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25 let úspěchů a pomoci díky vám
Před 25 lety mi bylo 8 a chodila jsem do druhé třídy. V té době jsem
o žádných stomiích a stomických pomůckách neměla ani tušení. Se zájmem
jsem sledovala, jak se mění značky aut v naší ulici a jak se mění sortiment
zboží v obchodech, žádné jiné „starosti“ jsem neměla. Dnes už o stomicích
a stomických pomůckách vím nesrovnatelně více, protože ve společnosti
ConvaTec pracuji přes 10 let. Za tu dobu jsem načerpala mnoho zkušeností
a také jsem slyšela či četla řadu vašich příběhů. Mnoho z vás mi vyprávělo,
jak byl pro ně rok 1991 významný. Tehdy bych asi nechápala, ale dnes
to samozřejmě dokážu docenit.

určitě si přečtěte


ConvaTec – představení

V tomto čísle vás seznámíme s filozofií a hodnotami naší společnosti.


Vzpomínání redakční rady

Redakční rada sice ještě 25 let neslaví, ale oslovili jsme současné i minulé
členy, aby trochu zavzpomínali a přidali i pár fotografií. Třeba vás pobaví.


Vzpomínání zákazníků

Zde naleznete vzpomínky našich zákazníků – stomiků a stomasester
z celé České republiky. Děkujeme všem, že nám věnovali svůj čas.


Vzpomínání našich kolegů

Zeptali jsme se kolegů, kteří u nás pracují nejdéle, jak vnímají prožité
roky ve společnosti ConvaTec.


StomaLinka® letos také slaví

StomaLinka® patří mezi naše nejdůležitější služby. I ona letos slaví významné
výročí. Již 15 let můžete volat na naši bezplatnou linku.


Volný čas

Tentokrát představujeme dvě nové knihy, určené přímo vám – stomikům.
Jednu humornou a jednu naučnou, každému podle jeho gusta.


Fotoreportáž

Letos jsme se poprvé zúčastnili štafetového Marathonu v Praze a běželi
pro České ILCO. Podívejte se, jaký to byl boj.


České ILCO

Děkujeme sdružení České ILCO za milá slova a velmi si ceníme partnerství,
které trvá již přes 20 let.


ConvaTec nejsou jen stomické pomůcky
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V portfoliu společnosti ConvaTec jsou i jednorázové intermitentní katétry.
Díky těmto produktům jsme navázali spolupráci s Centrem PARAPLE.
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Ačkoliv vyvíjíme veškeré možné úsilí
k tomu, aby informace v této publikaci
obsažené byly přesné a úplné, obsah
příspěvků je pouze pro obecnou
informovanost a ve specifických
případech se na ně nedá odvolávat.
ConvaTec neodpovídá za obsah
příspěvků a za správnost informací
ani za názory uvedené v článcích
přispěvatelů. Čtenáři, kteří využijí
v publikaci obsažené informace
a jednají podle nich, tak činí zcela
na vlastní riziko. Ve věcech,
týkajících se vašeho zdravotního
stavu, prosím, vždy kontaktujte
vašeho lékaře nebo stomasestru.
Společnost ConvaTec si vyhrazuje
právo na úpravu obdržených článků
z důvodů potřeby optimalizace
jejich rozsahu.

V roce 1991 ConvaTec vstoupil na český trh. Byla to doslova revoluce.
Končila éra Jánošíkových pásů a začalo zcela nové období moderních
stomických pomůcek. Nebudu lhát, že si umím představit, jak se
s Jánošíkovým pásem žilo či spíše nežilo, ale myslím si, že si dokážu
představit tu radost ve vašich očích, když jste vyzkoušeli nové pomůcky
a zjistili, že život se stomií nebude o přežívání, ale že budete moci žít
skutečně plnohodnotný život.
Je to tedy už 25 let, co jsme s vámi. Čtvrt století! Uznejte, že to je skutečný
důvod k oslavě a k zamyšlení. Proto jsme se na redakční radě rozhodli, že
toto číslo Radima bude speciální. Pro někoho to budou vzpomínky, ano,
máme mezi sebou celou řadu stomiků, kteří mají stomii déle než 25 let, pro
někoho to možná budou nové informace. Každopádně věříme, že pro vás
všechny to bude číslo plné zajímavostí.
Dovolte mi osobnější oslovení. Naši milí stomici, stomasestřičky, lékaři a
všichni drazí přátelé, jsme moc rádi, že jsme tu s vámi již 25 let. Jsme tu
s vámi takto dlouho hlavně díky vám samotným. Velmi nás těší a vážíme
si toho, že máte v naše pomůcky důvěru. Protože stomické pomůcky
ConvaTec používá stále nejvíce stomiků v České republice, zavazuje nás to
k tomu, abychom neusnuli na vavřínech a přicházeli s dalšími inovacemi
a novými výrobky.
25 let úspěchů a pomoci díky vám. To hovoří za vše.
Děkuji vám za redakční radu i za celou společnost ConvaTec
a budeme rádi, když nám zachováte přízeň.

jana Handlová
šéfredaktorka

3

představení

představení

pilířů ConvaTec

POMÁHAT JE NAŠÍ MOTIVACÍ
Investujeme do inovací produktů
pro lepší život našich pacientů.

na prvních stránkách obvykle představujeme nové členy z naší společnosti. Tentokrát však
nebudeme představovat konkrétní osobu, ale konkrétní hodnoty. Proč právě je? každá společnost by měla mít hodnoty, které ctí a uznává. Právě ony formují společnost, chování lidí
v dané společnosti a je velmi důležité, aby lidé, kteří ve společnosti pracují, těmto hodnotám
rozuměli a věřili jim. i ConvaTec má své hodnoty. Ptáte se, jaké jsou?
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Vezměme to pěkně od podlahy a představme si jeden pilíř po druhém.

Baví nás pomáhat a bereme to
vážně. Známe své pacienty
a víme, jak pomoci.
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Nejen našimi produkty, ale i skladbou služeb vycházíme vstříc svým
pacientům. Na informační lince
zodpovídáme veškeré dotazy, připravujeme pravidelná setkání s pacienty, veškeré produkty zasíláme
až domů a vydáváme časopis,
který pomáhá. Být stomasestrou
či lékařem je životním posláním
a pomáhat lidem je pro celou řadu
zdravotníků životní náplní. I nás
ve společnosti ConvaTec baví pomáhat a těší nás, když se na nás
obracíte o radu či pomoc. Věřte,
že vaše vřelá slova jsou pro nás
tím největším oceněním naší
práce.

Uvedením jednodílné tvarovatelné pomůcky Esteem®+ na trh
jsme doplnili portfolio tvarovatelných stomických pomůcek
a umožnili tak našim pacientům
využívat veškerých výhod této
jedinečné technologie. Do inovací se opravdu vyplatí investovat. Již před více než 40 lety
jsme to udělali při vývoji hojivé
hmoty Stomahesive® a podívejte
se! Hmotu Stomahesive® již mohou stomici používat na celém
světě 38 let a není potřeba vymýšlet žádnou novou. Z vašich
zkušeností víme, že jste s hmotou spokojeni a že se na naše
pomůcky můžete spolehnout.

Vše stavíme na partnerství.
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Za své úspěchy vděčíme lékařům,
sestrám a i vám, pacientům. Za
těch uplynulých 25 let se nám
podařilo navázat tolik pevných
partnerství, mnohá z nich přešla
z oblasti pracovní až do fáze přátelství a toho si velmi ceníme. Být
pro vás důvěryhodným a spolehlivým partnerem je jeden z našich
hlavních cílů.
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Vytváříme unikátní patentované
technologie, které nám umožňují
být vždy napřed.
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Jedná se o hmotu Stomahesive®,
která má svou dlouholetou tradici,
nebo o tvarovatelnou technologii,
kterou nemá nikdo jiný na světě,
anebo o bezsáčkovou pomůcku
Vitala®, jež v současné době
prochází dalším vývojem.

25

Ilustrační foto

Jsme leaderem na českém trhu.
Velmi nás těší a zároveň zavazuje,
že naše stomické pomůcky používá nejvíce stomiků v České
republice. Věříme, že je to díky
jejich kvalitě, ale i díky všem výše
zmíněným hodnotám, které ctíme,
a je to pak na naší práci vidět.
Zároveň jsme i leaderem na trhu
v oblasti vlhkého hojení ran. Tuto
metodu používá stále více lékařů,
a proto stále více pacientů může
být hojeno moderními přípravky,
které jim zvyšují kvalitu života.

Těší nás, že pracujeme ve společnosti,
která skutečně pomáhá lidem.
Tým zaměstnanců ConvaTec
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vzpomínání

REDAKČNÍ
RADA slaví
a vzpomíná...

2016
Milada Karlovská
Byla jsem oslovena skupinou báječných lidí, abych
se zapojila do časopisu Radim, jako zástupce pro
problematiku urostomií. Každý člen redakční rady
je odborník, který je schopen předat své znalosti
a zkušenosti dalším. Jak zpívá pan Werich v písni
Nebe na zemi : „…ten umí to a ten zas tohle a všichni
dohromady uděláme moc.“ Doufám, že i vy to takto
vnímáte, je mi v této skupině moc dobře.

Petr Večeřa
Práce v redakční radě je pro mne skvělou a vítanou
příležitostí, jak udělat něco navíc nejenom pro moje
pacienty se stomií, ale pro všechny, kterým se časopis RADIM dostane do ruky. Kromě toho je tato
moje „minižurnalistika“ a setkání 2x do roka na redakční radě se skvělými spolupracovníky příjemnou
změnou v mojí každodenní lékařské práci.
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když jsme připravovali toto číslo radima, říkali
jsme si, jak je kdo dlouho v redakční radě, kdo
všechno v ní už byl a již není a vzpomínalo se
nám krásně. máme řadu velmi humorných
vzpomínek… Proto jsme se rozhodli, že každý
z nás napíše krátký příspěvek o svém působení v redakční radě a oslovili jsme i některé
bývalé členky. Vzali jsme to s humorem, a proto
vám přinášíme i fotky, jak jsme vypadali před
25 lety. uhádnete kdo je kdo?

redakční rada
Marek Dohnal

Jana Handlová
Položila jsem si otázku, jak dlouho jsem vlastně
členkou redakční rady? Odpověď mě trošku zaskočila. Je to už šest let. Nepatřím k nejstarším členům,
ale 11 čísel časopisu mám už také za sebou. Pro mě
je vždycky velká radost a událost, když se redakční
rada sejde a připravujeme další číslo. Je to tak milé
potkat se s ostatními členy. Vždy se hodně nasmějeme a při tom nám jde práce od ruky. Na všech je
vidět, že je práce baví a že ji dělají s láskou. No co já
bych si, jako šéfredaktorka, mohla více přát? Snad
jen, aby se vám časopis líbil i nadále a moc děkujeme
za vaši chválu.

Každé zasedání redakční rady je pro mne vždy inspirující. Díky kreativní a příjemné atmosféře z ní odjíždíme nejen s obsahem dalšího čísla časopisu, ale
i s řadou nápadů jak dále péči o pacienty vylepšit.

Jaroslav Skokan
Přesto, že jsem „služebně“ druhý nejmladší člen redakční rady Radima, pro společnost ConvaTec pracuji jako externista již neuvěřitelných 21 let. Při přípravě každého nového čísla mě hřeje pocit, že stále
mohu „být u toho“. Moc mě baví 2x ročně přinášet
svou trošku kreativity a barev do toho „stomického
mlýna“, který je plný řadou silných a obdivuhodných
osobností. Přeji všem zdraví a životní optimismus.

Alice Křepínská
Členství v redakční radě je pro mne příležitostí, jak
se aktivně spolupodílet na přípravě každého čísla
časopisu Radim. Díky tomu jsem už poznala hodně
zajímavých lidí - stomiků, jejichž životní příběhy se
snažím zachytit v pravidelném Rozhovoru. Lidsky
pro mne členství v radě znamená moc příjemné setkávání se s partou odborníků ve své profesi, které
baví připravovat časopis pro stomiky.
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Veronika Zachová
Díky členství v redakční radě časopisu Radim mám
možnost se dozvídat, co stomiky zajímá i co je tíží,
a pomáhat k tomu hledat aktuální odpovědi. Někdy
má člověk pocit, že už všechno bylo řečeno a vymyšleno. Ale časopis je natolik živorodý, stejně jako
všichni jeho redakční členové, že je radost se na
něm podílet.
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redakční rada

Dragica Křenková
stomasestra

Když zavzpomínám na počátky, musím říct, že to
nebylo lehké. To, co jsem prožívala po operaci, bych
nepřála nikomu. Už samotná operace byl velký zásah do organismu, ale nesnáze, které následovaly
po propuštění z nemocnice, to si lze dnes jen stěží
představit. Pustili mě domů pouze s balíkem buničité vaty a Jánošíkovým pásem, který pro mne,
ileostomika, byl k ničemu. Raději jsem se dál trápila
hladem, než abych si nechala zničit kůži na břiše stolicí, která odcházela ze stomie překryté jen vatou.
Takovou beznaděj a zoufalství jsem zažila po operaci. Pomohl mi z mé svízelné situace nástup firmy
ConvaTec, která mě vybavila pomůckami. Můj život
se rázem změnil, dostala jsem sílu bojovat s nemocí
a zapojila jsem se do pomoci druhým, stejně postiženým. Pracovala jsem jako stomasestra v nemocnicích a ve volném čase jsem chodila na návštěvy
pacientů domů. Také jsem vedla Klub stomiků Brno
jako předsedkyně, potřebovali jsme zavést na náš
trh pomůcky pro stomiky, aby každý odoperovaný
pacient šel z nemocnice vybaven pomůckami. Noví
pacienti mají možnost si zvolit z více druhů pomůcek a mohou tak vést plnohodnotný život. Zapojila
jsem se také do akce pomoci stejně postiženým tím,
že jsem radila v časopise Radim a pomáhala jsem
v redakční radě, kde se mně líbilo – bezvadný kolektiv
lékařů, sester a pracovníků společnosti ConvaTec.
Jsem také zastáncem názoru, že tento časopis je
pro stomiky takovým „slabikářem“.
Chtěla bych proto touto cestou popřát společnosti
ConvaTec hodně sil a pracovních úspěchů a mnoho
vděčných klientů. Do dalších let hlavně zdraví a důležité je držet se stále na 1. místě ve světě v oblasti
zdravotnického materiálu.

2010
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Jana Hyklová

2012

staniční sestra – stomická sestra,
chirurgické oddělení

Vážení čtenáři, byla jsem oslovena šéfredaktorkou
časopisu Radim paní Janou Handlovou, abych zavzpomínala na společnou spolupráci k příležitosti
vzniku působení společnosti ConvaTec na našem
trhu. Musím se přiznat, že spolupráce začala až
v roce 2000, kdy jsem se začala zabývat problematikou pacientů se stomiemi. V té době jsem absolutně netušila, co práce stomické sestry obnáší.
Jak pomoci novým pacientům, kterým operace se
založenou stomií naprosto změnila život. Netušila
jsem, jak je nejlépe navracet do původního života,
jak je naučit dokonalé sebeobsluze, technice ošetřování a psychicky se vyrovnat s novým způsobem
života. ConvaTec byl první firmou, kterou jsem tehdy
oslovila. Byla to právě tato firma, která mi podala
ochotně pomocnou ruku a postupně mě na různých
školicích akcích zasvěcovala do nové profese stomické sestry. Cílem školení společnosti ConvaTec
bylo, abych postupně zvládla být pro své pacienty
kvalifikovaným poradcem v této problematice a zajistila tak komplexní a kontinuální péči o stomika.
Na podkladě nových znalostí jsme ve spolupráci
s naším tehdejším panem primářem MUDr. Sašou
Štemberou a vrchní setrou Hanou Bertlíkovou
otevřeli stomickou poradnu na našem oddělení
v nemocnici v Mostě. Nemohu nevzpomenout tehdejší stomickou sestru přednášející na ConvaTec
Academy Naďu Kubíkovou, která měla velkou zásluhu na mých základních znalostech v ošetřování
stomií a pomohla mi vyznat se v portfoliu stomických pomůcek. Dále na úžasnou psycholožku, paní
PhDr. Annu Surovcovou, CSc. která nás naučila,
jak jednat s pacienty, naučila nás poslouchat jejich
stesky. Učila nás pomáhat pacientům vyrovnat se
nejen s novou nelehkou životní situací, ale pomáhat
i celé rodině pacienta. Radila nám, jak pacienty vracet do nového, kvalitního života. A nejen to, učila
nás doprovázet pacienty na samém konci života.
Naše znalosti pak prezentovat dál, nejen mezi pacienty, ale předávat své zkušenosti i kolegyním
v našich nemocnicích. Musím přiznat, že v mém

profesním životě stomické sestry mě nejvíce obohatily jejich zkušenosti. Samozřejmě to nebyly jen tyto
dvě ženy. Za 16 let nám firma ConvaTec umožnila
zúčastnit se neskutečně mnoha seminářů, kongresů,
kde jsme se potkávaly s kolegyněmi z celé republiky,
ale i z celého světa. Zkušenosti ostatních kolegyň
měly pro nás obrovský význam. Dál nemohu zapomenout na několikaletou spolupráci v redakční radě.
Ve firmě se za tuto dobu vystřídalo mnoho skvělých lidí, kteří mě vždy svými znalostmi posunuli
dál. Nechci na nikoho zapomenout jako například
na tehdejšího pana ředitele Augustina Bernáta,
na svoji první obchodní zástupkyni Markétku
Wasserbauerovou. Nemohu opomenout
nejlidštějšího člověka ve vedení společnosti,

na kterého vzpomínám s velkou úctou – pana ředitele Ing. Tomáše Černohorského. Dále velmi ráda
vzpomínám na skvělou spolupráci s Ing. Kateřinou
Krejčířovou, dále na úžasnou spolupráci s další
obchodní zástupkyní Raduškou Blahovcovou-Alexa,
Ing. Martinou Mainzerovou, bývalou šéfredaktorkou
časopisu RADIM, Terezkou Svobodovou, Alicí
Křepínskou ze StomaLinky ®, Mirkou Petříkovou
a její skvělou spolupráci z distribuce pomůcek. Nyní
nejvíce spolupracuji s empatickou, vždy neskonale
ochotnou obchodní zástupkyní Ing. Martinkou
Hamrovou a dalšími skvělými lidmi – obchodním
ředitelem Ing. Markem Dohnalem, Product Manager
ConvaTec Martinkou Roubalovou a Customer
Service Manager Bc. Janou Handlovou – nynější
šéfredaktorkou časopisu RADIM.
Všichni se mě nějakým způsobem v dobrém slova
smyslu dotkli. A já bych za vše, při této příležitosti
oslav 25. výročí společnosti ConvaTec na českém
trhu, chtěla všem moc poděkovat.
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FOTO : 1) Marek Dohnal, 2) Jana Handlová, 3) Alice Křepinská, 4) Petr Večeřa, 5) Milada Karlovská, 6) Jaroslav Skokan, 7) Jana Hyklová, 8) Veronika Zachová.
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vzpomínání

sestra, měla totiž stejnou diagnózu. Je
3{ Moje
to taková naše rodinná kletba. Sestru ope-

VZPOMÍNKY
STOMIKŮ

rovali týden po mně. A tak jsem na to nebyla sama,
byly jsme dvě. Hezký vztah nám zůstal dodnes.

se zlepšil, můžu žít opravdu naplno.
4{ Výrazně
Řekla bych až v přepychu. Díky pomůckám

ConvaTec vedu úžasný život. Pomůcky používám již
od samého začátku a cítím se v bezpečí a jistotě. Na
pomůckách oceňuji zejména filtr.

zůstali jedničkou na trhu, nedáme na
5{ Abyste
vás dopustit, i když někdy je škoda, že přijdete

Vážené čtenářky a čtenáři, jelikož je toto číslo časopisu
výjimečné a slavnostní, dovolili jsme si u příležitosti
našeho výročí oslovit několik stomiček a stomiků, kteří
žijí se stomií minimálně tak dlouho, jak dlouho je ConvaTec
v České republice, a ještě déle, aby zavzpomínali
na své začátky. Všem jsme položili několik otázek:

1/ Jak dlouho máte stomii?
2/ Jaké pro vás byly začátky života se stomií?
3/ Co nebo kdo vám v nelehkém období pomohl?
4/ Změnil se pro vás život s příchodem společnosti Convatec
do České republiky?
5/ Chtěli byste Convatecu něco vzkázat nebo popřát do dalších let?

Jana Ptáčková

to mé myšlenky na rodinu, přísná výchova
3{ Byly
a vůle nezvdávat se.
od samého začátku používám
4{ Rozhodně,
ConvaTec, a i když jsem měla možnosti vyzkoušet i jiné pomůcky, zůstala jsem věrná společnosti
ConvaTec.

1{ Od ledna 1977, 40. rok. 5{ Samé díky, vždycky jste byli vstřícní, laskaví
a můžete být hrdí na to, co děláte. Je to

2{ Onemocněla jsem rakovinou a nebylo to

lehké, ale měla jsem štěstí na lékaře, takže
všechno dobře dopadlo. Tenkrát nebyly žádné stomasestry ani pomůcky, tak jsem se vše musela učit
sama. Doma jsem se starala ještě o maminku
a před ní jsem o své nemoci nemohla mluvit. Měla
jsem dvě děti – jedno prvním rokem na střední
a druhé prvním rokem na vysoké škole. Měla jsem
také starostlivého manžela, který mi dodával psychickou vzpruhu. Po půl roce jsem se mohla vrátit
do práce. Musím říct, že v létě kůže dost trpěla,
nebyl žádný filtr, takže všechno zapáchalo. Každý
den jsem si měnila oblečení. Pomůcky tehdy nebyly.
Chodila jsem pro výbavu do výdejny ve Štěpánské
ulici, jednalo se o igelitový sáček a používal se
francouzský pás. Bez adekvátních pomůcek jsem
žila 12 let.
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ohromná věc. Pomůcky jsou skvělé a taky moc zdravím paní Alici Křepínskou.

Zdena Šabatková

1{ 33 let.

říct, že přímo hrůzostrašné, tehdy ne2{ Musím
byly žádné pomůcky. Začaly se dovážet až po

roce 1989. Vzpomínám si, že odborný lékař sice pomůcky předepsal, ale stejně nebyly k dostání.

s novinkou a staré, ale také dobré pomůcky, již pak
nejsou k dispozici. Jsem členkou Klubu stomiků
v Táboře a chci vám také poděkovat za vaši 18letou
spolupráci s naším klubem. Jsem taky moc ráda,
že pro stomiky každým rokem organizujete setkání.
Díky moc všem a velké díky i Alici.

Jaroslav Opletal

stomici
Viktor Lendóci

1{ Od r. 1981, bylo mi 44 let.
optimista, takže vlastně docela dobře.
2{ Jsem
V prosinci mě odoperovali a v březnu už
jsem jel na hory. Manželka to ale snášela hůř a to
z toho důvodu, že mě litovala. Máme moc hezký
vztah. Dnes už to neberu jako nemoc. Mám i jiné
zdravotní problémy – budík na srdci a Parkinsona.

mi hodně pomohly. Jak jsem říkal,
3{ Pomůcky
jsem optimista, takže jsem to vzal normálně.

4{

moc! Obzvláště zdravím paní Alici
5{ Díky
Křepínskou.

Jaromír Obr

1{ Přes 40 let, od r. 1974.

roku 1990 to bylo velice špatné. Jistě
2{ Do
víte, že nebyly žádné pomůcky, pouze

tzv. Janošíkův pás. Ale s tím se téměř nedalo
žít. Nemělo to žádný filtr, plyny si odcházely, jak
chtěly, a člověk byl hodně cítit.

3{

Abych byl upřímný, tak mi pomohl bývalý
podnik a pan ředitel, který mi vyšel vstříct
a dal mi samostatnou kancelář. Pracoval jsem
jako technik.

tak asi jako všem tehdejším stomikům.
4{ Určitě,
Díky moderním pomůckám jsem mohl začít
žít lepší život. Nové pomůcky měly filtr a já jsem
mohl opět mezi lidi a nemusel se bát... Dodnes mi
pomůcky vyhovují a jsem spokojen.

pořád vyráběli! Chtěl bych také po5{ Abyste
zdravit Alici, velice dobře se známe.

Zlepšil se hodně. Začali jsme jezdit k moři,
kde pomůcky všechno vydržely. Koupání
v moři není s moderními pomůckami žádný
problém.

1{ 31 let.

asi jako pro většinu stomiků. Používal
2{ Těžké,
jsem stomický Jánošíkův pás a to až do roku

1992. Poté jsem začal používat pomůcky ConvaTec.
Během těch let jsem zkoušel i jiné pomůcky, ale
stejně jsem zůstal u ConvaTecu. Již dlouho používám
podložku s tvarovatelnou technologií a jsem s ní
spokojený. Vyhovuje mi, že nemusím používat nůžky
a jen snadno prsty tu podložku vytvaruju.
Hodně mi pomohl můj kamarád – spolužák,

měl také stomii. Měl jsem si o tom s kým
3{ který
popovídat a věděl jsem, že v tom nejsem sám.

začal jsem místo Jánošíkova pásu pou4{ Ano,
žívat kvalitní stomické pomůcky. Později jsem
byl mnoho let předsedou prostějovského Klubu
stomiků, který jsme i díky podpoře společnosti
ConvaTec založili, takže jsem mohl zase já, na
oplátku, pomáhat dalším novým stomikům.

5{

Mockrát děkuji kolektivu, pokračujte! Mám
radost, že nikdy nezapomenete, když mám
narozeniny.
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stomici
Bronislav Tučný

Bedřich Wampula

Pavel Kreml

mám od dět1{ Urostomii
ství, je tomu víc jak 30

1{ Stomii mám už 40 let.

mám od začátku
1{ Stomii
května roku 1989, tedy

to těžké, po operaci jsem nejdřív vůbec
2{ Bylo
nevěděl, co mám. Tenkrát nebyly stomické

let. Přesné datování není moc důležité, důležité je,
že si můžu užívat života.

2{
3{

Jako dítě jsem si na stomii dobře zvykl, bylo
to asi komfortnější řešení než nosit pleny.

Alice Křepínská

V mém případě jistě rodiče a prarodiče.
Podpora od nejbližších je asi nenahraditelná.
Stejně tak jsou mi oporou obě mé děti.

4{

Samozřejmě se změnil k lepšímu, a ne jednou. Za těch 25 let přišla firma s několika novinkami, které vedly k novým možnostem komfortnějších změn běžného života stomika.

to znáte, jak čas letí,
5{ Však
už uplynulo čtvrt století.

Hit byl tenkrát Jánošíkův pás,
pomůcka však podtékala zas a zas.
S kůží zarudlou byl každý v pasti,
nepomohl heřmánek ani hojivé masti.
Sortiment pomůcek nebyl nic moc,
nejeden z nás volával o pomoc.
Dřív stomik seděl ve svém domově,
jako Robinson na pustém ostrově.
V roce 1991 změna velká nastala,
společnost ConvaTec se i k nám dostala.
Moderní pomůcky s hydrokoloidem,
jistě zlepšily život mnoha lidem.
Stomici mohli zdolávat nové cíle,
nechyběla jim odvaha ani píle.
Už se nebáli chodit do společnosti,
sportovních aktivit si užívali dosti.
Prudce nahoru sebevědomí stoupalo,
založit první kluby je dokonce napadlo.
Zkrátka začala doba velkých změn,
už jsme se nestyděli být stomikem.
Co to bylo pro mě, to se Vám přiznám,
život bych přirovnal k super jízdám!
Slovo život dostalo plnohodnotný význam!

mám kvůli zánět1{ Stomii
livému onemocnění

střev od roku 1984, takže 32 let. Nejprve byla založena jako dočasná, ale po roce změněna na trvalou.

2{

Před operací mi hlavně chyběly informace
a po operaci pak kvalitní stomické pomůcky.
Stomické sestry ještě v roce 1984 nebyly a kvalitní
pomůcky z dovozu byly na příděl ve velmi omezeném množství. Ale dostala jsem je naštěstí brzo,
asi týden po operaci. Byly to stomické podložky
Stomahesive® (dnes Natura® Stomahesive®),
a i když příděl byl malý – 5 kusů podložek na měsíc
a 30 kusů uzavřených sáčků na měsíc, byla jsem
šťastná, že je mohu používat, protože mi umožnily
rychlou rekonvalescenci.

mi pomohli v nemocnici. Po operaci
3{ Hodně
jsem totiž zhubnul na 42 kg a díky moc hodné
dietní sestře jsem během několika týdnů přibral 20
kilo. Taky mně moc pomáhali moji kamarádi z party
z mládí, chodili za mnou do nemocnice, a když už
jsem byl doma, tak jsem s nimi mohl začít jezdit na
různé výlety a dovolené.

se výrazně. Pomůcky ConvaTec jsem
4{ Změnil
začal používat až v roce 2000, do té doby jsem
o nich nevěděl a měl jsem Jánošíkův pás, se kterým
jsem byl zvyklý žít a dělat všechno, včetně mojí práce
čalouníka. Měl jsem rodinu a vychoval tři děti. Ale až
pomůcky ConvaTec mi život hodně zlepšily.

bych chtěl poděkovat za kvalitní
5{ Hlavně
pomůcky a za to, co pro nás ConvaTec

dělá. Pravidelně jezdím na Setkání stomiků®, kde
je vždycky zajímavý program a dozvím se tam
spoustu nových věcí.

3{

Pomohl mi hlavně manžel a rodiče, od kterých
jsem měla plnou podporu. Měla jsem štěstí
i na velmi obětavého a hodného lékaře – chirurga
a další zdravotníky. Také mi pomohla paní, která
sama měla stomii a dala mi základní rady. Na spoustu
věcí jsem ale musela přijít časem sama, protože
jsem měla a mám komplikovanou stomii, na kterou
v té době ještě nebyly k dostání speciální podložky
(konvexní).

příchodu společnosti ConvaTec do České
4{ Po
republiky začaly být kvalitní pomůcky do-

stupné všem pacientům. Díky jeho podpoře se
nám podařilo založit pražský klub stomiků FIT
ILCO a celorepublikovou organizaci České ILCO.
ConvaTec po celou dobu podporuje všechny kluby
stomiků v České republice, za což mu patří velký dík
nás všech pacientů.

5{

Společnosti ConvaTec bych chtěla popřát minimálně dalších 25 let v takové formě, jako je
doposud, a aby mohl i v budoucnu zkvalitňovat život
stomickým pacientům.
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sestry ani kvalitní stomické pomůcky, tak jsem musel používat tzv. Jánošíkův pás.

Jarmila Skácelová

už celých 27 let. Důvodem vytvoření stomie byl
karcinom rekta.

jsem prakticky žádné informace ani
2{ Neměl
představu, jak bude vypadat život se stomií,

tak jsem ani neměl nějaké obavy. Když mi asi po
týdnu v nemocnici asistent nalepil dvoudílnou pomůcku ConvaTec, věděl jsem, že to zvládnu.

Nejdůležitější vedle fungující pomůcky je
3{ psychická
podpora. Tu vždy nalézám ve své

dobře fungující rodině. Taky jsem neměl čas na
nějaké stesky, neboť jsem se velmi brzy vrátil do
práce, ačkoli chemoterapie pokračovaly ještě skoro
dva roky.

samého začátku jsem používal pomůcky
4{ Od
ConvaTec z dovozu, které přicházely spíše

nahodile. Po příchodu firmy ConvaTec na náš trh
se staly pomůcky běžně dostupné, a tak se zlepšila
kvalita života i ostatním stomikům. S firmou jsem
byl v úzkém kontaktu, a tak jsem získal mnoho dobrých přátel.

pracovníkům firmy přeji hlavně hodně
5{ Všem
zdraví a energie, aby zejména noví stomici

nacházeli jako dosud podporu, kvalitní pomůcky
a další sortiment, který jim umožní žít relativně plnohodnotně. Těším se na další setkání se zástupci společnosti ConvaTec.

Ilustrační foto
dvě, urostomii 30
1{ Mám
let a kolostomii 28 let.
to už tak dávno, že si to nepamatuji.
2{ Je
Ale měla jsem dobré rádce.
3{ Hlavně rodina a taky lékaři.
Pomůcky ConvaTec vnesly do mého života

4{ hodně klidu a od ConvaTecu jsem dostala
hodně dobrých rad, jak stomii ošetřovat.

bych si, aby moje spolupráce se spo5{ Přála
lečností ConvaTec trvala stále.
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vzpomínání
Petr Sojka

1{ Třicet let.

mi byla udělána ve 20 letech.
2{ Stomie
Začátek nebyl lehký. V té době ještě nebyly

stomasestry ani informace. Postupem času se můj
zdravotní stav natolik zlepšil, že jsem začal cestovat po světě.

mi pomohla moje rodina. Jsem
3{ Nejvíce
veselá povaha a moje mysl je vždy pozitivní.
To je nejdůležitější pro život.

pouze pomůcky ConvaTec
4{ Jápo používám
celou dobu. Tyto pomůcky mi dovolují
dělat veškeré činnosti. Někdy zapomínám,
že stomii mám.

Josef H., roč. 1928
to bude 59 let, kdy mi kvůli zánětlivému
1{ Letos
onemocnění střev udělali ileostomii.
to jednoduché, ale byl jsem šťastný,
2{ Nebylo
že žiju. Před operací jsem měl totiž velké

zdravotní obtíže, ale operací se to všechno zlepšilo.

mi nikdo, musel jsem si poradit
3{ Nepomohl
sám. Tehdy nebyly žádné stomické pomůcky

kromě pásu. Já jsem si ale vlastnoručně vyrobil
gumový pás, který jsem pak dlouhá léta používal.
Chodil jsem s ním normálně do zaměstnání, pracoval jsem jako vedoucí prodejny s 25 zaměstnanci.
Všechno jsem zvládal.

Počátkem 90. let jsem byl na
4{ Samozřejmě.
operaci žlučníku a v nemocnici mi nabídli pomůcky nové generace od ConvaTecu. Od té doby
je používám.

Všem zaměstnancům ConvaTec velice děkuji
Ať se mu i nadále daří vyrábět tak kvalitní sto5{ za jejich vzornou práci, kterou nám zpříjem- 5{ mické pomůcky, jako doposud.
ňují a zkvalitňují život.

Moc všem děkujeme za vaše vzpomínky a za vaše vlídná slova. Jsou pro nás tou největší odměnou
a zároveň závazkem.
Redakce časopisu

stomasestry

SE
ST
O
MA
SESTŘIČKOU

NEJDÁL
DOJDEŠ…

kdyby nebylo jich a naší vzájemné spolupráce, nikdy by se ConvaTec nestal tak úspěšnou
společností s tak bohatou historií. díky erudovaným stomasestřičkám, jejich odborné
pomoci a kvalitním stomickým pomůckám je dnes život stomiků daleko jednodušší. Požádali jsme několik stomasester z celé České republiky, aby nám napsaly, jak ony vnímají naši
dlouholetou spolupráci.

Na začátky vzpomínám velmi.
V roce 1991 se mi narodila dcera Natálie, která letos slaví 25. narozeniny
jako ConvaTec. Po roce jsem nastoupila do práce a do problematiky
stomiků mě vtáhl tehdy první obchodní zástupce Roman Samiec. První
semináře a setkání a bylo upečeno. Spolupráce za celá ta léta úžasná,
vstřícnost veškerého personálu firmy, dokonalé pomůcky, spolupráce
se stomasestrami. Zkrátka ConvaTec poslouchal, když my jsme kritizovaly nebo chválily. A o tom to je, je to týmová práce. Děláme to pro lidi,
kteří nás potřebují a kteří jsou nám za to vděční.
Kula Přikrylová, Nemocnice Havířov

Děkujeme Kule Přikrylové za její vstřícná slova. Za
těch 25 let jsme ji měli možnost poznat velmi dobře
a víme, že je to sestra, která je na svém místě a že
má i srdce na svém místě. V rámci své profesní dráhy
se aktivně zúčastnila mnoha národních i mezinárodních kongresů, kde mohla s ostatními sdílet své drahocenné zkušenosti v oblasti ošetřování stomií.
S řadou dalších sester z České republiky se zapojila
14

do diskusí o nových pomůckách pro stomiky a svými
názory se tak podílela na vývoji pomůcek pro pacienty na celém světě.
Z výše uvedených důvodů bychom rádi podpořili
její nominaci v anketě Moravskoslezská sestra roku
2016. Více informací o této anketě naleznete
na http://sestra.msk.cz/. Kulo, držíme Ti palce!
15
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stomasestry

Můj život s ConvaTecem

s entuziasmem nám vlastním a mnohdy jsme s velkým potěšením sledovaly zájem i dojetí našich posluchaček.

S firmou ConvaTec spolupracuji jako stomasestra
a předsedkyně Klubu stomiků Ústí nad Orlicí již 22
let. Jejich první stomické pomůcky věnoval chirurgickému oddělení nemocnice ÚO sponzorským
darem pán, který měl otce stomika (používal ještě
klasický Jánošíkův pás). Jak s pomůckami zacházet
jsme se museli naučit sami. V roce 1994–1995 jsem
absolvovala pod záštitou společnosti ConvaTec
v Brně v IDVZP specializační kurz ,,Příprava v péči
o nemocné se stomiemi” a tím naše spolupráce začala. Seznámila jsem se s milými a vstřícnými lidmi,
kteří byli vždy ochotni pomoci jak nám, stomasestrám, tak pacientům, stomikům. Absolvovala jsem
s nimi mnoho vzdělávacích akcí pro stomasestry,
kde jsem sbírala nové zkušenosti pro ošetřování
stomiků a manipulaci s novými pomůckami.

Spolupráce se společností ConvaTec přináší všem, kteří se o tuto
problematiku zajímají, velmi konkrétní pomoc. Pacientům široký výběr
kvalitních pomůcek, rad formou písemnou – radim nebo osobní telefonem – Stomalinka®. Sestrám pak možnost výměny poznatků na
setkáních, kurzech, školících akcích – tím potažmo zkvalitnění života
pacientům se stomií. Mnoho pěkného přinášely, přináší a doufám, že
nadále přinášet budou akce Setkání stomiků®, v posledních letech
s účastí nazapomenutelného Borise Hybnera, který produkcí vlastních
zkušeností a zážitků nalil mnoha pacientům odvahu a sílu do nového
života. Tiše a vděčně vzpomínáme...

Díky firmě ConvaTec jsem poznala mnoho přátel
jak mezi stomasestrami, tak i mezi pracovníky firmy –
Maruška, Jana, Eva, Majka, Jiřina, Marek, Kateřina
Martina, Janička a Janeta. Nedají se vypsat všechna
jména. Omlouvám se těm, na koho jsem zapomněla.

Děkuji firmě ConvaTec i za podporu Klubu stomiků.
Na dvaceti rekondičních pobytech se mohly uskutečnit společné výlety , zábavné i odborné programy.
Na rekondicích nás vždy navštívil zástupce společnosti ConvaTec. Touto cestou chci poděkovat Mgr.
Janetě Rumlové za dlouholetou přízeň a přátelství.
Do dalších let nám všem přeji hodně zdraví, štěstí
a lidského porozumění.
Hana Škrabánková,
stomasestra a předsedkyně
Klubu stomiků ÚO,
CHS Galen Ústí nad Orlicí

Spolupracujeme s vámi po celých 25 let…
Stomickou poradnu vedeme téměř stejně dlouho a s pomůckami společnosti ConvaTec se setkáváme od samého začátku. Výměna zkušeností, setkávání stomasester, naslouchání potřebám stomiků i stomasester to vše zahrnuje vzájemná spolupráce. Od našich stomiků jsme
se naučily mnoho, mimo jiné: trpělivosti, bojovnosti, nepoddat se nepříznivé situaci. Víme, že se musíme stále vzdělávat, mít odborné
znalosti, ale zároveň musíme umět rozptýlit obavy, umět povzbudit,
dodat odvahu. Do dalších let vám přejeme mnoho úspěchů a elánu
k zdolávání nesčetných byrokratických překážek. Buďte stále tak
vstřícní, obětaví a chápající k potřebám stomických pacientů.
Marcela Kenezová a Svatava Nováková,
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Tak jsem byla požádána zavzpomínat...
Pravda, věk už na to mám a vzpomínání je to veskrze
příjemné a s odstupem i úsměvné, ani se nezdá být
možné, že už čtvrt století spolupráce s „konvaťáky“
bude minulostí.
Nejdříve bych chtěla ze srdce poděkovat za možnost získání zkušeností u nás i mimo republiku, vy-
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Snad nejpůsobivější s neskutečně úžasnými zážitky byla poskytnutí
účasti firmy ConvaTec na Světových kongresech stomasester, spojení
výměny poznatků se sestrami z celého světa s poznáváním rozličných
kultur i krajů naší zeměkoule. Mohlo by se vzpomínat na neskutečné
množství krásných zážitků ze setkání všeho druhu, a proto závěrem
velký dík za vše a přeji mnoho úspěchů ve všech oblastech působení.
Olga Tellerová, KEPHAS Brno

Já a ConvaTec
Budu letos končit svoji profesní
dráhu, tedy i práci stomasestry na
lůžkovém oddělení urologie.
Se společností ConvaTec spolupracuji téměř od samého začátku
a vážím si firemní „politiky” či
firemního postoje, nevím jak to
přesně nazvat. Jsem spokojená
nejen se stomickými pomůckami
a jejich vývojem během let, ale
především s postojem firmy vůči
pacientům a stomasestrám. Nejste
jen společnost, která se snaží za
každou cenu prodat, ale také jít

vstříc potřebám stomiků. Mám na
mysli např.: zásilkovou službu, kterou jste nabídli jako první, setkání
napříč republikou, časopis vysoké
kvality a v neposlední řadě péči
o vzdělávání sester formou školení,
program ConvaTec Academy.
Děkuji všem, se kterými jsem měla
tu čest pracovat, díky nim se vzdělávat a také trávit příjemná setkání,
která probíhají vždy v přátelském
duchu.

Za milé vzpomínání všem stomasestřičkám velký dík.

Sylva Zifčáková, Nemocnice České Budějovice

Redakce časopisu

pilování techniky aplikace pomůcek, možnost předávat své poznatky dál, ať už pacientům nebo kolegyním prostřednictvím prezentací nebo školících
akcí. Se slzou v oku vzpomínám na doby dávno
minulé, kdy jsme s Naďkou Kubíkovou přednášely
vlastní hlavou i rukou zpracované prezentace sestrám
po celé naší rodné vlasti. Snažily jsme se přednášet
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ConvaTec

JAK TEN ČAS LETÍ...
Kateřina
Krejčířová

Je to už dlouhých 15 let, kdy jsem nastoupila do společnosti ConvaTec. V roce 2001 jsem začala pracovat
v marketingu stomických pomůcek. Když mě přijímal
tehdejší ředitel a mluvil o stomiích, snažila jsem se po
našem rozhovoru tu stomii v seznamech výrobků najít.
A nenašla. Našla jsem jen množství stomických pomůcek, za kterými stojí vždy konkrétní pacient, který
hledá pro sebe tu správnou. Nemůžu zapomenout na
četná setkání stomiků a rekondice, kdy jsme se jednou
sešli v Beskydech, kam jsem vzala i svou tehdy asi 6letou dceru Elišku. Cestou autem jsem jí vyprávěla o své
práci a o lidech se stomií a ona se bála, jak to všechno
dopadne. Po setkání mi s úsměvem řekla: „Ale vždyť
oni jsou to normální lidi,“ a že už se těší, až si s nimi
zase příště popovídá. To jsem docela chápala, protože byla malá, roztomilá, blonďatá holčička. Jindy
jsem ji vzala na setkání se stomasetrami, kde jsme
vyráběli v rámci arte terapie, tuším, vonné svíčky.
Dneska jí bude 17 a je z ní skoro už dospělá mladá
dáma. V průběhu těch vlastně už desítek let jsem
měla možnost prozkoumávat i oblast hojení ran. Za
tu dobu jsme uvedli na trh mnoho nových výrobků
a některé z nich jsem vyzkoušela i na vlastní kůži.
Aquacel® Ag+ Extra jsem použila vloni v létě na II b.
popáleninu (komplikovanější popálenina 2. stupně
hojící se 2–3 týdny). Rána se mi krásně vyhojila
a dnes nemám žádnou jizvu. Výrobkům ConvaTec
věřím a sama je používám. Nejčastěji GranuFlex®,
který je mým společníkem na cestách. Od roku 2011
pracuji pro region střední a východní Evropy na
pozici WT & Regional Director CEE (ředitelka pro
region střední a východní Evropy v oblasti hojení
ran) a předávám zkušenosti z českého prostředí
v oblastí stomií a hojení ran dál, svým exportním
trhům. Chtěla bych tímto poděkovat všem stomikům, sestrám i lékařům za těch 15 let spolupráce
na českém trhu. Ať se vám daří.
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Jaroslava
Heinová

Pracuji ve společnosti ConvaTec již 24 let...
...když jsem začala, bylo nás 6 zaměstnanců včetně
ředitele. Můj syn chodil do mateřské školky a nyní
již několik let pracuje jako designér skla a keramiky.
Stále bydlím v Holešovicích, stále mám 2 kočky
(i když bohužel již nové)...
...a práce mě stále baví a naplňuje.

Radmila
Serafinová

Kdyby mi někdo v roce 1995 řekl, že budu v naší
společnosti pracovat 21 let, určitě bych mu nevěřila.
Pořád vidím ty první dny, kdy jsme se Zuzkou
a Alenou chodily po Ostravě, nakupovaly smetáky
a kbelíky a jezdily do výdejny uklízet. Přiznám se, že
jsem to tehdy chtěla vzdát. Ale pak už nikdy. Potkala
jsem totiž ve společnosti ConvaTec spoustu skvělých, chytrých a příjemných lidí – jak mezi svými kolegy, tak i mezi lékaři, sestřičkami a našimi zákazníky.
Jsem moc ráda, že jsem vydržela.

Martina
Hamrová

25 let, čvrtstoletí, to už je pěkný kousek života.
Nejen společnosti ConvaTec, ale i mého života,
který je s ní spojen už témeř 20 let. Píši těchto pár
slov a vybavuje se mi, jak jsem před těmi skoro 20
lety šla do ulice Lazarská na přijímací pohovor na
místo obchodního zástupce. Od té doby se udála
spousta událostí, jak ve společnosti ConvaTec, tak
v mém životě. Tak to v životě chodí a je to v pořádku. ConvaTec mne provází celou mou profesní
kariérou a prolíná se i do mého soukromého života,
jako ostatně všechno, čemu se člověk věnuje dlouho
a rád. A co mi ConvaTec dal a vzal? V průběhu mé
práce ve firmě jsem měla možnost poznat spoustu
lidí, jak kolegů, tak zákazníků – sester a lékařů –
jsou mezi nimi skvělí lidé, kterých si vážím a našla
jsem mezi nimi i dobré přátele. Toho si hodně cením
a jsem za to vděčná. Díky společnosti ConvaTec mám
možnost pracovat ve firmě, která vyrábí kvalitní pomůcky, ve všech svých aktivitách myslí vždy na ty,
kteří budou s pomůckou pracovat a žít, a díky tomu
i já mám možnost ve své každodenní práci pociťovat, jak moje práce pomáhá mnoha lidem. Po celou
dobu mého působení je ConvaTec respektovaná
společnost s dobrým jménem a mnohému jsem se
zde naučila. A co mi vzal...? Snad jen těch 20 let života – za tu dobu jsem 3x změnila příjmení, rozvedla
se a podruhé se šťastně vdala, porodila dceru Elišku,
byla na mateřské dovolené, 5x se stěhovala... Přeji
společnosti ConvaTec i nám všem ve firmě mnoho
úspěchů a vše dobré do dalších 25 let!

Mirka
Petříková

Milí čtenáři časopisu Radim, ráda bych vás všechny
touto cestou pozdravila a napsala pár řádků o sobě.
Jmenuji se Mirka Petříková a v distribučním oddělení společnosti ConvaTec pracuji od února 1996.
Letos to bylo 20 let, a tudíž jsem součástí firmy
podstatnou část jejího působení na českém trhu.
Jednou z mých každodenních činností je vyřizování
objednávek na základě vámi zaslaných poukazů,
a tak mnohé z vás si již pamatuji, přestože jsme se
nikdy nesetkali. Věřte mi, že tuto práci vykonávám
s radostí a s dobrým pocitem, že mohu někomu
pomoci k lepšímu životu. Moje práce mě baví i díky
úžasným kolegům, na které se mohu vždy spolehnout. Jelikož většinu dne trávím v kanceláři, ve volném čase přesedám na kolo a vyjíždím do přírody.
O víkendech relaxuji u vody, kde se snažím ulovit
nějakou rybičku. Můj dosavadní největší úlovek je
17kg kapr ulovený na maďarském sportovním revíru. S vodou souvisí i můj další koníček, kterému se
věnuji. Jsem členem organizace dobrovolných hasičů, s nimiž se účastním soutěží v požárním sportu.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné a slunečné
léto, plné pohody a krásných zážitků.
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StomaLinka
také slaví
®

Ilustrační foto

Ilustrační foto

rok 2016 je pro ConvaTec jubilejním, již 25. rokem působnosti na českém trhu. Slavnostní
atmosféru cítíme všichni již od začátku roku a v rámci tohoto významného výročí jsme
připravili a připravujeme mnoho zajímavých projektů. Tak trochu ve stínu této jubilejní
slávy ale zůstává další důležité výročí – 15 let slaví letos bezplatná stomaLinka®, telefonický rádce, na kterého se můžete obracet se svými dotazy či problémy, týkající se vaší
stomie. Stomalinka® samozřejmě nenahrazuje stomickou sestru nebo lékaře, ale slouží
k poskytnutí rady či rychlé pomoci těm, kteří to potřebují.
na Stomalince® se během 15 let provozu vystřídalo více operátorek. Oslovili jsme tři z nich:
Ing. Marcelu Urstovou, která její provoz zahajovala, dále bc. Zlatu Kopeckou, která na
Stomalince® působila v letech 2003–2006, a nakonec Alici Křepínskou, která zde působí
od odchodu Zlaty kopecké až dodnes.

arcelo,

2004

20

tuji, zpočátku to úplně jednoznačné
nebylo. Myslím ale, že jsme vybrali dobře.

jak vzpomínáš na zahájení
provozu StomaLinky®?

Jak dlouho trvalo, než
se StomaLinka® dostala
do povědomí stomiků?

Je neuvěřitelné, jak to letí, že už je to 15 let.
Mám ale velkou radost, že StomaLinka®
slouží a pomáhá lidem, kteří to potřebují,
což bylo pro ConvaTec při zahajování jejího
provozu hlavním cílem. ConvaTec měl již
z provozu zákaznické linky pro stomiky určité zkušenosti v období před StomaLinkou®
a na ty jsme při jejím zakládání navázali.
Z odezvy od stomiků i stomasester jsme věděli, že je o tuto službu velký zájem zejména
mezi těmi, kteří měli stomii krátkou dobu
a potřebovali rychle získat informace o pomůckách i o péči o stomii. StomaLinka® získala i odbornou záštitu stomasester při určitých typech dotazů. A jen pro zajímavost,
dnes už je StomaLinka® zažitým jednoznačným synonymem pro telefonickou podporu
stomiků, ale tehdy se název pro tuto službu
vybíral z několika možností a pokud si pama-

Myslím, že telefon StomaLinky® zvonil
hned od počátku, ale počet volajících se
rychle zvyšoval. O StomaLince® jsme informovali ještě před zahájením provozu
zejména v časopise Radim, pomohly
nám také stomasestry, které tuto službu
ochotně podpořily. A nakonec i dobré
zkušenosti těch, kteří StomaLinku® využili,
sami nejlépe šířili povědomí o StomaLince®
a její dobrou pověst. ConvaTec zároveň
získal díky StomaLince® cenné informace
a zkušenosti o tom, co stomiky nejvíce
a nejčastěji v té které situaci trápí. Těmto
tématům se pak věnoval na stránkách
Radima, nebo při Setkáních stomiků® a ve
spolupráci s odborníky přinášel odpovědi
na nejčastější dotazy a problémy, se kterými se stomici na StomaLinku® obraceli.
StomaLinka® tak vlastně pomáhá dvakrát.

Jaká byla frekvence hovorů
v prvních letech provozu?
Po těch letech si opravdu nevzpomenu na
přesná čísla. Byly dny, kdy zvonila StomaLinka® téměř pořád, vzpomínám si pak na
jeden výjimečný den, kdy jsem telefonní
aparát StomaLinky® kontrolovala v obavě,
že nefunguje, protože se zvonění neozývalo. Ale to bylo opravdu jen jednou. Na
několik rozhovorů si dodnes pamatuji,
mám schovaných několik dopisů, které
jsem obdržela po telefonickém hovoru na
StomaLince® s poděkováním za radu, která
v danou chvíli pomohla. Přeji StomaLince®,
aby jí schopnost rychle poradit a pomoci
prostřednictvím svých operátorek vydržela
a zůstala stále jistotou pro chvíle, kdy ji budou lidé se stomií potřebovat. A vám, milí
čtenáři Radima, přeji, abyste řešili co nejméně situací, kdy byste pomoc potřebovali.
Přeji vám krásné léto, optimismus, aktvitu
a samozřejmě zdraví.

i veselé a já jsem vždycky měla radost,
když se mi podařilo někoho alespoň trochu
rozveselit. Doteď na ConvaTec a lidi v něm
ráda vzpomínám. Nebyla to jen práce, ale
i kus mého života s fajn lidmi.

Je nějaký pacient, který ti
i po letech utkvěl v paměti?

2003

Neumím jmenovat jen jednoho stomika.
Vzpomínám především ráda na ty, kteří se
nevzdali, nezahořkli, ale sdružili se v pacientských organizacích a začali něco dělat
třeba i pro druhé. Zvlášť Moraváci byli
vždycky hodně veselí a optimističtí. Přeji
společnosti ConvaTec, aby vyvíjela čím dál
lepší pomůcky a aby dál pomáhala lidem.
Bc. Zlata Kopecká

Ing. Marcela Urstová

lato,

co pro Tebe znamenala
práce na StomaLince®?

Práce na StomaLince®
pro mě znamenala především možnost poznat
naše stomiky a jejich příběhy, zjistit, co je
trápí, poradit jim, povzbudit je. Často volali
stomici krátce po operaci. Potřebovali slyšet, že v tom nejsou sami, že mohou dál
žít kvalitní život. Příběhy to byly smutné

Ilustrační foto
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OLOMOUC

Alice,

pokud se nyní
ohlédneme zpět,
jak se změnil provoz StomaLinky®
v porovnání s tvým
začátkem na ní
v roce 2006?

telefonu jsem zvědavá, kdo volá a jaký má dotaz či
problém. No a když se mi ho podaří zodpovědět či
vyřešit tak, aby volající byl spokojen, tak jsem spokojená i já. Za ta léta jsem už telefonicky hovořila
s mnoha stomiky. Mnozí se mi svěřovali se svými
zdravotními i rodinnými problémy, ty jsem se
vždycky snažila povzbudit nebo jim, bylo-li to
v mých silách, nějakým způsobem pomoct. Jiní
si třeba chtěli jen tak popovídat a mockrát se mi
stalo, že na druhé straně aparátu byl pacient, ze
kterého čišel optimismus, humor a chuť do života
tak mocně, že ho předával i mně.

Setkala jsi se na StomaLince® s nějakým
kuriózním dotazem?
Od roku 2006 došlo na naší StomaLince® k několika změnám. V rámci našeho Zákaznického servisu
jsem kromě služeb na StomaLince® měla na starosti
i další projekty. Protože stomici, ale i další lidé, jako
jsou například zdravotní sestry, praktičtí lékaři, či
zaměstnanci zdravotnických prodejen, volali stále
častěji a naší snahou bylo, aby se všichni bez problémů dovolali, proto jsem se od roku 2010 začala
na StomaLince® střídat s Martinou Kultovou. Dnes
už jsme na StomaLince® celkem 3 operátorky –
Bohunka Adamová, Petra Holmanová a já, a služby na
telefonu si spravedlivě rozdělujeme. Já osobně jsem
na StomaLince® moc ráda. Při každém zazvonění

Nebyl to přímo dotaz od stomika, ale vždy v předvánočním období se nám množí hovory, kdy si volající přeje telefonicky objednat nějaký konkrétní
druh zboží. Jeden rok to byl například preparát
na podporu erekce, další rok zase čistička vzduchu.
Pátrala jsem, proč si lidé objednávají toto zboží
právě na StomaLince® a zjistila jsem, že telefonní
operátor nabízí firmám pronájem bezplatných linek. No a ta, co se na ní toto zboží prodává, má velmi
podobné číslo jako naše StomaLinka®, proto občas
dochází k těmto kuriózním dotazům. Lidé se zkrátka
spletou a dovolají se jinam, než chtěli.
Alice Křepínská

V dubnu letošního roku jsme se opět za vámi
rozjeli, abychom vám při Setkáních stomiků®
ve vašem regionu nabídli den strávený s naší
společností ConvaTec.
Kromě obligátních témat, na která jste již na našich
Setkáních zvyklí, jsme pro vás letos připravili zajímavé setkání s psychologem, který nám povídá
o tom, jak se vyrovnat s těžkou nemocí. Pokud vás
zajímají potravní doplňky a nevíte, které užívat a zda
vůbec, jistě vás zaujme přednáška nutriční terapeutky Jaroslavy Pavlíčkové. V neposlední řadě se
na osobní setkání s vámi těšíme i my ze společnosti
ConvaTec. Zkrátka, pokud jste ještě na Setkání
stomiků® ve vašem regionu nebyli či zatím váháte
s registrací, zavolejte na bezplatnou StomaLinku®
800 122 111 a přihlašte se na Setkání.
Budeme se těšit na viděnou právě u vás!

na závěr jsme si pro vás připravili malou číselnou statistiku.

Redakce časopisu

Za 15 let provozu StomaLinky® jsme přijali 93 tisíc hovorů v délce 210 tisíc minut, což je
3 500 hodin. Když to převedeme na dny, vyjde nám číslo 145. Těší nás, že máte v naši
StomaLinku® důvěru a že nám voláte. S námi si totiž můžete popovídat o čemkoli. A abyste
měli číslo StomaLinky® stále na očích, připravili jsme pro vás malý
dárek, který jste našli u tohoto čísla časopisu Radim. Magnetek
s telefonním číslem StomaLinky® např. na ledničku. Věříme, že vám
udělá radost.

Vaše StomaLinka® ConvaTec
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setkání stomiků

služby ConvaTec

ČESKÉ BUDĚJOVICE

JIHLAVA

ání stomiků
Termíny Setk
ololetí 2016
ve d r u h é m p

®

Zlín
Liberec
Praha I.
Praha II.
Ostrava
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8. 9.
14. 9.
21. 9.
22. 9.
4. 10.
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knižní koutek

léto je tu a začíná čas dovolených. Ty jsou v našich myslích většinou spojené
s odpočinkem. každý si ho však představuje trochu jinak. někdo cestuje,
navštěvuje památky, někdo pluje po vodě, někdo je na zahrádce a někdo
tráví čas s knihou. ať už se rozjedete kamkoliv, anebo zůstanete doma,
určitě si najděte chvilku na knížku. rádi bychom vám představili dvě
knižní novinky, které se týkají tématu stomie. jedna je humorná a nenapsal ji nikdo jiný než boris Hybner – WC Pocket Revue je již na knižních
pultech. druhá je naučná a napsaly ji pro vás a vaše blízké Kateřina
Drlíková, Veronika Zachová a Milada Karlovská – Praktický průvodce
stomika, a bude k dostání od srpna.

NÁŠ BORIS HYBNER, NAVŽDY V NAŠICH SRDCÍCH
Dne 2. dubna 2016 nás všechny zasáhla smutná zpráva.
Toho dne nás navždy opustil známý mim, herec, pedagog
a režisér, ale především náš kamarád, stomik boris Hybner.
Odešel neočekávaně uprostřed tvůrčí práce, v době, kdy se
těšil, že se s vámi opět po roce uvidí na Setkáních stomiků®.
Jeho odchod zarmoutil nás všechny ve společnosti ConvaTec,
ale i mnohé z vás – naše pacienty. Na StomaLince ® mnoho
z vás vyjádřilo smutek nad jeho náhlým odchodem.

Vybavil se mi okamžik, kdy jsem se s Borisem
před osmi lety seznámila. Byla jsem zvědavá, jaký bude a jak bude reagovat na mou
nabídku napsat o něm článek do časopisu
Radim. Přišel k nám do kanceláře a byl velmi
upřímný. Přestože jsme se viděli poprvé,
vyprávěl mi zcela bezprostředně o tom, jak
objevil první příznaky své nemoci, jak mu lékaři sdělili diagnózu, která ho nejprve vyděsila, ale pak se rozhodl nemoci čelit, i o tom,
jak ho láskyplně podporovala a pomáhala
mu jeho žena Lucie a obě malé děti Max
a Žofka. Boris mi tenkrát řekl: „Když jsem
byl po operaci, chodili za mnou kamarádi
a říkali mi: Bojuj! Musíš bojovat! Ale já jsem
nevěděl, jak mám bojovat. Jak se bojuje s nemocí? A tak jsem si řekl, že budu proti té
nemoci a dalším jejím nástrahám bojovat
humorem!“ A o tom, že se mu to dařilo, jste
se mohli přesvědčit i vy, kteří jste někdy
26

navštívili Setkání stomiků®, kde byl Boris
pravidelným hostem. Setkání s vámi pro
něj měla obrovský význam, protože i jemu,
stejně jako vám, pomáhala uvědomit si, že
v tom nikdo z nás není sám. Byl kdykoliv
připravený popovídat si s vámi, odpovídat
na vaše, někdy všetečné, dotazy, a to
vždy v dobré náladě a s úsměvem. Svůj boj

s onkologickou nemocí Boris vyhrál a po
operaci se naplno vrátil k umělecké profesi –
na divadelní prkna, filmové plátno i na katedru pantomimy, kde učil. Nakonec ho
ale letos počátkem dubna, 14 dnů poté, co
Česká televize odvysílala jeho Třináctou
komnatu, kde popisoval svůj život po založení stomie, zradilo srdíčko – podlehl srdečnímu infarktu. Bohužel se už nedočkal vydání zbrusu nové knížky, kterou pro stomiky

dokončil koncem loňské hroku. je to knížka
plná laskavého „stomického“ humoru‚
s názvem WC Pocket Revue. Ta útlá malá
knížka, Boris jí říkal láskyplně kníženka, nám
zůstane jako trvalá vzpomínka na milého
a dobrého člověka, který mnohým z nás
velmi pomohl a kterého jsme měli všichni
rádi.
Alice Křepínská,
StomaLinka® ConvaTec

Ukázka z knihy WC Pocket Revue
Pohádka
Milé děti, povím Vám smutnou pohádku se
šťastným koncem. Byl jednou jeden brouk, neměl žádné jméno a ostatní broučci se mu pořád
smáli. Volali na něj Mr. Nobody, Kapitán Nemo,
nebo Xindl X. Záviděl všem Novákům, a že jich je.
Snil o jménech jako je Novotný, Navrátil, Pokorný
nebo Donutil. Jednou se mu dokonce zdál sen,
že dostal k Vánocům krásné jméno: Vánočník.
Ale to byl jen sen. Bezejmenný brouček chřadl,
bledl, bylo mu špatně, bolelo ho bříško. Jednou
dokonce objevil krev ve stolici. V nemocnici
v Motýle ho operovali a udělali mu vývod, aby
mohl vyvádět jako dřív. Na jeho drobné bobky
mu pořídili takový malinkatý pěkný sáček, aby
bobíky neztrácel. Ostatní broučci se na něj začali
usmívat a on na ně. Byl šťastný, a protože pořád
ukazoval svůj milovaný sáček, začali mu říkat
brouk Pytlík.
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ConvaTec

O ČEM VÍ
RADIM,
VÍTE I VY!
Po necelých šesti letech se autorky knihy
Stomie, která byla více směřována na odborné pracovníky, přiblížili stomikům. Publikace s názvem Praktický průvodce stomika
se tedy zaměřuje na komplexní péči o stomii a život lidí s vývodem v průběhu jednotlivých období předoperační, perioperační,
pooperační a následné péče. Pozornost je věnována nejen stomikům se střevními vývody,
ale i urostomikům a dalším.
Autorky knihy – Kateřina Drlíková, Milada
Karlovská a Veronika Zachová se péči o stomiky věnují mnoho let, jsou aktivní i v publikačních a prezentačních činnostech, tuto
knihu sestavily odborně-populární formou.
Uvádí konkrétní rady, tipy pro pacienty tak,
aby se v jednotlivých časových obdobích
před a po konstrukci stomie orientovali nejen v péči o sebe sama, ale aby jejich návrat
do běžného života byl co nejsnazší. Text
přitom není určen jen pacientům, může být
pomocníkem jejich blízkým a příbuzným,
kteří se s okolnostmi života lidí s vývodem
nikdy nesetkali. V průběhu edukace se z pacientů se stomií stávají odborníci na slovo
vzatí. Nejen díky teoretickým znalostem,
které jsou uvedeny v publikaci, ale především díky dovednostem, které získali okolnostmi osobního života s vývodem.

Naše stránky
www.convatec.cz
jistě znáte a víte, že na nich
najdete spoustu užitečných
a zajímavých informací a rad.

To můžeme dokumentovat prostřednictvím
fotografií, obrázků, kazuistik a komentářů.
Mohou se tak zbořit mýty a obavy a povzbudit pacienti po náročné operaci k návratu do běžného života. Vítáme všechny
čtenáře, pacienty, známé, studenty, nelékařské i lékařské pracovníky a děkujeme
jim za pozornost.
Velice nás těší, že nás autorky samy oslovily
s nápadem pokřtít jejich knihu na Setkání
stomiků® v Praze. Nás jejich návrh samozřejmě velmi zaujal a s radostí jsme ho
přijali. V září tohoto roku tedy proběhne
slavnostní křest.

K letošnímu výročí jsme však připravili nové stránky,
které se věnují především zajímavostem spojeným
s našimi výrobky a unikátními patenty. Jsme profesionály ve stomické péči i v oblasti hojení ran. Máme
velmi silnou vývojovou a výzkumnou základnu v USA
a stále vytváříme nové produkty, které zlepšují život pacientů a zjednodušují práci lékařům a zdra-

votním sestrám. A také proto vám na těchto stránkách představíme prostřednictvím jednotlivých videí,
co stojí za vývojem produktů a pomůcek a jak také
jednotlivé produkty fungují v praxi. Udělejte si svou
vlastní prohlídku a podívejte se na zajímavá videa,
která zobrazují, jak naše produkty fungují a pomáhají.

Navštivte stránky www.convatec25.cz a dozvíte se víc.

Všem vám přejeme krásné léto s knižními
novinkami a třeba i naším časopisem.
Redakce časopisu

Redakce časopisu
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slovo lékaře

I po 25 letech drží společnost
ConvaTec stále pozici novátora,
garanta kvality, toho, kdo se
o stomiky dovede postarat
KOMPLEXNĚ.

Jak šel
čas…

není to tak dávno, kdy za mnou přišel mladý chirurg z našeho oddělení konzultovat stav
pacientky, kterou právě ošetřoval s bolestmi břicha na ambulanci. Byla to dlouholetá
stomička a ten lékař nedovedl vůbec pochopit, že místo moderní stomické pomůcky měla
pás a buničinu. kroutil hlavou a nevěřícně opakoval, že ta paní nikdy stomickou pomůcku
nepoužila.

A já jsem si v tu chvíli opět uvědomil, že čas běží rychleji, než
se nám zdá a než jsme si ochotni
připustit.
Pro mediky a mladé chirurgy
jsem potom za měsíc připravil
seminář na téma střevních vývodů. A vzpomněl jsem na dobu,
kdy jsem jako mladý chirurg začínal…
Koncem osmdesátých let minulého století jsem svůj život spojil
s chirurgií. Tenkrát jsem se poprvé setkal se stomikem. Byl to
pacient s velkou uskřinutou parastomální kýlou a neprůchodností
střevní. Měl pás, na vývodu buničinu a já jsem jej přijal k operaci
na oddělení. Jeho další osud se
mi už po létech nevybavuje.
To, co si však zřetelně pamatuji,
byl ten pás, krytí a pocit čehosi
nedůstojného, hendikepujícího…
Každý nádor, který byl uložen
pod dnem pánevním, tedy ve
vzdálenosti menší než 12 cm
od konečníku, byl tehdy ve většině případů předurčen k operaci, při které byl odstraněn celý
konečník a v levém podbřišku
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byl pacientům vyšit trvalý jednohlavňový vývod. Trvalá sigmoideostomie. K dispozici nebyly
staplery, šicí aparáty, které by
záchovné operace níže uložených nádorů umožnily. A tak
velké množství stomiků s žalostnou výbavou a nízkou kvalitou
života bylo realitou.
Brzy po roce 1989 se trh otevřel
i ve zdravotnictví. K významným
změnám došlo u operací v oblasti
tlustého střeva a následné ošetřovatelské péči o stomie. Pro stomiky znamenala devadesátá léta
osudový zlom. Těm, kteří byli hendikepováni na všech frontách,
těm, jejichž kvalita života se propadla do pomyslného suterénu,
se odkryly zcela nové obzory.

nalejšími, ubylo trvalých stomií,
přibylo dočasných. Stomici se díky
pomůckám zcela integrovali do
normálního života. Začali se sdružovat ve stomických organizacích,
vznikaly kluby a poradenské linky
pro pacienty. Realitou jsou stomaporadny se specializovanými sestrami, které mnohdy umí stomikovi

Ilustrační foto

pomoci více než lékař-specialista. A stále znovu a znovu docházelo
a dochází k inovacím na trhu s pomůckami. Některé cesty byly opuštěny,
k některým postupům se oklikou firmy vyrábějící stomické pomůcky
vrátily. Měnící se názory na irigaci, jednodílné a dvoudílné systémy
a mnoho dalších názorových dilemat jen zarámovalo toto období explozivního vývoje a zvyšování kvality péče.
Na trhu se po počáteční pochopitelné dominanci společnosti
ConvaTec objevili za čas další uchazeči o přízeň stomiků a stomasester. Portfolio pomůcek a doprovodného sortimentu se rozšiřuje, je stále komplexnější a kvalitnější. ConvaTec však obstál
i v této soutěži. Po 25 letech stále drží pozici novátora, garanta
kvality, toho, kdo se o stomiky dovede postarat komplexně.
Od výrobků po StomaLinku®, od časopisu po Setkání stomiků®
a ConvaTec Akademii. A to je právě to „navíc“, co mě s ním spojuje
už dlouhých 25 let.

Ilustrační foto

Náš seminář se blížil ke konci.
Medikům i našim „mladým“ jsem
celou hodinu vyprávěl o chirurgii,
pokroku, kvalitě života, lidské
empatii. A jako červená nit se
celým vyprávěním vinul příběh
firmy, která byla první a vytvořila
stomikům nový svět. Bez nadsázky.
Bylo mi ctí být u toho. Všem,
kteří ten příběh „ConvaTec“
v uplynulých 25 letech tvořili,
od otce zakladatele až po ty
řadové, patří dík. „ Byli jste první
a vydrželi jste. A pomohli jste
mnoha lidem.“

MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA,
Městská nemocnice Ostrava

A objevil se lídr, ten, kdo ukázal
cestu – ConvaTec. Je tomu
právě 25 let, kdy skupina nadšených novátorů poprvé nabídla stomikům sebedůvěru
a důstojnost.
Měl jsem štěstí být při tom.
Měnila se technika operování,
staplery se stávaly stále doko-
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OŠETŘOVÁNÍ
UROSTOMIE
Z historie se máme vždy poučit, vybrat to, co by mohlo být
pro další generace přínosem. Z historie ošetřování stomií
si nemůžeme vybrat nic, snad jen připomenout, jak to před
25 lety bylo.
První pomůcku,
kterou jsme měli
k dispozici, byl sáček uzavřený a po
naplnění jej bylo
nutno vyměnit
(asi tak 7x denně –
kapacita 200 ml).
Proto začala tzv.
domácí výroba výpustných sáčků pro
ošetření urostomie.
V praxi to znamenalo ustřihnout
růžek sáčku, vložit do otvoru gumovou hadičku a pevně omotat
provázkem – na oddělení jsme používali chirurgické hedvábí a vylepšovali zakápnutím Mastizolu (lepidlo na kůži). Takto vznikl výpustný
sáček, který držel i 3 dny. Řada
našich pacientů měla i své zlepšovací nápady – donesli nám na
oddělení technickou izolační pásku
na utěsnění provázku, tím moč
méně prosakovala v okolí spoje.
Neexistovaly noční urinální sáčky,
bylo možné pouze svodnou hadičku ze sáčku spojit skleněnou
spojkou s delší hadičkou, tu vložit
do igelitového sáčku a ten zavěsit na vlastnoručně vyrobený háček k lůžku. Žádná uzavřená cesta. Domácí kutilové vyřešili i tento
problém – do 3 nebo 5 litrové lahve
vložili pryžovou zátku s otvorem
pro svodnou hadičku a vytvořili si
tak uzavřený systém (láhve a pryžová nebo korková zátka k tomuto

účelu byly ty, které se používaly
na „domácí víno“). České kutilství
slavilo úspěch. Výpust urostomického sáčku se uzavírala zátkou,
která byla pouze ve dřevěném provedení – samozřejmě, že propouštěla moč, než se, jak říkali pacienti,
zatáhla. Používat se však dlouho
nemohla, protože se „zatáhla“ močí. V sáčku chyběla chlopeň pro
zpětný tok moče, tak při ležení
byla urostomie utopena v moči.
V dalším období byly k dispozici
sáčky také jednodílné, ale již s výpustí, které měly lepivou manžetu
z náplasti. Lepicí hmota byla
agresivní, velmi často poškozovala okolí stomie. Pomůcky bylo
možno odstranit pouze lékařským benzinem. Neexistovalo
příslušenství pro ošetřování pokožky, tak při poškození pokožky
přišla na řadu Schmiedenova
pasta, Zinková pasta, Aviril krém,
Genciánová violeť, běžný dětský
zásyp a pomůcka vlastně nedržela.

1988
1989
1990

rady stomasester

JAK SPRÁVNĚ NOSIT

před rokem

1991
a současnost
1992
1993
1994
1995

pomůcky a prostředky pro ošetřování pokožky v okolí stomie.
Dvoudílný systém Stomahesive®,
s hmotou velmi dobře lepící, pokožku hojící, Odstraňovač náplastí, Ochranný film, Stomahesive® zásyp, Ochranná pasta,
Adhezivní pasta a další, to byl a je
balzám pro pokožku i duši.
V několika větách je jasně řečeno, jak výzkum neustále zlepšuje
produkty a přináší zlepšení nejenom pro pacienty s urostomií,
ale i pro sestry, které urostomie
ošetřují. V současnosti opravdu
můžeme pacientovi vybrat pomůcku na každý typ urostomie
a splnit jeho potřeby.
Milada Karlovská,
urologické oddělení,
Nemocnice Na Bulovce

Příchodem firmy ConvaTec v roce
1991 do ČR nastala zcela revoluční
doba a jednoznačně 100% zlepšení
péče o pacienty s urostomií a také
se významně posunula kvalita
života všech pacientů s urostomií. Protože firma existovala ve
světě již od roku 1978, bylo pro
nás velmi jednoduché přijmout
všechny – pro nás sice novinky,
ale ve světě používané stomické

KÝLNÍ PÁS?
Otázka správného nošení kýlního pásu nás může vést nejprve k otázce
proč a kdy ho nosit. jednou z velmi častých komplikací, která může totiž
postihnout až polovinu stomiků, je parastomální kýla. dá se říci, že je
častější u kolostomiků. Projevuje se vyklenutím břišní stěny, kdy se
„otvorem“ v pobřišnici protlačují orgány (střevo). někdy může být
příčinou umístění stomie bočně od přímého břišního svalu, nadměrný
otvor pro stomii v břišní stěně, oslabení břišní stěny, zvýšený nitrobřišní
tlak při obezitě, kašli, volné tekutině v břišní dutině nebo vliv infekce.
Parastomální hernie (kýla) se vyvíjí pozvolna a obvykle dochází ke
změně velikosti stomie a vyklenutí jejího okolí. Zvětší se, takže
stávající stomické pomůcky začnou nevyhovovat. Podtékají. Může
dojít ke změnám vyprazdňování,
kdy se střídá průjem a zácpa. Stavy
s parastomální hernií, které nezpůsobují závažné problémy, jako
je bolestivost, prolaps střeva, poruchy vyprazdňování ve smyslu
úplné obstrukce nebo riziko uskřinutí kýly s ohrožením životaschopnosti střeva, nevyžadují operační
řešení. Konzervativní léčba tedy
zahrnuje kromě režimových opatření (omezení aktivit, které zvyšují nitrobřišní tlak a způsobují
vysokou námahu: zvedání těžkých
břemen, nečekané, trhavé pohyby,
pády, úrazy) i nošení kýlní opory –
pásu. Speciální kýlní pás může mít
více podob. Vždy je vybírán ve velikosti, kterou stomik potřebuje.
Měří se obvod boků, pasu a nad
pasem a dále délka v břišní oblasti
a bederní, vždy na nahém těle ve
stoje. Kýlní stomický pás může
být ušit z elastického materiálu,
který má speciální strukturu
umožňující tkaninu vystřihnout,
aniž by se poté zcela rozpárala
(např. Stomex). Velikost otvoru
musí být vždy přiměřená velikosti
stomie, a to s ohledem na pruž-

nost materiálu při přiložení pásu.
Otvor by tedy měl být zhruba
o 15 mm menší, než je velikost
vývodu (přírubového kroužku
pomůcek). Doporučujeme proto
stomikům, aby si pás nechali vystřihnout ve spolupráci se stomickou sestrou. Příliš velký otvor,
který vznikne po roztažení přiloženého pásu kolem stomie, pak
zcela znehodnotí jeho účinek, protože nebude plnit funkci podpory.
Pás se přikládá vždy vleže a kolem těla se zachytí suchými zipy.
Další skupinou břišních kýlních
stomických pásů jsou užší pásy,
které mají již obroubený otvor
dle různých rozměrů stomických
pomůcek. Některé další břišní
pásy otvor nemají, ale vzhledem
k potřebám stomiků není jejich využití praktické a účelné. Kýlní pás
si mohou stomici také nechat ušít
zcela na míru dle individuálních
potřeb. Z veřejného zdravotního
pojištění jsou hrazeny po schválení Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku a Žádanky
o schválení (povolení) revizním
lékařem max. dva pásy na období
1 roku v max. hodnotě 600 Kč.
Přeji všem stomikům, zejména
novým, aby se jim podařilo a poštěstilo hrozbu parastomální kýly
odvrátit nebo ji alespoň zminimalizovat. Dodržování preventivních

opatření přináší reálnou naději,
že se to podaří. V bezprostředním
pooperačním období (3 měsíce po
operaci) všechny pohyby dělejte
kontrolovaně. Přenechte venčení
divokých mazlíčků blízkým, držte
se v dopravních prostředcích tyče
anebo se posaďte, nesnažte se
chytit padající předměty, zvedejte
a noste pouze drobná břemena
do 3 kg do každé ruky, vstávejte
z lůžka převalením se přes bok,
opakujte cviky, které jste se naučili
od fyzioterapeutů v pooperačním
období, protože mají skrytý a pozitivní vliv na podporu svalového
břišního korzetu, který je nejlepší
oporou a žádný břišní kýlní pás ho
nahradit nemůže. Proto nedoporučujeme stomikům, aby rutinně
nosili břišní pás. Je potřebné, aby
sílu získaly břišní svaly a plnily tuto
opěrnou funkci. Kýlní pás je možné
nosit preventivně za účelem opory
při činnostech nebo situacích, které
se zdají být namáhavější (nachlazení se silným kašlem, těžší práce
v domácnosti nebo na zahradě).
Mgr. Veronika Zachová,
stomasestra, Všeobecná FN

Foto z knihy M. Staňkové: Teorie ošetřování nemocných
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ConvaTec

reportáž

FOTOREPORTÁŽ
Z . ŠTAFETOVÉHO MARATHONU

SPOLEČNOSTI CONVATEC
každý má před sebou nějakou výzvu.
Život je hodně o výzvách a bez nich by to
nebylo ono. my jsme si v letošním roce
nadělili k našemu výročí jednu speciální.
Řekli jsme si, že bychom mohli zkusit
uběhnout pražský marathon. Protože
jsme ale tým ConvaTec, rozhodli jsme se,
že nepoběžíme jednotlivě, ale poběžíme
štafetu, prostě v týmu.

Samozřejmě jsme potřebovali pořádnou motivaci, a tak jsme
si stanovili cíl. Jím bylo, abychom všichni doběhli do konce,
a v případě, že se nám to podaří, darujeme sdružení stomiků
České ILCO částku 5 tisíc Kč. Zároveň jsme podpořili České
ILCO tím, že jsme si na dresy nechali napsat „Běžíme pro
ILCO“. Naše dresy byly oranžové, tudíž nás rozhodně bylo vidět. Posuďte sami. Náš záměr také původně byl, abychom
neběželi sami (jen zaměstnanci ConvaTec), ale i naši zákazníci –
lékaři, sestřičky a stomici. Bohužel se nám do týmu podařilo
získat „pouze“ jednu lékařku, ale zato našemu srdci velmi blízkou a vám, čtenářům, známou z našeho časopisu – MUDr. Júlii
Černohorskou.
naši fotografickou reportáž chápeme jako hezkou vzpomínku, ale i výzvu pro ostatní lékaře, sestry a vás, stomiky.
jestliže rádi běháte a 10 km pro vás není nepřekonatelná
vzdálenost, neváhejte a ozvěte se nám na Stomalinku®.
Budeme moc rádi, když s námi za rok poběžíte i vy!
A jaké byly pocity závodníků? Pro většinu z nás to byl první
běžecký závod, a hned ten největší v České republice!
Atmosféra byla báječná a moc jsme si to všichni užili, i když
úplně jednoduché to pro nás nebylo.
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Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nás podporovali
a drželi nám palce. Děkujeme! Věříme, že se příští rok náš tým rozšíří
a někteří z vás poběží s námi. Běhu zdar!
Běžecké týmy ConvaTec
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Z vašich dopisů

Vážení,
narodil jsem se v roce 1944. Ve třinácti letech jsem nastoupil ke státnímu
statku Židlochovice, kde jsme pěstovali ovoce a veškerou zeleninu. Celý
život jsem procházel sady a vinice a nikdy nezapomenu na kvetoucí
broskvoně. Jezdil jsem s traktorem a jako kombajnér jsem se dostal až
k Dunajské Stredě, Gabčíkovo-Nagmároš, celkem 7x. Od patnácti let jsem
hrál závodně kulečník, manželka říkávala, že ho mám na prvním místě
a teprve pak je ona. Přitom mě právě ona doprovázela po celé Moravě.
Další moje záliby jsou příroda, houby, fotbal, hokej, vnoučata a dvě
pravnoučata.

Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané dopisy, které nás
velice těší a ze kterých budeme čerpat i v dalším čísle časopisu
Radim. Redakční rada časopisu si vyhrazuje právo na úpravu
obdržených článků z důvodů potřeby optimalizace jejich rozsahu.

Vážení,
děkuji za povzbuzující nabídkový dopis a ráda budu číst a dostávat
váš časopis. Oceňuji vámi distribuované pomůcky, které nelze srovnat
s pomůckami, které znám z let 1960. Stomická sestra o mne pečuje
v rámci návštěv ve Vinohradské nemocnici. Ale pacienti z venkova nebo
z malých měst jistě velmi ocení Vaše nabídky. Děkuji znovu za Váš zájem
a jsem s pozdravem.
Jakubcová, Praha

Vážení,
nejdříve mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví a pohody
do nastávajícího nového roku a pro Vás i pro mne jubilejního
25. výročí Vašeho ConvaTecu. V roce 1993 jsem se dozvěděl
o pomůckách Vaší firmy a také od toho roku pomůcky společnosti ConvaTec používám k plné spokojenosti. Za 25 let mohu
hodnotit. Kolostomii mám od roku 1979, takže těch 14 let jsem
používal pomůcky, jaké byly k mání. Proto Vám moc a moc
děkuji a přeji vše dobré.
Josef H., Veletiny

Vážená redakce,

Dobrý den,

v úvodu dopisu Vám posílám všem
v redakci srdečný pozdrav a na dálku
vám podávám ruku. Děkuji moc za
časopis Radim. Přeji vám ve vaší
práci hodně úspěchů, dobrých
a praktických článků. Jsem vlastně
závislý na vašem časopise, protože
nemám zdravotní sestru. Stomii
mám 30 let a tenkrát sestry pro
stomii nebyly. Přeji vám všem
v redakci hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, radosti.

jmenuji se Brigita Oščatková.
Můj manžel je od roku 2004 stomikem a vaším klientem.

Josef S., Strměchy

5 leT COnVaTeCu
To to letí, to to letí,
ConvaTec má čtvrt století.

Vážení přátelé.
Předem Vás srdečně zdravím
a děkuji Vám za přání k narozeninám. Zároveň Vám chci
poděkovat za vše, co pro nás,
postižené touto nemocí, děláte
a snažíte se co nejvíce pomáhat. Bez Vás by se to těžko
zvládalo. Za vše Vám patří moc
velký dík a také Vám přeji
mnoho úspěchů a pohody
v tomto roce.
Marie K., Osmek

Všem stomikům věrně slouží,

Chtěli bychom oba dva celému
vašemu týmu poděkovat za
perfektní a profesionální služby
pro takto nemocné lidi. Poděkujte za nás, prosím, také lidem
na vaší kontaktní StomaLince®
za vždy příjemné a vstřícné
informace a i těm, kteří nám
až domů doručují pomůcky,
které bych, nebýt této služby,
složitě zajišťovala. Navíc mému
manželovi i mně bylo velmi příjemné vaše přání k jeho narozeninám, za které velmi srdečně
děkuje.
Přejeme vám hodně spokojených
klientů.
Zdeněk a Brigita O., Liberec

V listopadu loňského roku mi zjistili nádor konečníku a v tlustém střevě. 8. prosince jsem podstoupil operaci, doufám, že úspěšně, protože kontrola
po 3 měsících dopadla bez nálezu, a tudíž na
výbornou. Po probuzení na ARU a zjištění, jak
jsem na tom, přišlo první zklamání. Těžko jsem
se z toho dostával. Nejhorší to bylo v noci, trvalo
to celý týden. Pak přišlo první koupání, pak druhé,
třetí a já jsem začal věřit, že to bude lepší. Na
čtvrté koupání už jsem se těšil, ale tehdy jsem
zkolaboval a zklamání se opět na 3–4 dny přihlásilo. Rehabilitační sestra mě však nutila chodit, přestěhovali mě na
normální pokoj a objevilo se malé zlepšení stavu. Do smíchu mi ale nebylo.
Až když postupně odpojili všechny trubičky a dostal jsem první jídlo,
vlastně jen polévku, ale i to byl pokrok, cítil jsem se veseleji. Stále mě však
trápil nízký tlak a kolapsy zhruba 3x do týdne. Na moje narozeniny mě
čekalo stěhování na oddělení dlouhodobě nemocných a tam jsem potkal
nejlepšího „doktora“ v nemocnici, zkrátka VÁCLAV PŘÍHODA. Byl na
vozíčku, protože neměl jednu nohu, ale měl rádio a předával mi veškeré
zprávy ze sportu a z domova. Jeho optimismus byl pro mě největší životabudič a vlastně i on mě poprvé rozesmál.
V lednu jsme byli s Václavem propuštěni domů. MUDr. Čermáková mě
přesvědčila, že to zvládnu, zajistila pro mě hospic a naučila manželku
výměnu stomických pomůcek, za což jí patří velký dík. Poděkovat chci
i synovi Radkovi a snaše Evě a hlavně manželce, která se o mě celou dobu
na 100 % starala. V květnu jsme spolu oslavili 50. výročí od naší svatby.
Velké díky patří i všem doktorům a sestrám, stomasestřičce Odehnalové
a Krupicové.
Jan Š., Kostelní Dvůr

nenechá je nikdy „v louži“.
Navíc je tu StomaLinka®,
tam telefon stále cinká.
Mají zásilkovou službu,
splní každou Vaši tužbu.
Když stomikům něco vadí,
radou jim pomůže Radim.
Je to dobře, že tu je –
stomiky sjednocuje.
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Miroslav P., Mcely
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Dobrý den!
Vážení, pokusil jsem se napsat několik vět do vašeho časopisu. Uvažoval jsem, co
a jak. Na odborný článek nemám vzdělání, na populárně naučný s nějakými radami
mně chybí dlouhodobá zkušenost. Nějaké zážitky z cest sice mám, ale to téma už je
zprofanováno takovými pořady jako Cestománie v České televizi v podání dvojice
Donutil-Bartoška, že by to spíš odradilo. Zvolil jsem tedy fiktivní dopis mé sestře.
Ona sice už dva roky nežije, ale měl jsem ji moc rád a určitě bych jí napsal právě
toto. Pokusil jsem se o odlehčený tón a nadsázku, problémy jsem trochu bagatelizoval, ty pozitivní věci (jsou-li nějaké) jsem tam také zmínil a je-li tam trocha
lidové mluvy, tak to můžete vymazat.
Jaroslav S., Hranice

Ahoj ségra!
Víš, ono se to seběhlo moc rychle. Pamatuješ, co říkala naše matka „po čém
hovno to je hneď!“ Těsně před Vánoci mě moje žena vyhnala na preventivní
prohlídku. Chodím tam nerad. Vždycky si vyslechnu: „Co tady zdržuješ, nevidíš,
co máme práce, seš zdravější než my všichni dohromady.“ Půlka špitálu jsou
totiž moji známí. No ale najednou „máš tam ve stolici krev, asi nějaký polyp,
zajdi na kolonoskopii, oni Ti to vypálí, bude to v pohodě, dělají to v čekárně…“
Jenomže když jsem se pak probudil a jim se podařilo mě shodit z té pitomé
pojízdné postele, strčili mě do ruky nějaký papír a prý „zajdi do ordinace
doktora X na konci chodby vlevo“. Nahlížím do protokolu a čtu Dg. C 20 a už
stojím před cedulkou Onkologie. Primář je můj známý přes lyžování, fotbálek,
turistiku apod. Sdělil mě, že mám kliku, protože je to v počátečním stadiu
a zároveň mám smůlu, protože vzhledem k poloze mě čeká nevratný vývod.
A jdem na to hned po Novén roce. Trochu šok. Vánoce, rodinná sešlost, tradiční
Štěpán s tenisem a následnou „společenskou fází“ a Silvestr na chatě u známých. Byl jsem bez jakýchkoli potíží a ve velmi dobré fyzické kondici, něco
podobného jsem si vůbec nepřipouštěl. Ale přišel den D, a když mě vezli na
operační sál, vzpomněl jsem si na Jarka Nohavicu, jak v Milionáři zpívá „a už
mě ku.va ke stolečku vlečů“. Když mě pak za pár dní převezli z JIP do ajnclíku
a já se střídavě probíral a zase ztrácel, bylo mě všechno úplně jedno. Založením „reálný skeptik“ a vyznavač O´ Toolova postulátu, který říká, že Murphy
byl optimista, to nemám lehké obecně, natož pak v takových situacích. Myšlenkami jsem se pohyboval v prostoru mezi pohřbem třetí třídy a invalidním
vozíkem jako ideálním řešením. V ajnclíku jsem se sice měl jak na zámku, mobil,
radio, televize, návštěvy kdykoliv, laskavá péče, výborné jídlo, pití a ovoce,
jenže já do sebe nemohl nic dostat. To byla muka… Však s tím máš svoje zkušenosti. Víš, když mě pak někdy museli „přebalit“ i v noci, to jsem se hrozně styděl
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a ty ochotné a příjemné sestry litoval. No a pak přišlo po velkém boji samostatné slezení z postele, prvních deset kroků, pak dvacet, pak přes celou
chodbu no a pak už to šlo. Znáš to, jak je člověku líp, hned začne vymýšlet.
Pokud přežiju zimu a jaro oželím, pak budu vidět! Doktoři Tě varují, kamarádi
hecují. „Naděláš, Honza má to samo už dva roky a na tenisu nás honí jak malé
kluky…“ Bral jsem to s úsměvem jako velkou nadsázku. Určitě znáš Libu, vdovu
po jednom z mých nejlepších kámošů. Ta žije se stejným problémem už řadu let.
Přijela okamžitě a její rady, pomoc a hlavně psychická podpora, to bylo to
nejlepší, co se mi dostalo. Ty praktické rady nemůžeš dostat od nikoho, koho
netrápí stejný problém. Její optimismus a pestré aktivity mě postavily na nohy.
Po měsíci mě ze špitálu vyhnali a já si půjčil domů rotoped. Na zahradu to mám
pět kilometrů, na nejlehčí převod jsem tam jel dvacet minut. Tam si dal kafe
a jel zpět. Odpoledne totéž. Sice virtuálně v obýváku, zato v pohodě a v noční
košili. Pak pěšky kolem baráku, potom kolem sídliště a nakonec na skutečné
kolo, bylo mně hej. Když jsem se pak v půli května opatrně projel po Francouzské
riviéře a sdělil to šetrně primáři, poklepal si na čelo a šel pryč. No a tak jsem
se pomalu vrátil ke svým sportovním i cestovním aktivitám. Znovu Francie na
kolech, turistika v Českém a Saském Švýcarsku a řada jednodenních akcí. Víš, ta
jižní Francie, Azurové pobřeží, Provence, to je moje slabina. Jezdíme tam každý
rok, koupat se v moři a přitom se dívat na zasněžené Alpy, to je prostě fantazie
a balzám na duši. Filmový festival v Cannes, mraky lidí čekající až se objeví
nějaká superstar(mají na to vyhražené prostory a čas), červený koberec,
televizní a filmové štáby, pobíhající paparazzi, to vše člověka tak nějak
naplňuje. No a když jsme s bývalým kolegou projížděli na kolech Jeseníky,
asi něco špatného snědl, zmizel v lese, po drahné chvíli se vrátil fialově zelený,
podíval se na mě a řekl: „Máš výhodu kamaráde, nemůžeš se posrat!“ Uznal
jsem, že má v podstatě pravdu…
No a nakonec jsme si dali s ženou dárek k jejím kulatinám, zájezd do Číny.
Ale to už je jiná kapitola. Určitě Ti o tom povykládáme. To víš, musím přiznat,
že určité “technické“ starosti jsou, člověk to musí vše vychytat, aby nebyl
na obtíž. Faktem je, že v tom důchodu má člověk čas na to, aby vše pohlídal.
Pokud jsou lidé v pracovním procesu, mají to horší a já je obdivuji. Ale jsem si
jist, že je třeba se nepoddat, bojovat, mít konkretní cíle, opřít se především
o rodinu a kamarády, radovat se z obyčejných věcí. Ono přece jenom je na tom
světě hezky…
Tvůj brácha
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společnosti ConvaTec, za vaši nepřehlédnutelnou
snahu a ochotu nám pomáhat. Díky za každoroční setkávání, která jsou poučná, inspirativní
a povzbuzující. Je to obohacující zážitek při tomto
osobním setkání s vámi. Zde máme možnosti
získat odpovědi na osobní otázky od odborníků,
včetně přítomného lékaře. Díky za časopis Radim,
který tyto snahy završuje a oslovuje nás dvakrát
během roku. Je snadno poznatelné, že u své

Vážená redakce časopisu Radim,
v minulém roce jsem byl opět přítomen na setkání
stomiků na novém místě v příjemném prostředí
hotelu Duo. A opět zazněla výzva napsat něco
o sobě, svůj životní příběh se stomií. Když jsem
pak v letošním roce 2016 opět od vás dostal přání
k svým narozeninám, za což velmi děkuji, už jsem
přestal odkládat a připojuji se k těm, kteří to již
učinili přede mnou. Nyní je mi 89 roků, ale můj příběh se stomií začal před dvanácti roky. Jako pravděpodobně v jiných případech i u mne se objevil
podezřelý úkaz a tím to začalo. Následovala vyšetření a konečná diagnosa zněla „karcinom rekta“.
Bylo mi sděleno, že mne čeká operace. V té chvíli
asi málokdo ví, jaký bude závěr a v mém věku se
vnukla i myšlenka, zda to není počátek „sestupu
do údolí stínů…“ Všichni víme, jak v takové době
záleží na dobrém citovém zázemí v rodině
a u lidí, kteří nás mají rádi. Já jsem měl toto zázemí hluboké a pevné. A spolu s rodinou jsem
ho měl i v Bohu. Pak vše následovalo v rychlém
sledu. Nejprve předoperační vyšetření, ozařování
a vlastní operace. Byla provedena na chirurgické
klinice FNKV v Praze zkušeným a současně laskavým doc. MUDr. L. Horákem, DrSc. Již předem mi
bylo řečeno na základě předchozího vyšetření, že
budu mít trvalou stomii. Když jsem se probudil
z umělého spánku, tak jsem se poprvé mohl důvěrně seznámit se stomickou pomůckou, kterou
jsem měl přilepenou na levé straně břicha.
V krátké době jsem poznal, jaké dobrodiní a pomoc je v tomto „vynálezu“. Zatím jsem však měl
otázky: Nebudu vyřazen z normálního života,
ze společnosti, aktivit… atd.? A právě v tomto
výrobku na břiše byla odpověď. Velmi brzo jsem
poznal, že odpověď zní NE! Byl to výrobek společnosti ConvaTec. Tehdy a dodnes si uvědomuji,
jakým dobrem jsou lékaři a sestřičky, ale i na vysoké úrovni vyvinuté stomické pomůcky. Velmi
jsem ocenil přítomnost stomasestry, která se
mne ujala, seznámila mne s pomůckami a ukázala,
jak je používat. Po propuštění z nemocnice jsem
se s nimi naučil bez problému a bez pomoci jiné
osoby zacházet. Zjistil jsem, že při minimální sebekázni a pečlivosti se dá se stomií normálně žít
bez nějakých výrazných omezení. Pravidelně jsem
si vždy za tři měsíce šel do nemocnice, kde jsem
byl operován, doplnit zásobu pomůcek od společnosti ConvaTec. To až do doby, kdy nastala změna
a byly znenadání dávány pomůcky pouze od jiné
firmy. Nejdříve na vyzkoušení. Jelikož jsem nebyl
s těmito pomůckami spokojen, požádal jsem svoji
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obvodní lékařku, aby mi předepisovala pomůcky
od ConvaTec, což ona ochotně udělala. A tak
tomu je až dodnes, a dokonce mi jsou pomůcky
zdarma zásilkovou službou doručovány až domů.
V té době jsem se také na našem setkání stomiků
seznámil se stomasestrou z nemocnice v Praze
Motole, která byla přítomná a přednášela své
zkušenosti. Nabídla mi konzultace u ní. Když se
tak stalo, nevycházel jsem z údivu nad pečlivostí
a odborností i trpělivou ochotností zodpovědět
všechny otázky. Mám tam otevřené dveře a docházím tam dle potřeby dodnes. Jsem velmi rád,
že máme také stálou možnost spojení a kontaktu
na StomaLince ConvaTec a ve Zdravotnických
potřebách „U Radima“. A tam je ochota a vstřícnost vžitou samozřejmostí. Zjistil jsem během
uplynulých let, jakož zřejmě zjistili i ostatní stomici, že být stomikem, není jen být v něčem „jiný“,
ale že to má i své výhody. To již popsali někteří
stomici v časopise Radim. Já jsem to pochopil
bezprostředně v případě mé manželky, která byla
nějakou dobu nemocná a v posledních týdnech
před smrtí byla „ležák“. Viděl jsem, jak jednodušší
by to bylo s péčí a obsluhou, kdyby měla stomii.
Takže se mnou by to měli pečovatelé jednodušší.
Až dosud mohu žít plnohodnotný života a věnovat
se činnostem, které mne těší. Rád čtu, ale i pomáhám dětem na chatě, zvláště na zahradě: Ještě
i nyní jsem schopen dělat řez stromů. Říkám to
proto, abych potvrdil, že mi stomie v ničem není
zábranou. Mohu i cestovat, jak potřebuji, pouze
musím pamatovat na to, abych měl dostatek
potřebných pomůcek s sebou. Každý den také
cvičím se stomií bez problémů atd. Společnost
ConvaTec vymyslela a stále vymýšlí nové a nové
varianty, nebo zdokonalení pomůcek, takže nám
je umožněno zvládat nejrůznější situace, pokud
nám v tom nebudou bránit jiné zdravotní překážky, které nemají se stomií nic společného.
Na závěr svého vyprávění chci upřímně poděkovat
za služby, které přijímáme od vás, zaměstnanců

práce pro nás máte i srdce. Jsem vděčný, že
ve vás máme zázemí a s vaší pomocí se nám
dobře žije i s naší stomií. Přeji společnosti
ConvaTec, jakož i časopisu Radim úspěch
a rozvoj. A vám všem zdraví i vše dobré a to
každému osobně i vašim rodinám a ostatním
vašim milým.
Radomír D., Praha

Využití Euroklíče směrem na Balkánský poloostrov
Již v loňském roce jsem psala, jak jsme využili
s mým partnerem Euroklíč během cestování
po Evropě směrem na západ od naší vlasti. Protože nás cestování neustále baví a zajímá nás poznávat nové destinace a mít z nich krásné zážitky
a zkušenosti, vypravili jsme se tentokrát po silnici
směrem na jih na Balkánský poloostrov. Cestou
jsme sbírali nové zkušenosti a zážitky a nezapomněli jsme také sledovat, kde bychom mohli na
naší cestě Euroklíč využít, abychom mohli poskytnout tyto informace dalším cestovatelům
stomikům a nejen jim. Naše cesta byla dlouhá se
zastávkami na různých parkovištích a odpočívadlech zhruba 2000 km až po Athény. Projížděli
jsme postupně Slovensko, Maďarsko, Srbsko,
Makedonii a Řecko. Bohužel ani na jednom z našich zastavení v těchto státech na naší poměrně
dlouhé cestě jsme se nesetkali s tím, jak Euroklíč
využít, a tak jsme celou tuto cestu absolvovali
bez jeho použití. Je nutno ovšem podotknout,
že státy Srbsko a Makedonie nejsou v EU. Ale
i přesto jsme byli celkem příjemně překvapeni,
že WC na odpočívadlech a benzínových stanicích byly ve velkém případě v dobrém stavu, celkem čisté a daly se bez problémů využít a k našemu překvapení se za ně většinou ani neplatil
poplatek. Takže po našich zkušenostech se

MŮJ ŽIVOT S UROSTOMIÍ
Jsem hotelovák – vyučen kuchařem a maturoval jsem na Hotelové škole v Praze. V době
socialismu jsem nejvíce pracoval na Správě
zotavoven v Peci pod Sněžkou a jako správce
v zotavovně Pod Zvičinou. Byla to velice zajímavá práce, protože jsem se staral cca o 250

i tato cesta dá bez větších problémů zvládnout.
Doufám, že tento malý příspěvek pomůže alespoň trochu těm, co mají obavy z cestování z důvodů svých problémů, že nebudou moci běžně
použít WC. Přejeme krásnou a vždy pohodovou
cestu po státech Evropy spojenou s nádhernými
zážitky.
Květoslava P., Havířov
Slezský klub stomiků Ostrava

rekreantů, aby byli po stránce ubytování, stravování, kulturního i sportovního vyžití spokojeni.
V té době jsem měl na vše dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. V roce 1970 se uvolnilo
místo ředitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů na Hotelové škole v Teplicích
nad Metují. Protože jsem splňoval odborné i kvalifikační podmínky, byl jsem přijat. Působil jsem
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tam 20 let. Po roce 1989 nám byl vrácen
majetek, a tak jsem se stal podnikatelem
v prodejně potravin na Novém Hradci Králové.
I když jsem měl bohaté zkušenosti s vedením,
tíha odpovědnosti v soukromém podnikání
měla na mne vliv. Protože v roce 1950 nám byl
znárodněn majetek Zahradní restaurace na
Novém HK, já místo abych byl ve svém, musel
jsem pracovat v Restauraci Náchod a na
Správě zotavoven ROH, vždy jsem byl jen vedoucí pracovník a ostatní tíha byla na podniku, u kterého jsem pracoval. V té době jsem
měl trvalé bydliště v Hronově a mám jej doposud. To znamená, že po celou dobu dojíždím
z Hronova do Hradce Králové a zpět. Je to
velice naročné na čas, na organizaci práce, aby

vše do sebe zapadalo. V první fázi jsem si musel
vybrat takové zaměstnance, abych se na ně mohl
spolehnout v době mé nepřítomnosti. Byla to dost
stresová práce, a to asi zapříčinilo, že jsem dostal
rakovinu prostaty, močového měchýře i pohlavních žláz. V roce 2011 mě odoperovali v nemocnici v Hradci Kralové, a abych mohl žít, udělali mi
vývod – urostomii. Stále ještě podnikám, i když mi
letos v březnu bylo už 83 let. Abych toto vše
zvládnul, musím na sobě neustále pracovat, jak
psychicky, tak i po stránce udržování kondice.
Velká přítěž je stále se přebalovat a také občasné
protečení pomůcek, a být ve styku s urinou. Mojí
útěchou je, že asi toto si musím ve svém životě
prožít, protože jsem v minulém životě určitě zlobil.
František V., Hronov

Náš Den se společností ConvaTec
v Poděbradech 16. 5. 2016
Celkem nás vlakem a autobusem přijelo 14. Přivítala nás milá paní Míla a dovedla procházkou
do restaurace „Grand restaurant pana Septima“.
U kafíčka, čaje a dortíků nás paní cvičitelka Jana
seznámila s dopoledním sportovním programem.
Jedna polovina šla rovnou cvičit na míčích a druhá
na procházku krásnou vilovou čtvrtí Poděbrad
a nábřežím Labe až k zámku. Tam nás stihl vydatný
liják, ale ten nám dobrou náladu nezkazil. Do
Fitka jsme dorazili právě včas, když naši „předchůdci“ končili. Krásně jsme si zacvičili a poučili
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NEZLOBÍ

ANEB TÉMA STOMIE V KVÍZU
redakční rada si pro vás připravila
kvíz na téma stomie. Odpovězte na
následující otázky a zjistěte, zda jste
nejen stomikem, ale v dané problematice i odborníkem. Správné odpovědi najdete na straně 50.

1.

Vážená redakce,
25. května za krásného slunečního počasí absolvoval spolek stomiků Kyjov výlet do Brna. Na programu byla prohlídka Jurkovičovy vily a hradu
Špilberk. Výlet pro nás organizoval Mgr. Milan
Tehlár z ConvaTecu. Vila Dušana Jurkoviče na
úpatí Wilsonova lesa v Žabovřeskách je jednou
z nejvýznamnějších památek secesní architektury v Brně. Na hradě Špilberk nás přivítal „král
Přemysl Otakar II.“ a doprovodil až do Hradní
vinárny. Popsal nám dobové gastronomické
menu, následovala vlastní hostina a zábavné
klání dobových zdatností. Mgr. Milan Tehlár připravil výbornou přednášku a doplnil ji zajímavými
soutěžními otázkami. Na královské rozloučení

KDO SI
HRAJE,

2.
s naší urozenou společností a výhledem na Brno
budeme dlouho vzpomínat.
Eva Dvořáková, stomasestra Nemocnice Kyjov

se, co vše si doma na míčích můžeme bezpečně
zacvičit, aniž si způsobíme třeba kýlu. Obě skupiny
se pak krásně upraveným lázeňským parkem s vodotrysky a tradičními květinovými hodinami dostali zpět do restaurantu na dobrý oběd. Milým
překvapením byla také účast finančního ředitele
pana Ing. Michala Maštalíře. Po obědě jsme si vzájemně sdělili dobré zkušenosti s pomůckami a příslušenstvím ConvaTec. Personál restaurantu byl
milý a vstřícný, stačilo jen vyslovit přání a bylo
splněno. S dobrou náladou, ale neradi, jsme se
po rozloučení vraceli do Prahy. Naše poděkování
patří všem, jež nám tak krásný výlet připravili.
Zapsala Libuše Logojdová

Redakce časopisu

3.
4.
5.

Odstraňovače náplasti jsou
stomickým příslušenstvím:
a/ nadstandardním
b/ zbytečným
c/ zcela základním
ileostomici musí dbát na:
a/ dostatečný příjem vody
b/ snížení příjmu tekutin,
aby stomie odváděla
menší množství stolice
c/ dostatečný příjem tekutin,
minerálů, vitaminů a sledovat přiměřené močení

Pokožku v okolí
stomie omyji vodou
před nalepením nové
pomůcky:
a/ vždy
b/ jen při potřísnění
c/ není potřeba,
mám ubrousky

7.
8.
9.

10.
11.
12.

nucení k vyprázdnění stolice
konečníkem se může dostavit:
a/ jen u ileostomiků
b/ u urostomiků
c/ stomiků, kteří mají ponechanou
koncovou část tlustého střeva
a konečník
Podložka u dvoudílného
systému může být nalepena:
a/ 2–3 dny
b/ týden
c/ než sama odpadne

6.

Časopis radim
dostávám:
a/ 2x ročně
b/4x ročně
c/ 6x ročně

13.

Pokožku v okolí
stomie holíme:
a/ pravidelně
b/ v létě
c/ v zimě
Sáček urostomický
nebo ileostomický
vypouštíme, je-li
naplněn:
a/ do 1/3
b/ do poloviny
c/ když je plný

Po milesově amputaci
konečníku je sigmoideostomie (kolostomie
v levém podbřišku)
a) dvouhlavňová –
dočasná
b) dvouhlavňová – trvalá
c) terminální – trvalá

14.
15.

jak se jmenuje
zastřešující organizace
klubů stomiků v Čr?
a/ FIT ILCO
b/ České ILCO
c/ Spolek stomiků ČR
kolik je v Čr celkem
klubů stomiků?
a/ 20 b/ 17 c/ 26

Zastřešující organizace
klubů stomiků v Čr byla
založena v roce:
a/ 1992 b/ 1995 c/ 1998

Stenóza stomie a parastomální kýla patří mezi
komplikace stomií?
a) časné b) pozdní
c) může se vyskytnout časně
po operaci i po delším
intervalu

Přibližný počet
stomiků v Čr je:
a) 12 000 b) 9 000
c) 15 000
jaký typ stomie je
v Čr nejčastější?
a) kolostomie
b) ileostomie
c) urostomie

16.
17.
18.
19.

20.

může být
urostomie
dočasná?
a) ano b) ne

název poslední
knihy B. Hybnera je:
a) Povídky do kapsy
nejen pro stomiky
b) WC Pocket revue
c) Stomiku nedej se!
V kolika městech
pořádáme Setkání
stomiků®?
a) 10 b) 11 c) 12
Ve kterém státě
je sídlo společnosti
ConvaTec?
a) Německo
b) USA
c) Slovensko
ConvaTec vznikl jako
samostatná divize
společnosti:
a) E. R. Squibb & Sons
b) RA Santos
c) Pharmacent

21.

jaký je název
unikátní hmoty
obsažené ve
všech stomických
pomůckách
ConvaTec?
a) GranuFlex®
b) Polythene®
c) Stomahesive®
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České ILCO

České ILCO

25 let ConvaTec =
25 let kvalitnějšího života stomiků
Jménem spolku České ILCO i jménem svým chci touto
cestou srdečně poblahopřát k 25. výročí působení společnosti ConvaTec na českém trhu.
Gratuluji celé společnosti ConvaTec, která dodává českým stomikům
kvalitní lepicí pomůcky, se kterými se mohou bez problémů vrátit
do běžného života. Navíc se o stomiky po celou dobu vzorně stará.
Neocenitelná je pro pacienty bezplatná linka. Noví pacienti zde dostanou rady a pomoc od empatických zkušených pracovnic, které
problému rozumějí a umějí poradit. Stomici s nimi řeší vzniklé problémy,
dozvědí se o novinkách v sortimentu. Blahopřeji i k nápadu spolupracovat se stomickými sestrami, které mohou v terénu objasnit, jak nejlépe
ošetřovat stomii. Děkuji i za tento časopis, který již více než 20 let dodává odvahu a podporu novým pacientům, pomáhá vyrovnat se s novou situací a všem stomikům přináší řadu cenných informací. Na druhé
straně gratuluji také nám, všem stomikům, kterým již 25 let pomůcky
ConvaTec usnadňují a zkvalitňují život.
ConvaTec od začátku svého působení podporoval vznik svépomocných skupin stomiků, ve kterých
zkušenější pacienti pomáhali
novým. Příchod nových pomůcek umožnil stomikům sdružovat se a navzájem si pomáhat.
Vznikaly nové „kluby stomiků“,
které byly zaregistrované jako
občanská sdružení a od roku 2014,
podle nové právní úpravy, jsou to
spolky zapsané u Krajských soudů.
ConvaTec podporuje i v současné
době činnost všech regionálních
spolků stomiků, informuje o no-

Ilustrační foto
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vinkách a v neposlední řadě organizuje schůzky stomiků, kde
se pacienti dozvědí o novinkách
v sortimentu stomických pomůcek a mají možnost diskutovat
s lékaři i sestrami, mají příležitost
poznat se navzájem. Velké oblibě
se také těší sportovní akce, pořádané ConvaTec, jako jsou: Den
golfu v Líšnici nebo Cvičení stomiků na míčích v Poděbradech
I díky těmto akcím vzniklo v posledních letech několik nových
„klubů stomiků“.
České ILCO by chtělo toto
významné výročí společnosti
ConvaTec oslavit vesele a vtipně.
Přemýšleli jsme, jak upoutat pozornost veřejnosti na péči o střeva
a na problematiku stomií. Stomie
již nesmí být tabu. Chceme, aby
se o stomiích mluvilo bez studu
a zábran, aby byl kladen důraz na
prevenci onemocnění a aby širší
veřejnost byla s tématem seznámena. V této souvislosti napadlo
Broňu Tučného, vedoucího ILCO

Novojičínska, použít známý slovní
obrat „básnické střevo“. Stomie se
přece střev bezprostředně týká.
Rozhodli jsme se vyzvat stomiky
a jejich blízké, kteří „básnické
střevo mají“, aby popsali své zážitky se stomií, případně doplnili rýmy také tematickou fotografií, a tak vznikl nápad na dlouhodobou soutěž.
Pacientská organizace Českého
ILCO, z. s. vyhlásila k 1. 5. 2016
pro stomiky a jejich blízké soutěž
s názvem: „My básnické střevo
máme, s osudem se vyrovnáme!”
Proč „básnické střevo“? Proč
se neříká „básnická ústa, hlava
srdce“? Na internetu našel Broňa
Tučný toto vysvětlení: „Střevo nejlépe ze všech orgánů vystihuje
podstatu, že člověk je plný názorů, pocitů a emocí, které se
snaží zpracovat ve slova. Ta slova
se formují do myšlenek, vět a ty
potom z něj vycházejí v podobě
básně.“

Materiály můžete zasílat na e-mail:
basnickestrevo@gmail.com
Pokud nejste příznivcem internetu
a básničku, případně fotografii
pořízenou klasickým způsobem
chcete poslat poštou, zašlete prosím na adresu: České ILCO, z. s.,
Polská 15, 120 00 Praha 2.
Oceněno bude každý rok pět nejzdařilejších příspěvků. Pravidla
soutěže najdete na www.iLCO.cz,
nebo vás o nich mohou informovat pracovnice na bezplatné lince
společnosti ConvaTec. Budeme
velmi rádi, když se čtenáři časopisu Radim společně s námi zúčastní této soutěže, a jsme zvědaví, co vyjde z „básnických střev“.
Příští rok se dozvíte výsledek.

Za celé České ILCO a všechny
stomiky přeji upřímně společnosti ConvaTec do dalších let
mnoho úspěchů, nám stomikům
přeji, abychom byli i nadále
s produkty dodávanými touto
firmou spokojeni, stejně jako
dosud. Děkuji zároveň všem pracovnicím Stomalinky za cenné
rady především novým stomikům, pro které jsou často neocenitelnou pomocí.

a kvalitnější produkty. Přeji tedy
za celé České ILCO do dalších
minimálně 25 let společnosti
ConvaTec hodně spokojených
klientů, pracovníkům společnosti
ConvaTec a všem čtenářům časopisu Radim pak především hodně
zdraví a spokojenosti v pracovním i osobním životě.
Ing. Marie Ředinová,
předsedkyně České ILCO, z. s.

Klíčem k dosavadnímu úspěchu
společnosti ConvaTec na českém
trhu je podle mého názoru bezpochyby také úzká spolupráce
s pacienty, stomiky, snaha jim pomáhat a inspirovat se jejich zkušenostmi, přinášet jim stále nové

DALŠí InFORMACE:
I letos funguje v Praze 2, Polská 15 – informační a poradenské centrum pro
stomiky a jejich blízké (konzultaci se zkušeným stomikem si můžete domluvit
na telefonech: 601 324 100, 777 431 953 nebo e-mailem ceske.ilco@centrum.cz).
Podporu získají stomici i jejich blízcí ve všech spolcích stomiků v ČR, kontakty
na www.ilco.cz nebo na bezplatné lince ConvaTec.

Věrná družka
dnes nebudu psát o manželce, která se mnou snáší dobré i zlé více
než třiačtyřicet let a jistě si zaslouží uznání. Pro každého stomika
se věrnou družkou stává stomická pomůcka. ráno s námi vstává,
večer uléhá, stále je s námi, někdy nás trochu zlobí, ale život bez ní
si dnes nedovedeme vůbec představit.
jak jsem se s ní seznámil
Byl začátek května a minulému
režimu již zbýval poslední půlrok.
Krátce po prvních problémech
jsem se objevil v nemocnici, abych
absolvoval další vyšetření, která
potvrdila nutnost operace. Na pokoji nás bylo šest. Dva jsme čekali
na operaci, třetí byl stomik, který

trpěl průjmy a tak absolvoval různá
vyšetření. O stomii jsem nevěděl
vůbec nic a setkání s realitou se
mnou otřáslo. Postižený používal tehdy běžný „Janošíkův pás“,
který vůbec netěsnil. Často běhal
na záchod a my otevírali okna,
neboť ten odér byl neobyčejně
silný. „To mne čeká hrozná budoucnost,“ myslím si. Po operaci

byla stomie překrytá buničinou
přichycenou prubanem (pružná
bandáž). Po několika dnech, kdy
už jsem začal dostávat jídlo, to
začalo. Každých deset minut prrrc
a já se šel na WC a do koupelky
očistit a vyměnit si buničinu. Tak
to šlo celý den dokola. „Tak to je
konec,“ rezignovaně si vzdychnu.
Asi po deseti dnech mě zavolal
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recept
nerecept

České ILCO

recepty

na ošetřovnu asistent: „Něco bych pro Vás měl.“ Nalepil mi dvoudílnou
pomůcku ConvaTec. V tom okamžiku jsem věděl: „S touhle družkou to
zvládnu!“ Následovalo sice ozařování a osmnáct cyklů chemoterapie,
ale díky mé nové pomůcce jsem se mohl již po čtyřech měsících vrátit
do práce.

Začátky soužití nebyly snadné
Měl jsem kliku, že mě operoval
krajský specialista, který mi tehdy
mohl takovou pomůcku předepsat.
Dovážela se z Německa za devizy
a těch se nedostávalo. Nikdo nevěděl, kdy a zda vůbec se zase
něco doveze. Copak sáček, ten byl
z bílého igelitu. Běžně jsme sáčky
prali. Postupně získávaly tělovou
barvu, ale užitnou hodnotu to nesnižovalo. Horší to bylo s podložkou, ta už takovou výdrž neměla,
aby držela nejméně týden nebo
raději o něco déle. Moje zanořená
stomie situaci ještě více komplikovala. Tak na řadu přicházela různá
vylepšení a vynálezy. Přilnavost se
dala zvýšit Akutolem, vyráběli jsme
různé přítlačné destičky, podložku
jsme oblepovali širokou zelenou
páskou na koberce. Doktoři nevycházeli z údivu při pohledu na

naše polepená břicha. Podložka
už neměla žádnou lepící hmotu,
ale páska to držela. Byli přeborníci,
kteří podložku měnili až po třech
týdnech. Aby sáčky příliš nešustily
a nelepily se na tělo, šil jsem si na
ně flanelové návleky, kůži uvnitř
pomůcky jsem ošetřoval zinkovou
pastou. Mimochodem tu používám
dodnes.

rodina mé družky
Kolem roku 1990 firma Ergon
krátce vyráběla tyto pomůcky
v licenci. Nebyly sice tak kvalitní
jako originály, ale staly se běžně
dostupné. Shodou okolností jsem
byl pozván do Městské nemocnice
v Ostravě, kde tehdy bylo po operaci hned šest stomiků. Měli velký
zájem také uzavřít svazek s podobnými přítelkyněmi. V té době
jsem přeložil moderně koncipovanou anglickou brožuru, mohl jsem
jim předat zkušenosti, jak na to.
Jelikož zájem měli i další stomici,
tak jsme společně v roce 1991 založili klub stomiků v Ostravě. Moje
rodina se tak rozrostla o mnoho
přátel a úžasných lidí.
Situace se výrazně změnila, když
ve stejném roce firma ConvaTec
vstoupila do naší republiky. Pomůcky byly již běžně dostupné,
postupně byly dodávány další typy
podložek, jednodílné sáčky, pasty
a další potřeby. To jsme si ještě
před několika lety nedovedli ani
představit. Na našich schůzkách,
setkáních a zejména rekondicích
poznáváme téměř všechny tehdejší zástupce firmy ConvaTec.
Naše rodina se rozrůstá o výborné
přátele. Libor, Roman, Bety, Dana,
Helena, Naďa… Měli pro každého
pochopení, vyslechli si naše starosti, snažili se poradit a pomoci.
Mužskou část milovaly zejména
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naše ženy. Na rekondicích přisedali
k jednotlivým stolům, přiťukli si
skleničkou šampíčka a vytancovali všechny přítomné dámy. I ta
chromá vyskočila, když ji Románek
vyzval k tanci. Vzpomínám si, jak
jsme na Ostravici o půlnoci, pod
velením ředitele, vyskakovali
z okna přes truhlíky s muškáty
s tím, že vyrazíme na Lysou. Díky
podpoře firmy jsem se dostal
na světové a evropské kongresy
stomiků, a tak jsem mohl rozšířit
rodinu svých přátel daleko za naše
hranice.

rodina se rozrůstá
V následujících letech k nám přicházejí další a další firmy. Jsou
nabízeny stále dokonalejší pomůcky a mnoho dalších potřeb.
Poznáváme další lidi. Jen toho
času na posezení, pobavení se
o starostech i radostech, je stále
méně a méně.

jak jste si zajisté již všimli,
toto číslo radima není
úplně klasické, ale spíše
slavnostní a vzpomínkové.
když jsme na redakční radě uvažovali,
jaké recepty tentokrát zveřejníme,
napadlo nás, že vám představíme
reCePT nereCePT. Co to je? no,
přečtěte si sami – recept na nepečený
Convatec dort k 25. narozeninám.

INGREDIENCE:
na těsto:
25 dkg kvalitních pomůcek
25 dkg služeb pro stomiky
25 dkg tvarovatelné
technologie
25 dkg na jemno namleté
hmoty Stomahesive®
250 ml vývoje
250 ml našlehané
pomoci

Smíchejme 25 dkg pomůcek, služeb,
tvarovatelné technologie a najemno
namleté hmoty Stomahesive®,
přilejeme 250 ml vývoje a našlehané
pomoci. Vypracované těsto podsypávejme pochvalou. jak na krém?
nejprve jemně zahřejeme spolehlivost a ochotu, přidáme
našlehanou pomoc a nasypeme sladkou radost.
jakmile je krém hotový,
natřeme s ním nepečené
těsto. dort ozdobíme
listy radima a posypeme
Zákaznickým
servisem.

na těsto:
250 ml našlehané pomoci
25 dkg sladké radosti
250 ml spolehlivosti
a vřelé ochoty

Věřím, že každý stomik dnes
může nalézt svoji rodinu, svoji
přítelkyni pomůcku, se kterou
si bude rozumět a která jej nikdy nezradí. Umožní mu dále
žít téměř normálně. Já takovou
přítelkyni mám, je to dvoudílná
konvexní pomůcka ConvaTec.
Společnosti ConvaTec blahopřeji
k letošnímu jubileu a vám všem
přeji, abyste našli svoji družku,
se kterou se vám bude dobře žít.
doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.,
místopředseda Českého ILCO,
předseda Slezského klubu
stomiků

Redakční rada
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ConvaTec

informace
stomických pomůcek, které dodnes umožňují stomikům žít běžný život. Ve stejném roce v rámci společnosti Squibb vznikla divize ConvaTec, která pokračovala ve vývoji a výrobě stomických pomůcek. Tím byl
položen pevný základ pro další rozvoj péče o pacienty
se stomií. ConvaTec postupně vyrostl v samostatnou
globální společnost.

Výlet ke kořenům
společnosti

ConvaTec

Nyní se dostáváme na konec našeho putování časem
a vracíme se zpět do roku 2016. Přestože od doby,
kdy Edward Robinson Squibb založil svou farmaceutickou společnost, proběhla řada událostí a změn jak
uvnitř, tak vně společnosti, náš společný cíl zůstal
stejný: Poskytovat našim pacientům komplexní
a hlavně kvalitní péči.

Společnost ConvaTec letos slaví 25. výročí
svého působení na českém trhu. Globální
historie společnosti se ovšem začala psát
mnohem dříve. Zvu vás tedy na výlet do minulosti, na cestu ke kořenům ConvaTecu.

Byl rok 1845 a dvacetišestiletý Edward Robinson Squibb (1819–1900) promoval na Jefferson Medical
College ve Philadelphii v Pennsylvánii. Hned po ukončení studia nastoupil jako lodní lékař u námořnictva
americké armády v rámci právě probíhající mexicko-americké války. Po skončení války pracoval na pozici
lékaře vojenské posádky Brooklyn Navy Yard.

Lékárnička zahrnovala éter a chloroform používané
jako anestetikum při amputacích, chinin a whisky
k léčbě příznaků malárie, ale i bylinné přípravky
k léčbě úplavice a dalších chorob, které se šířily
v nehygienických podmínkách vojenských táborů.
Jako lékař vojenského námořnictva měl Squibb
hlavní cíl poskytovat svým pacientům komplexní
a hlavně kvalitní péči, proto byl rozčarován nízkou
kvalitou léků používaných na amerických vojenských
plavidlech. Často dokonce celé dodávky léků museli
hodit do moře kvůli jejich nízké kvalitě. To byl impuls
pro mladého lékaře, aby se začal zabývat výzkumem
v oblasti výroby léčiv. Jedním z jeho prvních vynálezů
byl v roce 1854 vylepšený způsob destilace anestetik. Tehdy tento postup dal volně k dispozici a ani neuvažoval, že by ho mohl patentovat za účelem zisku.
V roce 1858 odešel z armády a zakládá vlastní výrobní farmaceutickou společnost v Brooklynu, tím
se také začínají psát první řádky historie společnosti
ConvaTec. Začátek jeho podnikání nebyl vůbec jednoduchý. Jeho výzkumné laboratoře třikrát vyhořely.
Při posledním požáru a následné explozi byl Squibb
dokonce vážně popálen. První neúspěchy ho ale
neodradily.
V roce 1860 se stal Squibb dodavatelem léků pro
armádu Unie během občanské války. Squibb vynalezl kompaktní dřevěnou lékárničku používanou na
bojišti – byla naplněna asi 50 léky k léčbě zraněných.
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Dalším důležitým milníkem byl rok 1895, kdy Squibb
předal větší díl zodpovědnosti za řízení firmy svým
synům Charlesi a Edwardovi. Společnost se stala
známá jako E. R. Squibb & Sons. V logu společnosti
se objevují tři zastřešené sloupy, které reprezentovaly produktovou Jednotnost, Ryzost, Efektivnost
a Spolehlivost založené na výzkumu. Tyto sloupy
dobře znáte i z loga společnosti ConvaTec.
V roce 1900 Edward Robinson Squibb umírá a o pět
let později jeho synové společnost prodávají. Firma
si ponechává název a pokračuje ve vývoji a výrobě
nových léčiv. Během 30. a 40. let minulého století
zaznamenala řadu úspěchů ve vývoji antibiotik. Po
druhé světové válce začala expandovat do Jižní
Ameriky a Evropy. V roce 1961 společnost spustila
produkci zdravotnických pomůcek, především pro
oblast dentální péče.
V 70. letech Squibb prodával zubní bandáž, která si
udržovala svou lepivost na teplé, vlhké povrchy. V té
době pacienti se stomií byli nuceni používat dráždivé
látky jako kaučukové lepidlo a lepicí pásku k přidržení
jejich stomického sáčku k tělu. Squibb v roce 1978 vyvinul hmotu Stomahesive® (vychází právě ze zmíněné
zubní bandáže), jež se stala základem moderních

Ing. Marek Dohnal,
Obchodní ředitel ConvaTec
Česká republika s. r. o.

Spolupráce s Centrem Paraple
Historie vzniku Centra Paraple se datuje
od října 1994 kdy Zdeněk Svěrák společně
s občanským sdružením Svaz paraplegiků
otevřel Centrum Paraple v pronajaté budově bývalých jeslí v Praze 10. Od té doby
se rozrostly jak prostory Centra, tak i počet zaměstnanců, kteří o klienty pečují,
a samozřejmě i nabídka a skladba služeb,
které Centrum klientům nabízí.
Hlavním posláním Centra Paraple je pomáhat lidem
s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.
Pomoc Centra Paraple ročně využije opakovaně více
než 1 400 vozíčkářů z celé ČR. Kromě sociálně-rehabilitačního programu mohou klienti využít kurzy sportovní, vzdělávací (počítačové), zdravého životního
stylu, výtvarné nebo program Máma, táta na vozíku.
Díky nově vybudovaným prostorám vznikla i možnost
nabízet respitní pobyty. V 2 400 případech poskytlo
Centrum Paraple svým klientům informační i poradenský servis a další služby.
Spolupráce naší společnosti s Centrem Paraple začala v loňském roce. Společnost ConvaTec rozšířila
své portfolio výrobků a na trh jsme uvedli intermitentní katétry GentleCath™ určené k čisté jednorázové katetrizaci čili vyprázdnění močového měchýře.

Tyto katétry jsou mimo jiné určeny i pacientům, kteří
mají poraněnou míchu a jsou na vozíku. Právě klientům Centra Paraple jsme nabídli intermitentní katétry
a požádali o zpětnou vazbu, která je pro nás vždy velice důležitá a podnětná. Oceňujeme názor uživatelů
našich výrobků, protože nám záleží na jejich spokojenosti. Vždy se snažíme přinášet výrobky té nejvyšší
kvality a přispívat tak ke zkvalitnění života.
Výsledkem spolupráce je i sestavení balíčku příslušenství. Výrobky, které balíček obsahuje slouží ke
snadnější hygieně při katetrizaci a tím i eliminaci
rizika infekce. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo
používá intermitentní katétry, řekněte mu o katétrech GentleCath™. Stačí zavolat na bezplatnou
StomaLinku® a požádat o vzorek.

Martina Roubalová,
Produktová manažerka,
ConvaTec, ČR s. r. o.
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volný čas

volný čas

Křížovka
V tajence křížovky najdete motto.
Odpovědi můžete zasílat na adresu
ConvaTec Česká republika s. r. o.
Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1
a zapojit se tak do slosování.
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Tajenka z minulého čísla: Čtvrt století ruku v ruce. Všem výhercům gratulujeme.
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S NÁMI SI O STOMII MŮŽETE POVÍDAT TŘEBA
CELÝ DEN. ZEPTEJTE SE NÁS NA COKOLIV.
O stomii víme vše. V našem týmu pracují zdravotní profesionálové i samotní
stomici. Nebojte se nám zavolat a zeptat se na to, co vás zajímá. Rádi vám
pomůžeme, protože pomáhat nás baví.

