládí, i když s mnohaletou pauzou, 
za níž mohl úraz, který jej připoutal na invalidní vozík. Poslední dobou 
ale navzdory hendikepu sklízí jeden úspěch za druhým. Před pár měsíci 
získal ocenění Jachtař roku 2015, mimo jiné i díky tomu, že jako první 
hendikepovaný jachtař kvalifikoval Českou republiku na paralympijskou 
regatu. Bude tedy závodit na letní paralympiádě v Riu.  

Že je něco složité, neznamená, že to nejde!
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světového poháru stojí zhruba 150 tisíc eur. 
My pochopitelně musíme vyjít s řádově 
nižším rozpočtem. Což se logicky promítá 
i do výkonnosti.
 
Olympiáda v Riu de Janeiro vypukne 
5. srpna 2016. 
Co vás čeká do té doby? 
A jaké jsou vaše ambice? 

Od března trénuji střídavě dva týdny 
v Holandsku, dva týdny doma. Až do 
odjezdu lodi do Ria.  Cíl je jasný, načasovat 
formu a dojet co nejlépe, řekněme do 
osmého místa.  No a jedno z prvních pěti 
by bylo taky fajn (usmívá se).

Věnujete se i jiným sportům? 

Občas si zajdu zahrát ping-pong. Hrával 
jsem ho pravidelně a zúčastnil se turnaje 
v Praze. V poslední době na to ale nebylo 
moc času. Když jsem v Praze, chodím 
trénovat s Pražáky, tedy oni trénují, já si 
chodím zahrát.

Jak dlouho jste na invalidním vozíku?
 
Od roku 1989. Bylo mi tehdy osmnáct a půl. 
Jel jsem na motorce a srazil mě autobus. 

To jste měl štěstí, že jste vůbec přežil.

To i ten autobus (usmívá se). Přerazil jsem 
se na jaře, v dubnu na čarodějnice. Trvalo 
mi rok, než jsem se dostal do Kladrub, 
protože začalo moje kolečko po špitálech. 
Měl jsem v háji močové cesty, utržené 
úpony na tricepsu, otevřenou zlomeninu 
na ruce. To není něco, na co bych zrovna 
rád vzpomínal.

Jak se vám na vozíku žije?

Nestěžuju si. Možná, že kdybych se 
nepřerazil, jsem dnes dvakrát rozvedený, 
mám čtyři děti, jsem automechanik v malé 
dílně. Nebo třeba taky majitel servisu. 
Možná taky žádnou rodinu nemám a jsem 
na cestě kolem světa. Vůbec nemá cenu 
přemýšlet, co by bylo, kdyby… Faktem je, 
že vozík věci komplikuje. Dost komplikuje. 
Ale na druhou stranu záleží na tom, 
jak člověk žije. Že jsou věci složitější, 
neznamená, že nejdou uskutečnit. Jdou, 
jen to prostě dá víc práce, víc sebezapření. 
A taky to chce mít kliku na lidi okolo. 
Jinak ono na tom zprofanovaném - co mě 
nezabije, to mě posílí - asi něco bude.
                                                                                                                                       

 Jitka Rybková

Rozhovor

Že je něco složité, neznamená, že to nejde!

Jachtař DANIEL BÍNA

narodil se v roce 1970 v Českých 
Budějovicích 

se závodním jachtingem začal v roce 
1982 v juniorské lodní třídě Cadet 
a posléze přešel na lodní třídu Evropa

od roku 1989 je po nehodě na 
motocyklu upoután na invalidní vozík 

k jachtingu se vrátil až v roce 2003, 
kdy začal závodit na lodi třídy 2.4mR 

v letech 2009 až 2011 a 2016 získal 
unikátní dvojí status reprezentanta 
České republiky, a to jak mezi 
hendikepovanými sportovci pod 
hlavičkou České asociace tělesně 
hendikepovaných sportovců, tak 
i mezi zdravými jachtaři pod hlavičkou 
Českého svazu jachtingu

v loňském roce se díky 14. místu na 
mistrovství světa hendikepovaných 
v australském Melbourne kvalifikoval 
na paralympijské hry v Riu de Janeiro 

je držitelem titulu Jachtař roku 2015 
v mužské kategorii 

Pramen: www.danielbina.cz
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1 - Na co se soustředit bezprostředně 
po úrazu? 

Nejprve je důležité si říct, že léčba má 
určitý postup. Po operaci bývá pacient 
nejprve na oddělení JIP, ARO a podobně. 
V tuto chvíli bych doporučoval spíše 
psychickou podporu přátel a rodiny. Po 
operaci a stabilizaci vitálních funkcí by měl 
být pacient přeložen na oddělení spinální 
jednotky. Zde by se měly dále řešit další 
zdravotní problémy (například urologické, 
dekubity). Začíná se zde také s aktivnější 
rehabilitací.

Úraz není chřipka, představuje pro tělo 
velmi těžký zásah. Proto si pacient musí 
uvědomit, že jeho zdravotní stav se patrně 
nebude lepšit tak rychle, jak by si přál. Je 
to na dlouho. Není dobré, když se pacient 
srovnává s jinými, kteří měli také úraz, kteří 
mají poranění míchy třeba i ve stejné úrovni. 
Většinou je každý úraz jiný a srovnávat se 
například s kolegou na pokoji, kterému se 
zdravotní stav lepší rychleji, není vhodné. 

Na spinální jednotce je dobré začít také 
s nácvikem soběstačnosti. Od nácviku 
jízdy na vozíku v interiéru, až po přesuny 

a ranní hygienu. Velmi důležitou součástí 
soběstačnosti je také nácvik mobility. 
Před úrazem si člověk neuvědomuje, jaké 
svaly musí pracovat, aby se například 
posadil nebo otočil na bok. Bere vše jako 
samozřejmost. Nyní to nefunguje a musí 
využít zbylých svalů. Důležité je, aby se 
tyto úkony učil pod dohledem. Pokud by 
to tak nebylo, vypracuje si špatné návyky 
a bude vše dělat silově. Následkem bude, že 
sice udělá, co potřebuje, ale bude to pro 
něho namáhavé. Nesmím opomenout 
následné bolesti ramen, které bohužel 
přijdou až po několika letech. Proto je 
důležité zvolit co možná nejjednodušší 
způsob přesunů a dalších denních úkonů. 
Vzhledem k tomu, že každé zranění 
je jiné, nedá se obecně určit pořadí co 
trénovat dříve. Vždy je ale dobré začít 
mobilitou. Pacient se musí naučit hlavně 
používat ruce, věřit jim při opoře a při 
náklonu dopředu. Náklon je velmi důležitý 
k následnému nácviku přesunů. U některých 
pacientů je možné dostat se na oddělení 
spinální jednotky až na takovou úroveň, že 
jsou v uzpůsobeném prostředí samostatní, 
sjedou po zadních kolech obrubník 
a s malou dopomocí vylezou ze země na 
vozík. Pokud se toto podaří, má pacient 

velmi dobrý základ a pobyt na rehabilitační 
spinální jednotce, kam je přeložen ze 
spinální jednotky, bude jednodušší 
a příjemnější.  Pacient potřebuje v začátku 
získat představu o tom, jak to celé 
zvládnout a co vše bude třeba upravit. 
Jakmile ji získá, může být klidnější on 
i jeho rodina. Další důležitou informací jsou 
možnosti sociálního zabezpečení.

2 - Kdy začít s úpravou bydlení?

Bydlení je třeba upravit až ve chvíli, kdy 
se alespoň přibližně ví, na jakou úroveň 
se pacient může dostat. Mnohdy stačí 
přibližně měsíc až dva před propuštěním 
z rehabilitační spinální jednotky. Mnoho 
rodin upraví bydlení brzy a výsledkem jsou 
pak některé úpravy, které jsou zbytečné. 
Důležité je si uvědomit, zda je pacient 
schopen používat toaletu a jakým způsobem 
bude probíhat hygiena. Vše je individuální. 
Myslím, že základ je dostat se do domu. 
Například moji rodiče, kdyby upravovali 
bydlení podle toho, jaký byl odhad, máme 
doma mnoho zvedáků, polohovací postel 
a další zbytečnosti, které bych dnes nevyužil. 
Bohužel v tuto chvíli funguje názor: „Máte 
na to nárok.“ Jenže bez jakékoliv reálné 
úvahy je pak pacient vybaven pomůckami 

i přes to, že má skvěle našlápnuto 
vykonávat některé úkony bez nich. 
Výsledkem je potom pocit, že bez 
pomůcek to nejde, a svým způsobem 
i stopka v cestě k minimální závislosti. Na 
druhou stranu někteří pacienti pomůcky 
opravdu potřebují.

Život po úrazu      

Pro každého, kdo je najednou odkázán na invalidní vozík, je velmi 
důležité dosáhnout co největší soběstačnosti. Čekají ho nezbytné úpravy 
domácího prostředí, ale i nácvik celkové mobility a pohybu na co možná 
nejširší škále různých míst. Já sám jsem na vozíku téměř osmnáct let 
a třináct let pracuji jako instruktor soběstačnosti. 

Pět otázek k nácviku soběstačnosti  
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Život po úrazu

3 - Jak moc si byt uzpůsobit, aby pak 
člověk obstál i v místech, kde třeba 
madla nejsou?

Z vlastní zkušenosti a podle toho, co vidím 
u některých mých kamarádů, mohu říci, 
že důležitá je právě doba, kdy je pacient 
v začátku. Čím méně pomůcek člověk 
používá, tím méně jich bude potřebovat. 
Mnoho lidí má třeba problém odjet někam 
na více dní, protože mají například 
pravidelně obden stolici a bez svého vozíku 
(gramofón) nejsou schopni se vyprázdnit 
ani provést hygienu na sprchové židli. 
Jednoduše řečeno, čím více pomůcek 
používám, tím více jsem limitován.

4 - Co se pohybu týče, kdy začít 
s nějakým sportem? 
Lze už od začátku nějak posilovat svaly, 
aby nezatrofovaly? 

Pacient svým způsobem začíná 
s posilováním hned v začátku, krátce od 
úrazu. Ale důležité je také protahování. 
Sport je velmi důležitý nejen pro fyzickou 
kondici, ale také jako životní náplň. Vždy 
je důležité, aby měl člověk nějaké koníčky. 
Nemusí to být jen sport, může to být 
zaměstnání, rybaření s kamarády a tak 
dále. Vždy je potřeba mít možnost vzdálit 
se z domu, změnit prostředí. Změna 
prostředí právě napomáhá k posouvání 
hranic a pacient získává určitou míru 
jistoty. Zkrátka si dovolí víc, než kdyby 
byl jen doma. Se sportem je možné 
začít kdykoliv a ideální je vyzkoušet jich 

více. Mnohdy se člověk zapálí do sportu, 
který ho sice baví, ale časem začne mít 
problémy s rameny nebo zády. Proto je 
důležité také posilovat. Ideálně by to měly 
být kompenzační cviky. Je důležité si zvolit 
sport, který bude co nejšetrnější k tělu. 
V každém případě je potřeba se stále 
udržovat. Čím déle je člověk na vozíku, tím 
je to těžší, ale zároveň důležitější.

5 - Kdy začít s nácvikem soběstačnosti? 

S nácvikem soběstačnosti by měl pacient 
začít už na spinální jednotce. Pozvolna 
trénuje jízdu na vozíku, stravování a ranní 
hygienu. Důležité je zvolit správnou chvíli, 
kdy začít třeba s přesuny a mobilitou. Je 
dobré si pacienta na každé nové nácviky 
připravit. Například nemohu s pacientem 
nacvičovat přesuny, když ještě neumí 
přenášet váhu na rukách a bojí se pádu. 
Nejprve je důležité, aby si byl pacient jistý 
v opoře. V tu chvíli si dovolí nejen větší 
náklon, ale přidá k tomu ještě švih, který 
mu ulehčí nadlehčení pánve. Tento krok 
mnohdy někteří přeskočí, proto u spousty 
pacientů vídáme, že se přesouvají pomocí 
skluzné desky, kde je právě stereotyp 
přesunů velmi odlišný. Je důležité 
přistupovat ke každému pacientovi 
individuálně. Ne vždy funguje na dva jedna 
technika, postup se ale může podobat. Je 
důležité odhadnout, v jakou chvíli postup 
nebo techniku změnit. Já sám jsem na 
vozíku téměř osmnáct let a jako instruktor 
soběstačnosti pracuji třináct let. Právě 
pestrost a následný úspěch pacientů mě 
naplňuje. Je to opravdu flexibilní práce. Je 
znát, když jsou pacienti od začátku vedeni 
k tomu, aby vše dělali co nejjednodušeji 
(i když to třeba zprvu znamená více máknout) 
a pokud možno s minimem pomůcek. 
Zároveň ale není nikdy pozdě na změnu. 
Jen je potřeba, aby si pacient uvědomil, 
že změnu chce a že může dělat věci jinak 
(lépe, jednodušeji, bez pomůcek), než je 
zvyklý. Proto jezdím také k pacientům domů. 
Nejen kvůli nácvikům soběstačnosti, ale také 
s poradenstvím ohledně bezbariérových 
úprav.

Jiří Suchánek,
instruktor soběstačnosti 

spinální jednotka Liberec
e-mail: jirisuchanek@jirisuchanek.cz

mobil: 774 863 800
web: www.jirisuchanek.cz

JIŘÍ SUCHÁNEK

na vozíku od září 1999

instruktor soběstačnosti od září 
2003

absolvent kurzu STEPS (zaměření, 
nastavení a správný sed na vozíku)
instruktor Dobrovolnické centrum 
Dobromysl

člen klinické zájmové skupiny pro 
míšní léze

bývalý zastupitel Statutárního 
města Liberec

místopředseda Asociace stolního 
tenisu vozíčkářů

Sportovní úspěchy:

reprezentant ČR ve stolním tenise 
na vozíku

několikanásobný medailista 
mezinárodních mistrovství 

několikanásobný Mistr ČR

několikanásobný Nejúspěšnější 
sportovec roku

dvakrát stříbro ME

dvakrát účast na MS (Korea, Čína)
(2012) 
účast (2012) a kvalifikace na Letní 
paralympijské hry v Rio de Janeiro 
v roce 2016

vítěz Otto Bock Českého poháru 
(2013, 2015)
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Rodinné prostředí v překrásném parku

Motto léčebny zní: „Posadit, postavit, udělat 
krok.“ A o to se na spinální jednotce v rámci 
možností pacienta snažíme. S vděčností 
je nutné vzpomenout na osoby, které se 
o vznik naší spinálky a provoz nejvíce 

zasloužily. Na jejím založení má největší 
podíl pan ředitel MUDr. Václav Volejník CSc. 
a MUDr. Lia Vašíčková (Frantalová). Po 
celou dobu existence spinální rehabilitační 
jednotky byla a je primářem na oddělení 
MUDr. Miroslava Sílová. 

Domácí atmosféra 

Nejprve měla spinální jednotka jen 12 lůžek. 
S ohledem na nízký počet pacientů tvořili 
s personálem jednu rodinu a rehabilitace 
probíhala v domácí a přátelské atmosféře. 
A v tomto trendu se snažíme pokračovat 
i nadále. Díky aktivitě a špičkové erudici 
MUDr. Vašíčkové (Frantalové) si spinální 
jednotka brzy získala dobré jméno a došlo 
k rozšíření kapacity na současných 24 lůžek. 
Je tak sice nejmenší spinální rehabilitační 
jednotkou v zemi, ale podle ohlasů naši 
pacienti oceňují právě individuální přístup 
a rodinnou atmosféru malého oddělení. 
Spinálka má téměř vše potřebné na svém 
patře - pokoje pacientů, inspekční pokoj 
sester a lékaře, cvičebny fyzioterapeutů, 
fyzikálu i část robotiky - pacienti navzájem 
i personál jsou tedy spolu v blízkém kontaktu. 
Spinální jednotka se nachází v 5. patře 
pavilonu G. Zdá se být trochu nelogické, 
že je spinální jednotka umístěna až 

v nejvyšším patře budovy. Ale byl to záměr 
kvůli nádhernému výhledu z velké a vysoké 
terasy spinální jednotky. Celá léčebna je 
zasazena do pečlivě udržovaného parku – 
Hamzova arboreta, které svým prostředím 
přispívá k harmonizaci duše i těla klienta. 

Terapie v koňském sedle 

Kontinuálně se snažíme o zkvalitňování 
péče, a to jak v oblasti přístrojového 
vybavení, tak v erudici personálu. 
V neposlední řadě jsme byli prvním 
zařízením svého druhu akreditovaného 
dle SAK (již od roku 2004). V současné 
době poskytujeme ucelenou rehabilitaci 
v kompletním multidisciplinárním týmu 
a snažíme se o další rozvoj. V aktuálním 
trendu robotické rehabilitace je přístrojové 
vybavení neustále doplňováno (Armeo, 
Erigo, Gloreha, Litegait). Veškeré přístroje 
ale přesto nikdy nenahradí šikovné ruce 
terapeuta.Všechny cvičebny jsou vybaveny 
kvalitními stoly s Redcordy, dále je 
k dispozici plně vybavená mechanoterapie, 
vodoléčba s bazénem, ergoterapie včetně 
zácvikového bytu a dílen a také prostředky 
běžné fyzikální terapie.  
Naší specialitou je využití hipoterapie. 
Při hipoterapii trénujeme stabilitu trupu, 
rovnovážné reakce a zároveň významně 
snižujeme spasticitu. Zapojujeme do 
pohybového vzoru část těla opomíjenou 
mozkovou kůrou v důsledku přerušení 
míchy při místní lézi. Pohyb hřbetu koně 
je na pacienta přenášen ve třech osách 
– frontální, sagitální i horizontální, a to i 
při naprosté pasivitě pacienta. K terapii 
používáme koně, kteří prošli specializačními 
zkouškami pro hipoterapii. Za příznivého 
počasí jezdíme v jírovcové aleji v arboretu, 
kde využíváme dlouhé linie stromů 
k ježdění po vlnovce a drobných terénních 
nerovnostech k vychýlení těžiště pacienta. 
Za špatného počasí využíváme jízdárnu. 
Nezanedbatelným efektem je také 
psychologický aspekt „nejkrásnějšího 
pohledu na svět z koňského sedla“. 

Pomůcky na míru a sportovní aktivity 

Součástí multidisciplinárního týmu je 
kromě lékaře samozřejmě i tým sester, 
fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sanitářů, 
klinický psycholog, logoped, zdravotně-
sociální pracovník, nutriční terapeut, 

Zdravotnická zařízení      

Hamzova odborná léčebna letos oslaví už 115 let od svého založení 
prof. MUDr. Františkem Hamzou. Tato vizionářská a renesanční osobnost, 
mimo jiné zakladatel sociálního lékařství a velký propagátor ergoterapie už 
v dobách Rakouska-Uherska, položila nejen fyzické základy našeho ústavu. 
Během bohaté historie léčebny se její nedílnou součástí stala už v roce 1993 
i spinální rehabilitační jednotka.

Spinální jednotka v Luži - Košumberku
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protetik a řada externích konziliářů 
– urolog, osteolog, plastický chirurg. 
Výhodou je možnost využití vlastního 
protetického oddělení s výrobou individuálně 
zhotovených pomůcek na míru pacientovi.
Během dlouhodobého rehabilitačního 
pobytu, kdy pacient bojuje s mnoha strastmi 
fyzickými i psychickými, se snažíme 
pobyt zpříjemnit nabídkou kulturních 
a sportovních akcí. Dle možností ústavu 
se pořádají koncerty pod širým nebem, 
cestovatelské přednášky, výlety po okolí 
– arboretum, hrad, poutní chrám. Jednou 
do roka pořádáme spinální ples, který má 
už dlouholetou tradici a vrací se na něj 
velké množství bývalých pacientů. Součástí 
terapie je i nabídka sportovních aktivit jak 

v interiéru, tak v exteriéru. Pacienti mají 
možnost vyzkoušet si například stolní 
tenis, kulečník, závěsný kuželník, šachy, 
plavání, cyklistické i atletické disciplíny, 
bocciu a lukostřelbu. Toto zajišťujeme 
ve spolupráci s TJ Léčebna Košumberk, 
která funguje v našem areálu. Významná 
je spolupráce léčebny s městem Luže
a dalšími organizacemi na bezbariérovém 
zpřístupňování četných památek ve městě 
a okolí. Jednou z nejnákladnějších novinek, 
na kterých se léčebna také podílela, je 
bezbariérové zpřístupnění barokního  
poutního chrámu Panny Marie Pomocnice 
křesťanů na Chlumku v Luži pomocí výtahu.  
V zádveří kostela je též nainstalována 
multimediální prezentace o historii města, 

kostela i hradu, která je v sezoně přístupná 
každý den.  Město Luže se snaží odstraňovat 
bariéry v okolí léčebny – byl vybudován 
bezbariérový okruh okolo léčebny, do 
budoucna je plánované plně bezbariérové 
zpřístupnění hradu Košumberku.

Návrat do běžného života 

Co říci závěrem? Je jen málo dalších 
nemocí či poranění, které tak významně 
a dlouhodobě ovlivňují život člověka, jako 
je poranění míchy se všemi jeho důsledky.  
K úspěšné rehabilitaci je nutný komplexní 
multidisciplinární přístup léčebně-
rehabilitačního týmu s respektováním 
individuality každého jednotlivého člověka. 
Je radostné, když po letech vidíme některé 
naše pacienty, jak mají rodiny, pracují, věnují 
se zálibám a žijí spokojený život. Ne vždy se 
to podaří, ale zůstává to tím nejdůležitějším 
cílem celé rehabilitace. Naší snahou je, aby 
pacienti co nejvíce vnímali tuto osudovou 
zkoušku ne jako konec normálního života, 
ale jako nový začátek. Jako novou šanci, 
kdy mohou najít jiné dimenze a smysl 
života, mohou být prospěšní svému okolí 
i společnosti a mohou být v životě šťastni. My 
se snažíme jim k tomu připravit podmínky.  
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří 
se zasloužili o vznik a provoz naší spinální 
rehabilitační jednotky v Hamzově odborné 
léčebně v Luži-Košumberku. Děkujeme také 
všem našim současným pracovníkům za 
kvalitní práci. Velmi děkujeme oddělením, 
která s námi nejvíce spolupracují. 

 MUDr. Pavel Remeš 

Spinální jednotka v Luži - Košumberku

Zdravotnická zařízení

19. prosince 2015 pořádala Česká asociace 
paraplegiků Hvězdný bazar. Kdokoliv mohl přijít 
a nakoupit sobě nebo svým blízkým nejen 
oblečení, ale také různé věci od známých 
osobností např. podepsané CD Mig 21 od 
Jiřího Macháčka, podepsanou hokejku Jiřího 
Novotného nebo i třeba raritu v podobě 
hudební ceny Anděl od Matěje Homoly z kapely 
Wohnout. Ostatně něco je stále ještě k mání na 
www.hvezdnybazar.cz.
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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


