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Elise Sørensen byla zdravotní sestra, jejíž 
pokrevní sestře Thoře byla vyvedena sto-
mie, vývod. Elise se snažila Thoře pomoci 
vrátit se zpátky do života, protože viděla, že 
z obavy, že bude zapáchat, se Thora stáhla 
do ústraní. Vymyslela pomůcku, se kterou 

byl návrat do společnosti možný a tou byl 
právě stomický sáček. Z dávného příbě-
hu dvou sester vznikla filozofie společnosti 
Coloplast. Tou je usnadňovat život lidem 
s intimními zdravotními obtížemi. A této my-
šlenky se držíme už 60 let! 

Mezitím se náš sortiment rozšířil také 
o katetry pro čistou intermitentní katet-
rizaci, urinální kondomy, sběrné sáčky 
a obvazy pro hojení ran vlhkou cestou.

Z původně lokální dánské firmy vznikla 
globální společnost. Naše produkty a služ-
by najdete ve 136 zemích, máme více než 
10 tisíc zaměstnanců a výrobu zajišťuje 
8 výrobních závodů. Svoje myšlenky a ná-
pady sdílíme se zdravotníky z celého svě-
ta, což nám umožňuje vytvářet pro Vás, 
naše uživatele, stále lepší řešení.

Časopis Forbes nás zvolil 22. nejinovativ-
nější společností na světě. V roce 2015 
jsme získali prestižní ocenění Reddot. 
To jsou dva z mnoha úspěchů, kterých 
se nám podařilo dosáhnout. Za největší 
úspěch ale považujeme spokojenost Vás, 
našich uživatelů. 

Děkujeme Vám za přízeň, milí uživatelé, 
milí zdravotníci, milí přátelé. Bez Vás 
bychom tu nebyli.   
                                                                    
                                                         redakce 

Vážení čitatelia,

o pár dní sa neodvratne rozlúčime s rokom 
2017. Vyhodnotíme si to, čo sa nám vydari-
lo a kde sme naopak stratili. Dúfam, že väč-
šina z vás prežila rok úspešne a tým, ktorým 
to nevyšlo podľa predstáv, želám lepší bu-
dúci rok.

Pre Coloplast A/S bol rok 2017 veľmi vý-
znamný. Pripomenuli sme si 60. výročie 
vzniku našej spoločnosti a cestu, na ktorej sa 
z malej lokálnej továrne na dánskom vidie-
ku stala úspešnou, inovatívnou a finančne 
stabilnou medicínsko-technologickou spo-
ločnosťou. 

Jedným z príkladov úspešných inovácií na-

šej spoločnosti sú práve hydrofilné katétre 
SpeediCath, ktoré všetci poznáte a ich nové 
generácie Compact, Compact Set, Eve 
a Flex, o ktorých uvedenie na český trh sa 
budeme snažiť v období po prijatí novej 
úhradovej legislatívy. 

Rok 2017 bol totiž aj rokom volebným. Nová 
vláda čoskoro požiada poslaneckú snemov-
ňu o dôveru. Bez ohľadu na ďalší vývoj bude 
pred legislatívcami a výkonnou mocou stáť 
úloha pripraviť (a do 31. 12. 2018 schváliť) 
nový zákon o úhradách zdravotníckych pro-
striedkov tak ako to rozhodol Ústavný súd 
ČR. Od tejto legislatívy záleží aj väčšia trans-
parentnosť rozhodovania o dostupnosti 
moderných a inovatívnych zdravotníckych 
prostriedkov pre pacientov s chronickými 
ochoreniami v ČR. 

Dúfajme, že práve potreby pacienta budú 
mať na pamäti nový minister zdravotníctva 
a poslanecká snemovňa,  keď budú o tomto 
zákone rokovať. 

Na záver mi dovoľte už tradične vám za-
želať, aby ste prežili šťastné a spokojné 
Vianoce s tými, ktorých máte radi a na kto-
rých vám všetkým najviac záleží a tiež s na-
šim Heliosom.  

S úctou

Mgr. Radoslav Štilla
riaditeľ Coloplast A/S 

Česká republika a Slovensko
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Ale, špatně ...

• spolehlivý, jednoduchý a pohodlný systém
• přizpůsobí se potřebám každého pacienta
• vysoká úroveň komfortu a bezpečnosti
• maximální diskrétnost a hygiena

Upozorňujeme čtenáře, že uveřejněné texty 
mohou obsahovat reklamní sdělení.
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Pro více informací a zaslání vzorků zdarma volejte bezplatnou zákaznickou linku 800 100 416 nebo pište na info@coloplast.cz

Výročí Coloplastu

Coloplast slaví 
60 let na světě! 

Pevné zdraví a mnoho lásky
v roce 2018

Vám  přeje

Se vznikem společnosti Coloplast v roce 1957 se váže příběh dvou sester.
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Jak ses dostal ke sledge hokeji?

Znal jsem ho z médií už z dřívějška. Před 
úrazem jsem hrál hokej a sledoval většinu 
sportů, včetně právě sledge hokeje. Poté, 
co se mi stal úraz, jsem se nejprve chvilku 
věnoval plavání, ale to mě nebavilo. Po-
třeboval jsem kolektiv. Tak jsem se dal na 
sledge hokej. Kromě toho v rámci zlepšo-
vání fyzické kondice taky boxuju. 

Sport pro tebe asi hodně znamená… 

Sport, to je nakopávač zpátky do života. 
Kdyby se mě někdo zeptal, co mu doporu-
čuju, když se mu stane podobný úraz, tak 
mu řeknu: ,,Začni sportovat! Protože to 
ti otevře brány do nového světa, poznáš 
spoustu lidí, kteří jsou na tom stejně jako ty, 
i hůř. Chytrých lidí. Samozřejmě mezi nimi 
najdeš i blbce, to k životu patří. Ale začni 
sportovat. To je to nejlepší, co můžeš udě-

lat. Pomůže ti to.“

To je tedy odpověď na otázku, jak 
ses dostal z těch největších depresí 
po úraze? Anebo si je ani neměl, 
jak o tobě říká spoluhráč Zdeněk 
Šafránek? 

To je hloupost, to má každý. Každý nad tím 
přemýšlí, co, jak a proč se stalo, že nemůže 
chodit. To prostě člověka úplně sestřelí. I já 
jsem se ptal, proč se to stalo zrovna mně. 
Ležel jsem v posteli a viděl vedle ten vozejk 
a říkal si: „To má být jako do konce života? 
To už teď ke mně patří?“ Měl jsem ale ob-
rovskou výhodu v zázemí, rodina a přátelé 
mě podporovali. A pak jsem prostě chtěl 
něco dělat. Ze sportu jsem byl zvyklý, že 
se musí makat, aby člověk něčeho dosáhl, 
a teď jsem musel zabrat i v životě. Doufám, 
že mi to vydrží dál a budu na sobě pořád 
pracovat.

Člověk nejdřív asi věří ve šťastný 
konec...

Člověk doufá, věří. Nejhorší pro mě bylo, 
když jsem se dostal na rehabilitace a tam 
jsem si uvědomil, že už to může být napo-
řád. Pak jsem potkával lidi, kteří na tom byli 
stejně. Tam jsem brečel, byl to tenkrát hod-
ně těžký týden. A druhý moment nastal, 
když jsem se vrátil domů, do toho prostředí, 
kde jsem všude chodil, kde mě znali jako 
chodícího borce a sportovce, a najednou 
jsem seděl na vozíčku. Šel jsem s kluka-
ma na pivo a vnímal ty pohledy lidí. Děla-
li, jako že se nedívají, ale přitom se dívali, 
a to člověk vnímá. Ale po určitém čase se 
to otupí, a teď už je mi to úplně jedno. Když 
to trochu přeženu, tak teď to cítím opačně: 
„Koukejte, jsem frajer na vozejku a žiju! Žiju 
možná plnohodnotnější život, než bych žil 
normálně.“ 

Jsi optimista, díváš se na vše z té lepší 
stránky?

Snažím se. (úsměv) 

Na vozík ho upoutala dopravní nehoda, vrátit se v plné síle zpět do života mu pomohl sport. Sledge 
hokejový brankář Honza Matoušek žije ve Znojmě a je spoluhráčem a dobrým kamarádem Zdeňka 
Šafránka, se kterým jsme přinesli rozhovor v Heliosu číslo 3. Právě díky Zdeňkovi jsem se s Honzou 
seznámila. Naše spolupráce trvá již několik let, během kterých jsme si začali tykat. 

Dělejte to, co vás baví!
Rozhovor

Přibliž prosím čtenářům, jak vlastně 
došlo k tvému úrazu. 

Měl jsem autonehodu. Asi jen tři měsíce po 
skončení autoškoly. Po tréninku jsme se vy-
dali do jedné vesnice, která byla vzdálená 
asi 30 kilometrů od Znojma. Byl večer. Byla 
tam zatáčka, kterou jsem neznal, a jel jsem 
rychle. V autě byly ještě dvě holky a jeden 
spoluhráč, ale nikomu z nich se naštěstí nic 
nestalo. Takže bylo dobře, že to dopadlo 
alespoň tak, že jsem si sám sežral, co jsem 
si navařil. Protože kdybych něco udělal ně-
komu jinému, bylo by to špatný. 

Mluvil si o těžkém týdnu, ale asi to 
trvalo déle, než ses s úrazem jakž-
takž vyrovnal…

Člověk se snaží, ale týden to opravdu nebyl. 
Trvalo to tak dva, tři roky, než jsem se s tím 
nějak sžil. Řešil jsem plno věcí, jak zvlád-
nout to a tamto, jak řešit záchod, bariéry. 
Nebo třeba to, jak požádat někoho cizího 
o pomoc. To mi trvalo. 

A dneska si o pomoc prostě řekneš? 

Měl jsem s tím problém. Ale teď už to beru 
tak, že když nepomůže ten, tak poprosím 
tamtoho. 

Jak se žije v Česku, na Moravě, 
ve Znojmě na vozíku? Musíš často 
o něco prosit?

Kdybych byl kvadruplegik, tak bych to 
ve Znojmě asi moc nedával. Není to úpl-

ně bezbariérové město. Všechny večerní 
podniky a bary mají schody. Ale zase je 
výhoda, že je to malé město, takže hodně 
lidí znám a řeknu si.

Takže se dostaneš do baru i přes 
schody?

Jasně. Jsou tam většinou vyhazovači, se 
kterými boxuju (smích), takže už mají praxi. 
Navíc se málokdy stane, že jdu někam sám. 

Pomohl ti úraz oddělit zrno od plev, 
co se okolí týče?

Ano, poznal jsem kamarády. A pochopil 
jsem, že ne všichni moji tehdejší spoluhráči 
byli opravdoví přátelé. U některých mě to 
zklamalo, u některých strašně překvapilo. 
To bylo přínosné. Pak se člověk začne cho-
vat k okolí úplně jinak.

Změnil si tedy své chování?

Řekl bych to takhle, byl jsem osmnáctiletý 
hokejista, cítil jsem se nesmrtelně a najed-
nou jsem byl ochrnutý kluk. Nastoupila ta-
ková ta pokora a pochopil jsem, že jak já se 
budu chovat k lidem, tak se oni budou cho-
vat ke mně. Když se budu k někomu chovat 

špatně, tak mě taky nikdo šetřit nebude. 
Člověk může jít ostatním i příkladem, ono 
se to pak vrátí, i kdyby až za pár let. Já 
jsem třeba potkal spolužáka ze základky, 
kterého jsem dřív moc nemusel, a on mi 
řekl, že jsem se změnil a že se mu líbí, 
jaký teď jsem. To už je co říct. Takže si 
myslím, že všechno má nějaký smysl. 
Hodně jsem se nad sebou zamyslel. 

Jak to u tebe bylo po úraze s byd-
lením? 

V době, kdy se mi to stalo, už byl roze-
stavěný dům. Nějaký čas jsme žili v tom, 
že to bude dobrý, takže jsme nijak zvlášť 
neřešili, že je dům patrový. Dnes je tam 
plošina a všechno ostatní je uprave-
no bezbariérově, široké dveře, chodby 
a podobně. Po úraze jsem žil ještě dlou-
ho s našima, asi do jedenadvaceti, potom 
jsem se trhl.

Čím se dnes živíš? 

Teď jsem sekuriťák. Dělám na centrále 
ve firmě. Už pro tu stejnou firmu pracu-
ju deset let, během nichž jsem jen měnil 
pozice.

pokračování na str. 6

Rozhovor
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A když se ti to stalo?

To jsem měl zrovna nastoupit do čtvrťá-
ku. Rok jsem měl pauzu, protože jsem byl 
různě po nemocnicích a rehabilitacích. 
Pak jsme začali řešit školu. A do toho 
přišel táta s tím, že mám sice důchod 
a sportuju, ale mám hodně volného času 
a mohl bych nastoupit k němu do firmy, kde 
pracoval. Souhlasil jsem. Takže mi táta do-
hodil práci a chodili jsme spolu. Přitom jsem 
si dodělával školu, mám stavební průmys-
lovku, kterou jsem pak při tom zaměstnání 
dělal dálkově. Chodil jsem tam třeba jednou 
za čtrnáct dní. Nebylo to špatné. Potkal 
jsem starší lidi, kteří byli při písemce kupo-
divu stejně vynervovaní jako já. A bylo dob-
ré, že přístup učitelů byl k těm pracujícím 
lidem, mezi které už jsem patřil, trochu jiný. 
I u maturity to pak bylo o něco snazší. 

Kdy sis poprvé vyzkoušel jednorázový 
močový katetr?

Na spinálce. Už tam mě cévkovali, 
ale cévkovat se sám jsem se naučil až 
v Košumberku na rehabilitacích. Tehdy to 
byla borová voda, gel… 

Takže máš srovnání, co se katetrů 
týče?

Mám. Tamty byly dobré, ale SpeediCath 
jsou nejlepší. 

Zkoušel si i vyklepávání?

Mně to ani nešlo, nemám s tím zkuše-
nost. Cévkování je úplně nejlepší způsob 
vyprazdňování. Není tam žádná zbytková 
moč, je to hygienické.

A nemáš pak problém se záněty…

Přesně, člověk netrpí na záněty. Když se mě 
někdo zeptá, co to je, a vysvětlím mu to, tak 
se mu protáčejí panenky a říká: ,,Jéžišmar-
ja!‘‘ Ale tak to prostě máme, tak to je. Ze 
začátku mi to bylo třeba na veřejných zá-
chodech nepříjemné. Ale na všechno se dá 
postupem času zvyknout, teď už to neře-
ším vůbec.

Teď už je to asi rychlovka, ne?

Jasně. Nemám problém to provést ani ně-

kde stranou na veřejnosti, když je potřeba. 
A když tam někdo stojí a bude se na to kou-
kat, je to jeho problém. (smích)

Pro někoho to může být trochu nepří-
jemné téma, ale na druhou stranu pro 
ochrnutého člověka je to běžná sou-
část každého dne. A nikdo nevíme, 
zda se v takové situaci jednou sami 
neocitneme.

Náhoda je blbec. Myslím, že většina ak-
tivních vozíčkářů by řekla, že je ani tolik 
neštve, že nemůžou chodit, jako třeba 
právě ty problémy s vyprazdňováním. Je to 
otravné. Když se člověk pohybuje v komu-
nitě vozíčkářů, tak to neřeší, protože to kaž-
dý okolo něho zná a každý to zažil. Ale když 
to musíte řešit někde na veřejnosti, tak to 
může být opravdu velmi nepříjemné. Někdo 
řekne, že by něco takového vůbec nezvlá-
dal. Jenže to si pak v reálu říct nemůžete, 
tím se nic nevyřeší. 

Co bys poradil někomu, kdo je úplně 
na začátku cesty?

Poprat se s tím. Nikdo neříká, že je to jed-
noduché. Naopak. Je to úplná změna živo-
ta, otočí se vám všechno, zcela se změní 
priority… Takže je nutné si to porovnat. 
Když člověk zůstane na vozíku, tak se s tím 

musí poprat a neházet flintu do žita. Život 
tím vůbec nekončí, v některých směrech 
bude naopak mnohem bohatší. To si člověk 
dopředu neumí vůbec představit. Z mého 
pohledu je ale blbost říkat si, že teď budu 
celej zbytek života invalida. Jak už tu zazně-
lo, mně hodně pomohl a pomáhá sport.

A co když někdo není na sport? 

Mám kamaráda, který studuje práva. Mám 
druhého kamaráda, který začal malovat. 
Existuje spousta věcí. Je třeba si říct: „Co mě 
baví, to budu dělat!“

Jitka Rybková, 
Coloplast A/S

pokračování ze str. 5

Rozhovor

Jak náročná cesta vedla k úspěšné 
kvalifikaci?

Cesta to byla trnitá a problematická, pře-
devším ohledně financí. Díky dotačním 
problémům ve fotbale byly kompletně 
zmraženy veškeré dotace pro všechny 
sporty, a to i pro handicapované. Sice 
jsme měli soustředění v Ostravě, kde 
jsme se připravovali na kvalifikaci, ta pro 
nás ale byla z finančních důvodů nejistá. 
Nakonec jsme byli úspěšní, a to i díky 
kampani na slevovém portálu, kde nám 
mohl kdokoliv přispět jakoukoliv částkou. 
Touto cestou se vybralo skoro 300 tisíc 
korun, což je skvělé a ještě jednou všem 
dárcům moc děkujeme! K částce vybra-
né v kampani nakonec přispěl i Český 
svaz ledního hokeje a Česká asociace tě-
lesně handicapovaných sportovců, takže 
se potřebné peníze naštěstí daly dohro-
mady a my jsme mohli odletět a poku-
sit se kvalifikovat. To se nám podařilo, 
a navíc z prvního místa. Na turnaj jsme 
odlétali jako favorité, což se tedy potvr-
dilo, ale musím přiznat, že se Švédy a Ja-
ponci to vůbec nebylo snadné.

Čeští sledge hokejisté nebudou na 
paralympiádě nováčky. Už máte za 
sebou Vancouver 2010 a Soči 2014. 
Tyto zkušenosti budou určitě příno-
sem.

Je pravda, že pro většinu z nás to bude 
třetí paralympiáda, takže víme, o co jde 
a jaké to je! Nutno ale podotknout, že se 
každá pořádající země vždy snaží trumf-
nout ty předešlé. Takže se těšíme, jak se 
to povede Korejcům. 

Honzo, jaký je Zdeněk kapitán?  

Svým přístupem jde příkladem celému 
mužstvu. Je zapálený, ale ne vznětlivý, 
takže komunikuje s hráči s klidnou hla-
vou. Je to prostě super kapitán!

Olympiáda začíná zhruba za tři mě-
síce. Jak ladíte formu? Máte nějaký 
speciální tréninkový režim? 

Příprava na paralympiádu začne ve větší 
míře probíhat až v následujících týdnech, 
tedy po přelomu roku. Do teď jsme se 

soustředili na ligu. Samozřejmě se ale 
připravujeme individuálně, v posilovně 
a podobně.  

Jitka Rybková, 
Coloplast A/S

Rozhovor

Národní sledge hokejový tým míří 
na další paralympijské hry 

Českým sledge hokejistům se opět podařilo kvalifikovat na paralympiádu! Přinášíme vám rozhovor 
s brankářem Honzou Matouškem a kapitánem Zdeňkem Šafránkem, spokojenými uživateli hydrofilního 
katetru SpeediCath®.

Bezplatná
zákaznická linka

800 100 416

 Jan Matoušek (32)
•  Narodil se ve Znojmě.  

• V mládí hrál hokej za znojemské Orly.

•  Na invalidní vozík jej v 18 letech  
   upoutala autonehoda.

•  Dnes je sledge hokejovým bran-
   kářem. S českým paralympijským 
   týmem se zúčastnil paralympiád 
   ve Vancouveru (2010) a v Soči (2014). 
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Dotaz čtenáře:

Pane doktore, kamarád vozíčkář má po-
stiženu i hybnost rukou, proto se nemůže 
sám cévkovat. Zejména během dopoledne 
nemá nikoho, kdo by ho vycévkoval, proto 
užívá urinální kondom po celý den. Říká, že 
je to velmi pohodlné, avšak často mívá mo-
čové infekce. Já sám se cévkuji 5krát denně 
a zejména v noci mám úniky moči. Infekce 
mám také. Nebylo by lépe, abych také uží-
val kondom a necévkoval se?                          

 Mirek 

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

Milý Mirku, čistá intermitentní katetrizace 
(ČIK), v té podobě, jak jste na ni zaveden, je 
nejjednodušší, nejzdravější a díky tomu také 
nejužívanější metodou vyprazdňování moči 
u pacientů s poruchou močení. Co je smyslem 
intermitentní katetrizace jsem již psal v mi-
nulých číslech tohoto časopisu, shrnu pouze 
podmínky, za kterých má smysl ČIK provádět.      

Základní podmínkou užití ČIK je: 
1/  schopnost pacienta či jeho okolí ji prová-
dět v potřebných intervalech během dne. 
2/ druhou podmínkou je dostatečná ka-
pacita močového měchýře a dostateč-
né zklidnění aktivity močového měchýře. 
K dosažení této podmínky je třeba ve většině 
případů užít některý z následujících prostřed-
ků. Nasadit léky, tzv. močová spasmolytika, 
aplikovat botulotoxin do stěny močového 
měchýře, zavést stimulaci elektrickými 
impulzy, operačně zvětšit močový měchýř, 

nejčastěji pomocí střevní záplaty atd. 
3/ poslední nezbytnou podmínkou pro úspěš-
né provádění ČIK je dostatečný uzávěr hrdla 
močového měchýře. Ve většině případů je 
hrdlo sevřené přirozeně, tam kde tomu tak 
není, aplikujeme k jeho uzávěru speciální pás-
ky umělé hmoty či šlachy pacienta (slingy). 
Výsledkem aplikace metody ČIK by měl být 
pacient cévkující se 4krát až 5krát denně po 
porcích 300 až 400ml, bez úniků moči jak ve 
dne, tak i v noci, bez močových infekcí. 

Jak vidíte, tak do dosažení tohoto ideální-
ho stavu máte daleko, avšak nepochybuji 
o tom, že pod odborným vedením zkušeného 
neurourologa, jej dosáhnete a noční uniky vy-
mizí stejně jako infekce. 

Jestliže jsem výše popsal podmínky, za kte-
rých je vhodné provádění ČIK, pak Podmínky 
pro užití kondomového urinálu jsou sice jed-
nodušší avšak o to přísnější: 
1/ Metoda je vhodná pouze pro pacienty, 
jejichž svěrače mají malou sílu a umožňují 
tak odchod moči bez navýšení tlaku v mo-
čovém měchýři. Zvyšování tlaku nad 40 cm 
H20 vede postupně nejprve ke vzniku reci-
divujících infektů a postupně za jejich účasti 
ke zničení močového měchýře a následně 
i ledvin. Pacientů s malou sílou svěračů však 
přirozeně není mnoho. Často proto přistupu-
jeme k oslabení svěračů jejich částečným či 
úplným přerušením  -  tento výkon je však 
nevratný.
2/ Penis pacienta musí být i bez ztopoření 
natolik mohutný, že umožní nasazení uri-
nálu a jeho setrvání na místě po dobu 24 
hod. Aby penis vyhověl tomuto požadavku 
je možné operačně penis „vyztužit“ zave-
dením penilní protézy do topořivých těles. 
Zavedení protézy ovšem znemožní erekci 
přirozenou, pokud jí byl pacient schopen 
před implantací a výkon je také nevratný. 
3/ je třeba ověřit, zda pacient netrpí kožní ne-
snášenlivostí (alergií) na materiály, ze kterých 
je kondom vyroben (lepidlo, latex). Pacient či 
jeho okolí musí být dostatečně šikovní, aby 
kondom jednou za 24 hod bez problémů na-
sadili. 

Jak vidíte, tak rozhodnutí o tom, jaká meto-
da k vyprazdňování močového měchýře 
bude zvolena, závisí zejména na tom, jaká 
je kapacita močového měchýře, jaký tlak 
vyvíjí, jak často se svírá a při jakém objemu, 
jak reagují svěrače. Závisí tedy na funkčním 

stavu dolních cest močových. Dále zkoumá-
me, zda močové orgány nejsou poškozeny 
ve svém obvyklém tvaru a jsou průchodné. 

Všechny výše uvedené faktory musí být vy-
šetřeny pomocí speciálních testů, kterým 
souhrnně říkáme Neurourologické vyšetře-
ní, jehož nejdůležitější součástí jsou takzvaná 
urodynamická vyšetření. Neurourologické 
vyšetření se provádí na specializovaných pra-
covištích.  Dle stavu pacienta a typu poruchy 
jednou za 3 měsíce až 2 roky. Opakovaná vy-
šetření jsou nezbytná. Jedině na základě to-
hoto vyšetření Vám lékař, neurourolog, může 
zodpovědně navrhnout nejvhodnější mož-
nosti vyprazdňování moči a další podpůrnou 
terapii, to vše s přihlédnutím k možnostem 
Vašim a Vašeho okolí – viz situace vašeho 
kamaráda. 

V případě Vašeho přítele jsou recidivující in-
fekce patrně způsobeny příliš vysokým tla-
kem v měchýři, který je důsledkem velkého 
odporu svěračů. Měl by podstoupit vyšetře-
ní a patrně by bylo vhodné svěrač oslabit či 
přerušit, případně současně podat i léky na 
zklidnění měchýře, avšak pouze do té míry, 
aby se měchýř beze zbytku vyprázdnil. 

Pro Vás jsou zřejmé 2 možnosti řešení: 
1/ zůstat na ČIK, provést neurologické zhod-
nocení a podle výsledku zavést buď opatření 
ke zklidnění močového měchýře, nebo na-
opak posílit uzávěrový mechanizmus měchý-
ře. Rozhodnutí, co bude třeba provést, závisí 
na výsledku neurourologického vyšetření.
2/ pokud byste se rozhodl pro urinál – kon-
dom, pak by patrně bylo nutné oslabit Váš 
svěrač, což je možné prakticky pouze jeho 
naříznutím či přerušením. Jak již bylo řečeno, 
je před tímto nevratným výkonem vhodné 
vyzkoušet, zda Vám kondom nebude padat, 
zda jej Vy či Vaši blízcí bez problémů nasadí-
te i sejmete a zda nebudete mít kožní reakci 
na lepidlo či materiál, ze kterého je kondom 
vyroben.   

Ať již se kdokoli, Vy či Váš kamarád vozíčkář, 
rozhodnete pro jakoukoli metodu, měla by být 
navržena a schválena odborníkem – neurou-
rologem na základě důkladného vyšetření. Po 
jejím zavedení byste měli být trvale a pravidel-
ně sledováni v intervalu stanoveném právě na 
základě výsledku vyšetření. Všechny neuro-
genní poruchy mají  totiž  tendenci  se časem  
měnit, bohužel  nejčastěji k horšímu. 

Pacientská rada

Zdeňka Faltýnková, fyzioterapeutka, ergo-
terapeutka, specialistka na spinální proble-
matiku CZEPA byla podpořena Centrem 
Paraple i ParaCENTREM Fenix v nominaci 
do Pacientské rady - poradního orgánu při 
Ministerstvu zdravotnictví České republiky. 
Ta by měla usnadnit hájení práv a zájmů 
pacientů a vytvořit prostor pro spoluprá-
ci přímo s ministerstvem zdravotnictví 
v rámci vnitřního připomínkového řízení při 
změnách zdravotní legislativy. Pacientské 
organizace tak dostaly možnost ucházet 
se o místo svého zástupce v Pacientské 
radě.

CZEPA prošla náročnými kritérii výběru 
a Zdeňka Faltýnková byla zvolena mezi 
24 zástupců pacientských organizací, kte-
ré 6. října 2017 ministr Miloslav Ludvík do 
Pacientské rady jmenoval. 

Dlouhodobě se na naši asociaci obrací kli-
enti, kteří nejsou spokojeni se zákonným 
limitem cévek pro čistou intermitentní 
katetrizaci, se souběhem mechanického 
vozíku, elektrického vozíku a elektricky 
polohovacího lůžka či například s nedáv-
no zrušenou úhradou urologického léku 
Betmiga. Současně je častým problé-
mem prevence a komplexní péče při léč-
bě dekubitů a obecně nedostatečné po-
skytování zdravotních služeb v domácím 
prostředí klienta. CZEPA by ráda v rámci 
Pacientské rady prosadila nejen tato
témata. A samozřejmě nadále naslouchá-

me našim klientům, kteří mohou kdykoli 
navrhovat oblasti, které je nejen ze zdra-
votního hlediska trápí. 

Dohoda o narovnání VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna od led-
na roku 2017 zrušila takzvanou dohodu 
o narovnání, kterou byly vyřazené pro-
středky zdravotnické techniky – zejména 
vozíky – převáděny do vlastnictví uživatele. 
CZEPA na tento problém upozornila 
NRZP ČR i přímo komunikovala se zástup-
ci pojišťovny.

VZP ve svém stanovisku pro asociaci 
CZEPA uvedla, že původní dohoda 
o narovnání neodpovídala legislativním 
nárokům a proto byla „převedena“ do 
nově vytvořené smlouvy o převodu vy-
řazené pomůcky. Na komunitním portále 
Vozejkov.cz k tomuto tématu najdete člá-
nek, který obsahuje podrobné informace 
včetně vzoru smlouvy a kontaktů na po-
věřené pracovníky zdravotní pojišťovny. 
Upozorňujeme, že pro žádost (smlouvu) 
o převedení vozíku je třeba znát technické 
parametry vozíku, včetně výrobních a evi-
denčních čísel.

Nový projekt - Peer mentoring

Po dlouholetém úsilí CZEPA úspěšně zís-
kala finanční grant na období let 2018 – 
2020 na nový projekt Peer mentoring. 

Je přirozené, že při řešení jakéhokoli pro-
blému hledáme informace a konzultujeme 
zejména u přátel, známých či odborní-
ků, kteří s řešením daného problému už 
vlastní zkušenost mají. Tento princip platí 
i u získávání informací mezi lidmi se zdra-
votním postižením. Pomoc a podporu 
hledají zejména noví klienti, ochrnutí po 
poškození míchy, a jejich rodiny. Zkuše-
ný vozíčkář, který je delší dobu po změně 
zdravotního stavu a je na náročnou životní 
situaci již adaptován, může své zkušenosti 

předat, nového klienta a jeho rodinu pod-
pořit, informovat, aktivizovat. V zahraničí 
je taková pomoc osvědčená, běžná a je 
označována „peer to peer“ (rovný rovné-
mu).

CZEPA v rámci výběrového řízení vybe-
re 10 aktivních vozíčkářů a poskytne jim 
pětiměsíční vzdělávání. Během této doby 
se budou budoucí peeři aktivně věnovat 
například mapování regionu či zajišťová-
ní služeb. V druhé, realizační části pro-
jektu bude z proškoleného týmu vybráno 
5 účastníků, kteří budou v pozici peer 
mentora v různých regionech ČR, v úzké 
spolupráci s asociací CZEPA, přímo pod-
porovat nové klienty a jejich rodiny.

Věříme, že tento pilotní projekt poskytne 
individuální podporu v regionech, pomůže 
aktivizovat nové vozíčkáře s poškozením 
míchy, poskytne podporu rodinným pří-
slušníkům nových klientů a může tak pře-
dejít sociálnímu vyloučení lidí se spinálním 
poškozením a jejich rodin. Bližší informace 
k tomuto projektu najdete na webu czepa.

     
     

Kontakt:

     Česká asociace paraplegiků 
     – CZEPA, z.s.
     Dygrýnova 816/8
     198 00  Praha 14 – Černý Most
     Tel.: 775 980 952
     www.czepa.cz

Podmínky užití kondomového urinálu
Urolog radí

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. je pacientskou organizací osob ochrnutých po poškození míchy a jejich 
blízkých. CZEPA nabízí širokou škálu služeb a podpory přímo jednotlivcům, současně hájí práva a zájmy celé 
cílové skupiny. Pokud Vás činnost a nabídka podpory asociace zajímá blíže, využijte uvedené kontakty CZEPA.

Česká asociace paraplegiků - CZEPA 
Důležité události a projekty

CZEPA
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Dnes tedy každý pacient s poškozením 
míchy projde komplexní zdravotní péčí 
na spinální jednotce a především ně-
kolikaměsíční rehabilitací poškozených 
funkcí míchy v rehabilitačním ústavu. 
V terciální fázi po vzniku postižení za-
jišťují návaznou péči především v ob-
lasti sociální rehabilitace neziskové 
organizace Centrum Paraple o.p.s, 
ParaCENTRUM Fenix a zastřešující or-
ganizace Česká asociace paraplegiků 
– CZEPA, z.s. Cílem multidisciplinární-
ho přístupu a plně funkční spolupráce 
všech složek Spinálního programu je ma-
ximálně soběstačný jedinec, edukova-
ný v dodržování preventivních opatření 
před vznikem sekundárních zdravotních 
komplikací a vybavený kompenzačními 
pomůckami reflektujícími jeho zdravotní 
stav a rozvoj funkčního potenciálu. 

Správné, tedy zdravé sezení na dobře vy-
braném a nastaveném vozíku je jednou 
ze základních podmínek zdravého způso-
bu života každého vozíčkáře bez ohledu 
na příčinu poruchy schopnosti chůze. 
Proto se této problematice věnují všech-
ny výše jmenované organizace.

Základní charakteristiky správné 
pozice sedu

Sed vozíčkáře, stejně jako sed chodícího 
člověka, by měl být vzpřímený a syme-
trický se zachováním fyziologického za-
křivení páteře: bederní a krční lordózou, 
hrudní kyfózou. Toto zakřivení je dáno 
středním postavením pánve, kdy největší 
zatížení je kladeno na sedací hrboly a je 
symetrické na obou stranách. Hlava se 
volně pohybuje nad páteří s vyrovnaným 
minimálním úsilím krčních svalů. Kloub-
ní plochy obratlů a dalších kloubů jsou 
v maximálním kontaktu (tzv. centrované 
klouby). Postavení pánve je tedy pro fyzi-
ologické zakřivení páteře zásadní. obr. 1.- 4.

Vzpřímená a symetrická postura sedu 
má také velký vliv na fyziologické funkce 
jednotlivých orgánů a orgánových sou-
stav lidského těla, především na dechové 
funkce, na polykání a trávení, na funkci 
močového měchýře a střev, na svalový 
tonus, spasticitu a funkci kůže (stálé ne-
bezpečí vzniku otlaků až dekubitů).

Držení těla ve vzpřímené poloze zajišťují 
za normálních okolností posturální svaly, 
které tvoří tzv. posturální systém člověka. 
Jsou to hluboko uložené vrstvy krátkých 
svalů, které se nacházejí okolo páteře 
a velkých kloubů. Fungují nezávisle na 
vůli člověka, zapojují se do funkce auto-
maticky a drží tělo ve stabilní poloze pro-

Poranění míchy po spinálním traumatu či její poškození patologickým procesem znamená pro 
postiženého i jeho blízké náhlou změnu v jejich životě. Spinální program v ČR, za jehož vznikem stojí 
i pacientská organizace Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., se začal rozvíjet před 15 lety, kdy 
byla Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena síť zdravotnických pracovišť pro zajištění komplexní 
péče při čerstvých spinálních postiženích.  

Zdravé sezení vozíčkáře 
po spinálním traumatu

CZEPA

ti síle gravitace. Mluvíme o vnitřní opoře 
těla. Tento „vnitřní svalový korzet“ zajiš-
ťuje tělu také rovnováhu, kdy se těžiště 
těla promítá do opěrné základny – u sedí-
cího člověka jsou to sedací hrboly a steh-
na. Funkce posturálního svalstva je za-
jišťována centrální nervovou soustavou, 
mozkem a míchou. Porucha funkce řídí-
cích center v mozku či poškození míchy 
vedou k poruše kontroly nad stabilitou 
těla, které je nutné podepřít zevní oporou, 
u spinálních pacientů tedy vhodným se-
dacím systémem vozíku, který zahrnuje 
sedačku vozíku (pevná, textilní, řemínko-
vá), antidekubitní sedák (plochý, anato-
micky tvarovaný, kombinovaný z  různých 
materiálů) a zádovou opěrku (textilní, ře-
mínková, pevná s různou hloubkou kontu-
race a možnostmi natavení).

Je nutné zdůraznit, že potřeby každého 
vozíčkáře jsou individuální z anatomic-
kého a funkčního hlediska včetně antide-
kubitní ochrany především sedacích par-
tií. Každý uživatel vozíku má individuální 
funkční předpoklady ke stabilnímu sezení 
a mobilitě na vozíku, má jiný rozsah neu-
rologického postižení, jinak anatomicky 
tvarované sedací hrboly, možná omezení 
operačními zákroky, a také jiné subjektiv-
ní pocity z konfigurace a nastavení seda-
cího systému (sedadlové jednotky) v pro-
storu. Vnímání bezpečné stability sedu při 
různých činnostech i jízdě na vozíku jsou 
důležitým faktorem pro získání maximální 
soběstačnosti vozíčkáře.  

Jak lze poznat špatnou pozici sedu

Při prohlídce pozice sedu vozíčkáře ze-
předu jsou patrné stranové asymetrie 

– nestejná výška ramen, ukloněná hlava 
k jedné straně, nestejná délka stehen, kdy 
je jedno koleno více vepředu nebo je výš 
než to druhé, držení chodidel v nestejné 
výšce na stupačce vozíku. Nesymetrické 
držení těla se odrazí i na oblečení, kdy na 
zakřivení zipu na mikině či na vodorov-
ných pruzích na svetru je mnohdy patrný 
stranový rozdíl. obr. 5.

Při prohlídce pozice sedu ze strany je vi-
dět poměrně často větší zakřivení  hrud-
ní páteře (hyperkyfóza) a kompenzačně 
krční páteře (hyperlordóza) s předsunu-
tým držením hlavy. U některých vozíčkářů 
můžeme naopak vidět zvětšenou lordózu 
v bedrech a oploštělou hrudní kyfózu. obr. 6.

Příčinou patologického sedu jsou obvyk-
le stranové dysbalance ve svalové síle 
trupových svalů nebo svalů končetin či 
rozdíly ve svalovém tonu a spasticitě. 
Pro výběr a celkovou konfiguraci vozíku 
s možnostmi jeho nastavení je zjištění 
příčin asymetrického, kyfotického či jinak 
špatného sedu rozhodující.

Důsledky špatné postury sedu

Špatná postura sedu má úzkou souvis-
lost se vznikem dekubitů - prosezenin 
především na sedacích hrbolech, kostrči, 
na kyčlích, ale i na bocích, trnech obrat-
lů, žebrech, kotnících a ploskách. Potíže 
se zvýšenou spastickou, vertebrogenní 
problémy či bolesti horních končetin pak 
obvykle souvisí se vzniklými posturálními 
deformitami páteře a degenerativními 
změnami na kloubech a zánětlivými stavy 
na šlachách horních končetin. obr. 7., 8.

O ergonomii sedu a pracovního místa 
k udržení zdraví jedince bylo již napsáno 
mnoho. Avšak o správném sezení vozíč-
káře a o jeho podmínkách a principech 
se v posledních letech mohli dovědět 
pouze čtenáři časopisů a publikací urče-
ných převážně pro handicapované. Pro 
zlepšení informovanosti o této problema-
tice je zásadní zařazení ergonomie sedu 
uživatele vozíku, výběru vozíku a principů 
jeho nastavení do výuky fyzioterapeutů, 
ergoterapeutů i předatestační přípravy 
rehabilitačních lékařů. Právě tito odbor-
níci nesou společnou zodpovědnost za 
správnou indikaci a konfiguraci vozíku. 

Česká asociace paraplegiků 
– CZEPA, z.s.
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- CZEPA, z.s. 
Dygrýnova 816/8
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Provozní doba:
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tel.: +420 775 980 952
czepa@czepa.cz



Redakční rada:

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Mgr. Karla Sládková
Jitka Rybková

Český časopis pro pacienty 
s poruchami vyprazdňování
močového měchýře 

Helios

č. 8
prosinec 2017

Redaktor: Renata Lichtenegerová
Design a realizace: Clip, s.r.o.
Fotografie: ilustrační fota - Depositphoto, 
archiv autorů
Jazyková korektura: Clip, s.r.o. 

Vydavatel:
Coloplast A/S 
Radlická 740/113 d
158 00 Praha 5
IČ 61169498
Tel.: 244 470 202
e-mail: info@coloplast.cz
www.coloplast.cz

Evidenční číslo: MK ČR E 21034 

Coloplast A/S, Conveen, EasiCath 
a SpeediCath jsou ochranné známky.

Publikování článků, obrázků
nebo jejich částí je možné jedině 
se souhlasem vydavatele.

NEPRODEJNÉ

SpeediCath® katetr 
je 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 zákaznickou linku 

       800 100 416
nebo pište na info@coloplast.cz.
Vzorky lze používat jen po konzultaci s lékařem.

Více informací najdete na webových stránkách www.coloplast.cz

SpeediCath® 
Katetr, který určuje standard.

katetr
SpeediCath®


