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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.

jsem ráda, že v rukou držíte další číslo časopisu Radim. Od minulého čísla se událo tolik 
věcí… S dovolením hned začnu soukromou zprávou. U mě v životě se odehrála obrovská 
změna. Někteří z vás již vědí . Stala jsem se maminkou. Před dvěma lety jsem se vdala  
a letos se nám narodil syn david. Náš život dostal novou dimenzi. Často teď myslím na 
svoji kolegyni alici ze zákaznického servisu, která mi říkala: „malé děti malé starosti, velké 
děti velké starosti.“ Tak my jsme s manželem úplně na začátku a zatím jsou to opravdu jen 
malé starosti. Čekají nás první Vánoce ve třech a moc se na ně těšíme. Tolik ze soukromí 
šéfredaktorky .

Pojďme se podívat, co jsme si pro vás připravili na redakční radě, která proběhla v srpnu  
v Praze. Každé číslo časopisu se snažíme zaměřit na nějaké určité téma. Tentokrát jsou 
nosná témata dvě – vpadlá stomie a dočasná stomie. Vpadlá stomie patří mezi kompli- 
kované stomie. Na příčiny se podíval mUdr. Petr Večeřa z Nemocnice v Hranicích. Nejčas- 
těji se vpadlá stomie řeší používáním konvexních pomůcek. my jsme vám tento podzim 
přinesli hned dvě konvexní pomůcky. Novou konvexní podložku s harmonikovým krouž- 
kem dvoudílného systému Natura® a jednodílný sáček Esteem™+ Flex Convex. O zkuše- 
nostech právě s touto jednodílnou pomůckou se s námi podělila stomasestra Jana 
Hyklová z mostu. Z ošetřovatelského hlediska se k danému tématu vyjádřila urostomická 
sestra milada Karlovská z Nemocnice Na Bulovce. Na dočasné stomie se zaměřila stoma-
sestra mgr. Veronika Zachová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Někteří se k za- 
noření upínají více než k čemukoli jinému. Zanoření stomie ale nemusí být vždy tím kýže- 
ným vysvobozením. V jednom z minulých čísel jsme vám přinesli i příběhy dvou žen, 
kterým byla stomie zanořena, ale jejich problémy přetrvávaly, a proto se rozhodly, že  
si nechají stomii znovu vyšít. díky stomii žijí nyní daleko šťastnejší život než bez ní.  
i v tomto případě platí, že každá mince má dvě strany.

Radim se ale věnuje samozřejmě i dalším tématům. V listopadu jsme vám představili ještě 
jednu novinku – Vyrovnávací pásky Varimate®. dlouho jste na ně čekali a jsme rádi, že se 
čekání vyplatilo. Hydrokoloidní pásky, které fixují stomické pomůcky, jste si okamžitě oblíbili.

České iLCO ve spolupráci s naší společností v příštím roce pořádá velkolepou jízdu na  
kolech napříč republikou. Zapojte se do této akce a přijďte podpořit účastníky na trase.
Přinášíme toho ale samozřejmě mnohem víc. Věřím, že si každý z vás najde v tomto čísle 
něco zajímavého.

Na konci zimního úvodního slova na mě vždycky dýchne sváteční nálada. Už se na to vlastně 
těším . Proto mi dovolte, milí přátelé, abych vám popřála krásné vánoční svátky a do no- 
vého roku hlavně hodně zdraví. Budu se těšit, že se s mnohými z vás v roce 2018 potkám 
osobně.

Krásné Vánoce za celou redakční radu přeje
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vala jsem Pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze, obor 
německý jazyk a společenské 
vědy (bohužel mě nenaučili, jak 
se řekne slovo stomie, ale už 
to vím – das Stoma). Člověk se 
zkrátka stále učí. Učení se mi vždy 
moc líbilo a věnovala jsem se mu  
i při studiu, vyučovala jsem tanec  
a doučovala jsem jazyky. Kromě 
toho jsem ale měla i brigádu na 
recepci právě v ConvaTecu. Po 
dokončení školy jsem plánovala jít 
učit na gymnázium, ale jak to tak 

někdy osud připraví, zůstala jsem 
tady a mohu vám o tom všem psát, 
což se mi moc líbí. Když přijdu z prá- 
ce, čeká na mě doma moje tříroční 
„miminko“ švýcarského ovčáka, pej- 
sek Matouš. Můj brácha se jmenuje  
Šimon, tak jaké jiné jméno dát pě- 
tatřicetikilovému hlídači? Je to 

poníka, pouze jako kamaráda 
z koňského útulku. Krom koní 
máme záchrannou stanici pro  
srnčata, která po jejich zotavení  
a pořádném vykrmení úspěšně  
integrujeme zcela zpět do volné  
přírody. 

Další mojí vášní jsou zimní sporty  
a pozorování východů slunce  
z různých vrcholků převážně  
z Českého Švýcarska a Lužických 
hor. Těším se na setkání s vámi.

Kristina
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Bc. Jana Handlová, šéfredaktorka

U nás se stále něco děje. V březnu jsme v našem týmu přivítali novou kolegyni Annu Marchal, 
která se vám představila v minulém čísle. V srpnu mezi nás přišla další mladá slečna Kristina 
Delorme. Nenechte se zmást jejich jmény, obě jsou Češky jako poleno. A nejnovějším pří- 
růstkem v našem oddělení je Kateřina Opálková. V ConvaTecu je již nějakou dobu, ale v na- 
šem oddělení je benjamínkem. Poslední dvě zmiňované kolegyně jsem požádala, aby se vám 
v krátkosti představily. 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS  
CONVATEC

Dobrý den,

je mi potěšením se vám předsta-
vit. Jmenuji se Kristina Delorme 
a jsem nová posila zákaznického 
servisu. Práce tohoto typu je mou 
první v životě a moc mě zaujala. 
Zajímavá práce, kde mi denně vy-
právíte své příběhy, trable a po- 
třeby ohledně stomie, a pro mě 
opravdu příjemný pocit, slyšet  
vaše zpětná děkovná slova. Pochá- 
zím z jižních Čech, ze samotného 
srdce Šumavy, kde jsem prožila 
většinu dětství. Tam jsem si vypěs-
tovala vztah a silnou vazbu k pří- 
rodě a také k mnoha sportům,  
ke kterým mi dali rodiče základy. 
Zajímá mě biologie a chemie, což  
také studuji na vysoké škole. Zbož- 
ňuji zvířata, proto mám dva koně. 
Jednu kobylu, která se mnou roste  
od mé základní školy, a jednoho 

Dobrý den všem čtenářům časo-
pisu RADIM. Jmenuji se Kateřina 
Opálková a jsem moc ráda, že se  
vám mohu představit. Ve společ-
nosti ConvaTec pracuji již něja- 
kou chvíli a musím říct, že si neu- 
mím představit, že by tomu mělo 
být jinak. Líbí se mi ta příjemná 
atmosféra, kterou tady v kance-
lářích máme, a také velmi ctím 
všechny pomáhající profese, ke  
kterým mám duší blízko. Studo- 

skvělý kamarád, upřímný, chytrý 
a věrný. Někdy mě po příchodu 
domů vítá tak urputně, že mám 
pak nový vzor na oblečení – obří  
psí tlapy. Občas je vidím i na gauči, 
na který nesmí, je to záhada. Ve 
volném čase také moc ráda cestuji, 
ať už po republice nebo po zahra-
ničí. V letošním roce mě naprosto 
uchvátilo Skotsko, ze kterého 
mám nezapomenutelné zážitky. 

V té době jsem totiž měla berle 
a došlápnout jsem mohla jen na 
levou nohu. Půjčila jsem si tedy 
v Edinburgu vozík a projela celé 
město na invalidním vozíku spolu 
s mými kamarády, kteří se o mě 
starali. K tomu mě napadá, že moc 
obdivuji všechny, kteří mají ně-
jaký zdravotní problém, který  
je v životě omezuje, ale nebojí  
se mu postavit čelem. Jde i o to,  

mít kolem sebe lidi, kteří vás pod- 
poří. Doufám, že takovými lidmi 
jsme pro vás i my v ConvaTecu.
Jako poslední věc mi dovolte po- 
přát vám všem krásné Vánoce, 
plné rodinného tepla, dobrého 
jídla a krásných pohádek. Do roku  
2018 vkročte pravou nohou a tě- 
ším se, že se v něm spolu potkáme.
Mějte se hezky,

Katka

Pojďme si shrnout, kdo všechno v zákaznickém servisu pracuje. Celý zákaznický servis vedu já – Jana 
Handlová. Mojí pravou rukou a někdy i levou rukou a hlavou a já nevím čím ještě je Kateřina Opálková. 
Příští rok se s ní uvidíte třeba na Setkáních stomiků®. Na StomaLince® se uslyšíte nejen s alicí Křepínskou, 
ale i s Kristinou delorme a naší spisovatelkou Bohunkou adamovou. S novými stomiky je nejvíce v kon-
taktu anna Marchal. 

Pro nás, v zákaznickém servisu společnosti ConvaTec, je práce posláním a máme to štěstí, že i koníčkem.
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RadiM POdLE VÁS
...aneb jak se vám líbí 
V minulém čísle jsme uveřejnili anketu „Jak se vám líbí časopis RADIM“ a chtěli jsme, abyste 
vyjádřili svůj názor na časopis a podělili se o něj s námi. Děkujeme všem, kteří si dali tu práci 
a věnovali čas naší anketě. Pojďme se společně podívat na to, jak anketa dopadla.

Výsledky nás velmi potěšily. Obzvláště zjištění, že 98 % respondentů čte 
časopis celý od začátku až do konce. Je to pro nás samozřejmě i zavazující. 
Naším cílem je, aby se vám časopis líbil celý a byl plný zajímavých a pouta-
vých příspěvků, ale nikdo z nás není profesionální novinář, o to je to pro 
nás někdy těžší. 

Vždy se snažíme dělat rozhovory se zajímavými lidmi, kteří mohou být 
inspirující pro ostatní a jít jim příkladem. Z rozhovoru pak vychází i titulní 
strana. V anketě jste uvedli, že se vám titulní strany se stomiky líbí. Budeme 
v tom tedy i nadále pokračovat.

V další části jsme po vás chtěli, abyste ohodnotili jednotlivé rubriky, jak 
se vám líbí. Hodnotit jste mohli na stupnici 1 až 7, přičemž 7 byla nejvyšší 
známka. Téměř všechny rubriky získaly průměrnou známku vyšší než 6. 
Vítězem mezi rubrikami se stala rubrika „Slovo lékaře“, protože ta jako 
jediná získala průměrnou známku 7. Další vaše nejoblíbenější rubriky jsou 
„Informace“, „Služby ConvaTec“ a „Volný čas“. Budeme v těchto rubrikách 
tedy i nadále pokračovat a možná je i rozšíříme.

Časopis se vám zdá vyvážený a nacházíte v něm rady a informace, které 
potřebujete. Přesto by někteří z vás uvítali ještě více rad. Budeme se snažit. 
Jiní z vás si přáli, aby časopis vycházel častěji. To nás samozřejmě těší, ale 
bohužel to není v našich silách. Dostali jsme od vás i pár tipů na témata, 
která by vás zajímala, a za ně moc děkujeme.

Výstupy z ankety jsou pro nás vždy inspirující i zavazující. Nadále se vynasna-
žíme dělat časopis co nejzajímavější a co nejčtivější a předem děkujeme všem 
stomikům – přispěvatelům, kteří náš časopis obohatí o své postřehy, příběhy, 
básničky a jiné. Pevně věříme, že i toto číslo vám zpříjemní čas nejen mezi 
vánočními svátky. Krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší!

Zákaznický servis ConvaTec  
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Velká gratulace 
naší šéfredaktorce Janě Handlové 

k narození syna Davida

V NEMOCNICI

Taštička pro nově 
operované stomiky 
s info materiály

Edukační videa

PřED OPERACí

Brožura 
Povídání s Radimem

PO OPERACI JIŽ 
V DOMÁCíM PROSTřEDí

Agentura domácí 
péče Lastrona

Zásilková služba

Časopis RADIM

Facebookový profil 
Stomik Radim

Setkání 
stomiků®
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Pestré a klidné svátky
a splnění všech přání v novém roce přeje 

kolektiv ConvaTec ČR

PF 2018
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POVíDÁNí S RADIMEM
O Radimových radostech jsme psali v minulé čísle
a představili jsme vám všechny hlavní služby, které
stomikům nabízíme. V rámci Radimových radostí vám 
přinášíme celou řadu informačních materiálů, které 
jsou buď v tištěné nebo v elektronické podobě na 
internetu. Letos jsme sestavili brožuru nejen pro 
nové stomiky povídání s radimem, která nahrazuje 
průvodce životem stomika.

Touto brožurou provádí stomik Radim, který je po operaci tři 
roky a seznamuje ostatní stomiky s novou situací. i on byl 
kdysi na začátku a musel se vše naučit. Naštěstí měl po ruce 
stomasestru adélu, která mu vše vysvětlila a poradila i celou 
řadu tipů, které teď Radim může s ostatními stomiky sdílet. 
Brožury jsme udělali dvě – jednu pro kolostomiky a ileosto-
miky a druhou pro urostomiky. povídání s radimem je zá-
kladní brožurou, kde se noví stomici dozví nejdůležitější 
potřebné informace. Naleznete tam nafocené ošetřovatel-
ské postupy, základní přehled pomůcek i nejčastější kom-
plikace.

Začínáme pracovat i na další brožuře, která bude určena pro 
budoucí stomiky, tedy pro pacienty, kteří jdou na plánovanou 
operaci a vědí, že jim bude vyšita stomie. Chtěli bychom je 
touto publikací hlavně uklidnit a povzbudit, že stomií život 
nekončí, ale pro mnohé začíná i mnohem bohatší život než si 
kdy uměli představit. Z vašich dopisů si bereme inspiraci a sbí-
ráme otázky, které jste měli čerstvě po operaci a tyto otázky 
zakomponujeme do zmiňované nové brožury. Neodpustím si 
malou výzvu. Napište nám i vy, jaké pocity jste měli čerstvě 
po operaci, jaké otázky vás napadaly, a neznali jste na ně 
odpověď. Spolu tak vytvoříme novou brožuru, která budou-
cím stomikům pomůže v jejich nové, nelehké situaci. Pište na 
e-mail info@convatec.cz, heslo Radim nebo na naši poštovní 
adresu convatec česká republika s. r. o., Olivova 2096/4, 
110 00 praha 1.

V příštím roce připravíme i nová videa, na kterých bude na-
točen správný ošetřovatelský postup s novými, moderními 
pomůckami ConvaTec. Videa budou dostupná na dVd i na 
našich webových stránkách.

Po tom, co nové informační materiály uvidíte např. na Setkání 
stomiků®, dejte nám vědět, jak se vám líbí. Za vaše názory 
budeme rádi. Vy jste pro nás tou správnou inspirací a pro vás 
to vše děláme. Jsme rádi, když naše práce dává smysl.

Jana Handlová,
Zákaznický servis ConvaTec  
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Čas běžel dál. Následovalo ozařování spojené s chemoterapií. 
Následné kontroly na onkologii v Plzni byly pro všechny příjem-
ným překvapením. Vše bylo v pořádku a je tomu tak dodnes – 
5 let po operaci. No, a protože jak se říká, neštěstí ne po horách, 
ale po lidech chodí, opustila mě rok po operaci žena. Nebylo jí 
dopřáno žít déle. Potkala ji daleko horší věc než mě – nádor na 
mozku. Následovala operace, recidiva a všemu byl rázem konec. 
Můj život pomalu, ale jistě začal ztrácet smysl. Dost možná jsem 
působil dojmem, že se nechci s nikým bavit a na dotazy odpoví-
dám jen tak automaticky. Po půl roce mi přišel e-mail s překrás-
nými fotkami a scenériemi italských Dolomitů, podbarvený písní 
Je t áime. Z očí mi vytryskly slzy. A to byl vlastně spouštěcí me-
chanismus, který ze mě udělal úplně jiného člověka. 

Poté, co jsem se dostal na lůžkové oddělení, nebylo jediného dne, aby za mnou žena nepřišla. Příliš se mnou 
nehovořila, jen mne držela za ruku, upřeně se na mě dívala a její oči se nezvykle leskly. Ani doma, ani v práci 
ji nic nebavilo, v myšlenkách byla stále se mnou, a pořád nejen sobě, ale i mně dodávala odvahu, že to vše 
zase bude dobré, jen trochu jiné, než na co jsme byli zvyklí.

Kämpf znamená v němčině 
bojovník. A tento pojem beze-
zbytku vystihuje václava Kämpfa, 
kterého osud podrobil hned něko-
lika životním zkouškám najednou. 
Nejprve onemocněl a onkologická 
diagnóza vyústila v trvalou sto-
mii. Ještě během jeho chemote-
rapií a ozařování vážně onemoc-
něla i jeho paní. Její diagnóza byla 
bohužel fatální a po 7 měsících 
zemřela. A aby toho nebylo málo, 
náhle ho v té době navždy opustila 
i jeho milovaná maminka. Václavovi 
pomohlo z depresí a pocitů bezna-
děje ochotnické divadlo. Začal se 
mu věnovat až poté, co mu byla za-
ložena stomie. Pustil se také do 
psaní – začal skládat básně a psát 
texty. Svůj životní příběh poslal 
k nám do RADIMA a vy nyní máte 
možnost si ho přečíst.

Kämpf znamená v němčině 

Psal se rok 2012 a ve vzduchu bylo cítit probouzející se 
jaro. Letmý pohled do kalendáře a bylo mi jasné, že mě 
za měsíc čeká kontrolní vyšetření tlustého střeva a hlavně 
pití toho odporného prostředku k jeho vyprázdnění. Vě-
dom si toho, že kontrolní výsledky předcházejících let 
byly vždy negativní, zůstal jsem naprosto klidný, ale pak 
přišlo cosi, s čím jsem v hloubi duše ani v nejmenším ne-
počítal. Po ranní toaletě jsem spatřil velké množství krve 
a s tímto zjištěním jsem došel ke své obvodní lékařce. 
Ta okamžitě vyhodnotila situaci a s potřebnými doklady 
mě urychleně odeslala do místní nemocnice, kde mi byla 
doporučena okamžitá operace tlustého střeva. Zároveň 
mi bylo sděleno, který den dojde k zákroku. Domů jsem 
se vrátil bez nálady a rodině jsem oznámil, že budu muset 
podstoupit náročnou operaci. Nevěřili mi a byli přesvěd-
čeni, že si dělám legraci. Názor změnili, až když jsem jim 
ukázal doklady potřebné k předoperačnímu vyšetření. 
Bylo na nich vidět, jak je to zaskočilo.

Na operaci jsem odcházel s vědomím, že to může dopad-
nout jakkoliv, a pomalu jsem se na tuto skutečnost začal při-
pravovat. Operace, která měla trvat cca 2 a půl hodiny, se 
značně protáhla s konečným verdiktem – doživotní vývod.

Chtěl jsem nejen druhým, ale i sám sobě dokázat,
že ve svém věku ještě nepatřím do starého železa.

Začal jsem naslouchat a vnímat vše kolem sebe úplně jinak. Za pár měsíců 
poté jsem potkal svou známou a ta se mě zeptala, jestli bych nechtěl rozšířit 
řady divadelních ochotníků v sušickém ochotnickém souboru SušDivOch. 
Najednou jsem měl o čem přemýšlet a svého kladného rozhodnutí nelituji 
dodnes. Chtěl jsem nejen druhým, ale i sám sobě dokázat, že ve svém věku 
ještě nepatřím do starého železa. Upsal jsem svou duši divadlu a děkuji osudu, 
že mne obdařil partou tak skvělých kamarádů. Divadlo bylo založeno v březnu 
2013 a začínalo od nuly – bez zkušebny, bez sálu, rekvizit, kostýmů a taky bez 
peněz. Sám jsem byl do něj přizván v srpnu téhož roku jako alternista, zaska-
kující při zkouškách za chybějící herce. Rád jsem se ujal i funkce oponáře při 
první nastudované hře Karla Sabiny „Maloměstské klepny“, která se dočkala 
celkem osmi repríz. Jedna hra končí a už se začíná zkoušet nová – „Nebe na 
zemi“ od pánů Voskovce a Wericha, kde mi byla přidělena postava Alessandra 
Caverny. Tato hra měla obrovský úspěch a byla reprízována i mimo domácí 



13

rozhovor

12

rozhovor

divadelní scénu. Další role na sebe nenechaly 
dlouho čekat – měšťan Hošek ve „Veselých panič-
kách Windsorských “ a poté dvojrole flašinetáře 
a inspektora Burdy ve hře „Babička v trenkách“, 
což byla fantastická aprílová komedie. Čas ukáže, 
zda přijdou další zajímavé divadelní role. Měl jsem 
však možnost vyzkoušet si také roli filmovou. Té 
nejdříve předcházel kompars v seriálu Policie 

Modrava. Téměř v samém konci seriálu jsem si 
střihnul i malou epizodní roli – tzv. reminiscenci – 
jako přítel oběti paní Králové. Poznal jsem spoustu 
herců a mohl je sledovat při natáčení, kde musí znát 
perfektně svou roli. Tady je velký rozdíl mezi herci 
filmovými a divadelními – třeba námi ochotníky. 
Když nám vypadne text, máme nápovědu, což 
u filmové role není možné.  Váš V. K.

Václave, co pro Vás bylo v období onemocnění 
nejtěžší?
Svou nemoc jsem zvládal s pomocí mých blízkých 
dobře. Přistupoval jsem ke všemu s optimismem 
hned od začátku, takže po operaci se rána rychle za-
hojila a já jsem se brzo zotavil. Dokonce jsem sám au-
tem dojížděl do Plzně na chemoterapie, které jsem 
snášel bez problémů. Nejtěžší ale byla jednoznačně 
doba, kdy mi onemocněla moje žena. Já jsem v té 
době byl ještě v doléčování. Moje žena měla tehdy
určité zdravotní potíže, které se mi ze začátku snažila 
utajit, ale pak už to nešlo. Bohužel diagnóza byla kru-
tá. Podstoupila sice operaci a onkologickou léčbu, ale 
přesto jí lékaři nedávali příliš velkou naději na uzdra-
vení. Její stav se postupně zhoršoval, přesto jsem se 
o ni celou dobu sám staral. Mohla tak zemřít v klidu 
doma. Myslím si, že je dobře, když umírající člověk 
může ze života odcházet v domácím prostředí, obklo-
pen svými blízkými.

Na letošním plzeňském Setkání stomiků® jste si pro 
všechny účastníky připravil přednes výstižné a vtipné 
básně „Zpověď českého důchodce“, jejímž autorem je 
Pepa Fousek. Vaše vystoupení bylo svěžím vyvrcholením 
Setkání. Projevoval se u Vás už v mládí herecký talent 
a vlohy ke psaní?
Že bych se už od mládí věnoval veřejnému přednesu nebo dra-
matickému umění, se říct nedá. Ale je fakt, že v dospělosti mi 
nikdy mluvení před ostatními nečinilo potíže. Pracoval jsem 
25 let v SOLO Sušice a ke konci, když už bylo jasné, že podnik 
skončí, jsem byl mluvčím všech zaměstnanců, který musel komu-
nikovat se správcem konkursní podstaty. Tehdy jsem si musel 
nastudovat judikaturu a veškeré informace s konkursem sou-
visející. Taky už 30 let dělám předsedu místní organizace Čs. 
červeného kříže. Naše organizace mívala kolem 170 členů. 
Teď už je nás méně – asi 30, ale scházíme se pravidelně. 

Každý měsíc probíhají v Sušici odběry krve od dobrovolných dárců 
pro transfusní stanici, kdy přijede mobilní odběrová jednotka a já 
jim u odběrů vyřizuji veškerou administrativu s dárci. A taky sa-
mozřejmě dárce získávám aktivní agitací mezi kamarády a známý-
mi. Dříve naše ZO ČČK měla i stanoviště pro sociálně slabé, které 
pomáhalo lidem v nouzi. Jednou se na nás dokonce obrátili ho-
landští turisté, kteří byli v kempu na Šumavě okradeni o všechny 
peníze a doklady. Pomáhal jsem jim vyřídit všechny náležitosti 
k možnosti odcestování zpět do vlasti. Jednou ročně u nás orga-
nizuji oceňování dobrovolných dárců krve. Pro tu příležitost jsem 
složil krátkou básničku, kterou mi otiskli v časopise ČČK.

Máte kromě divadla a práce v ČČK čas věnovat se i jiným 
koníčkům?

V 8. třídě na základní škole jsem se věno-
val vzpírání, vzepřel jsem 82,5 kg v nad-
hozu, tak to už teď nedělám. Ale jezdím 
denně na kole. Mám úplně obyčejné kolo 
bez přehazovačky, takže je to dřina. 
Denně ujedu na svojí pravidelné trase 
20 km v jakémkoliv počasí. Jednou mě 
dokonce chytly na cestě kroupy, ale dojel 
jsem. Taky se věnuju už od vojny fotogra-
fování. Tehdy jsem byl za svoje černobílé 
fotky přírodních krás dokonce oceněný.

Největší dárek, který můžeš někomu dát, je tvůj čas, protože když daruješ 
svůj čas, daruješ mu kousek svého života, který už nikdy nevrátíš. 

Motto:

...to, že se rána rychle zahojila, bylo dle 
chirurga, který mě operoval, právě díky 
mému optimismu a houževnatosti, 

Václavův příběh nás natolik zaujal, že jsme se za 
ním rozjeli do šumavské Sušice, kde žije.

Co byste poradil nově operovanému stomikovi, jak nej-
snáze překonat počáteční problémy? 

Všechno je to o pozitivním přístupu k problémům. Můj chirurg, který 
mě operoval, mi potvrdil, že to bylo právě díky mému optimismu 
a houževnatosti, že se rána rychle zahojila a že jsem bez problémů 

zvládl i další léčbu. Samozřejmě, že 
když jsem byl po operaci propuštěný 
domů, po 2 dnech jsem šel do ob-
chodu, což mě tak vyčerpalo, že byl 
problém dojít zpátky domů, ale tré-
noval jsem a postupně se to zlepšo-
valo. Bohužel mě hodně zasáhl od-
chod mojí ženy i maminky, to jsem 
byl pak hodně špatný a uzavřel se 
před lidmi na celých dlouhých 10 mě-
síců. To bylo velmi těžké. Ale dostal 
jsem se z toho díky onomu zvláštnímu 
e-mailu a hlavně díky změně svého 
myšlení. No a pak už jako zázrakem 
přišla nabídka na ochotnické divadlo.



14

rozhovor

alice Křepínská, 
Zákaznický servis ConvaTec

Na závěr našeho rozhovoru bych se chtěl se čtenáři RADIMA 
rozloučit stejným závěrečným dvojverším, jako se stomiky na 
Setkání letos v červnu v Plzni:

Život je krásnej, ač ho haněj,
je krátkej jak knot od svíčky,
byl někdy zlej, však díky za něj,
tak nashledanou lidičky!

Děkuji vám, Václave, za rozhovor a přeji hodně energie do 
vašich budoucích divadelních, literárních i dalších aktivit.

Všem našim čtenářům pak společně přejeme krásné prožití 
vánočních svátků v kruhu nejbližších a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a optimismu!

SLZA
Blíží se den a venku už se rozednívá
teď v dálce kdes zaplakal syn
očkama svýma smutně se dívá
chybí mu táta on dobře ví,
proto tak pláče hned jak se probudí
jde k němu matka starostlivá
slzy jí též z očí kanou,
dívá se netečně, pryč někam stranou
na lože ustlané kde kdysi spal,
ten pro kterého k ránu
syn se tak rozplakal
matka jej konejší neplač maličký
šetři si očka, šetři si slzičky
jednou snad přijde den,
kdy táta vrátí se ti zpět
teď šetři slzičky pak smíš se rozbrečet.

ŽIVOT JE KRUTÝ
Svému konci nikdo neuteče,
byť by se snažil ze všech sil.
Čas, který vyměřen mu byl
...jej jednou dožene.
Nastane konec všech jeho nadějí,
zmizí všechny lásky
vše co měl raději než sebe.
Jen jedna cesta zbyla mu,
ta vzhůru do modravého nebe.
Andělé mu cestu ukazují,
že žádné není zpět jemu teď tají.
Užil si života plnými doušky
i když jej čekaly nelehké zkoušky.
Smutkem teď zahalen je celý den
jen jedna cesta vede tam,
ale žádná ven.

a trocha 
poezie...

SMUTEK
U stolku v malé kavárničce
vše co tě trápí pomine
smutek jak cukr na tvé lžičce
ve vůni kávy rozplyne
netrap se děvče, vím co tě souží
ten kdo tě tak rád měl, po jiné touží
není však jediný na tomto světě
jednou i pro tebe kytička vzkvete.

Před vojnou jsem hrával v několika hudebních ka-
pelách a také na vojně jsem hrál ve vojenské kapele. 
Po vojně jsem ještě hrával až do roku 1993 a v roce 
1996 jsem si splnil sen a začal jsem vystupovat jako 
imitátor Elvise Presleyho. Vystupuji na různých kul-
turních akcích u nás i v zahraničí. Žijeme s přítel-
kyní spokojený a pohodový život a máme spolu dvě 
krasné dcery.

V lednu 2016 jsem začal mít bolesti v podbřišku. 
Po týdnu jsem myslel, že bolest přejde, ale nako-
nec jsem musel navštívit chirurgickou ambulanci 
v Krnově. Byl mi provedem rentgen a CT břicha. 
Vyšetření prokázalo, že mám zánět tlustého střeva. 
Následně jsem byl hospitalizován. Byla mi nasaze-
na antibiotika, kapačky a po čtyřech dnech jsem 
byl propuštěn domů ve velmi dobrém stavu. Lékaři 
mě upozornili, že bych měl upravit životosprávu 
a naučit se více odpočívat. Pracoval jsem 13 hodin 
denně a o víkendech ještě jezdil na vystoupení. 
Upravil jsem stravu, snažil se jíst pravidelněji, ale 
plyn jsem nebyl schopen ubrat. Jsem zvyklý praco-
vat a na spánek mi stačilo 5 hodin. 

Po čtyřech měsících se objevily opět známé bolesti 
v podbřišku. Po návštěvě lékaře jsem byl ihned hos-
pitalizován a ještě téhož dne operován. Při první 
vizitě mi pan primář oznámil, že mám divertikuli-
tidu. Po čtyřech dnech po operaci jsem měl opět 
bolesti a vysoké teploty. Tentokrát zněl verdikt lé-
kařů: Provést okamžitou stomii. Ještě to ale musel 

potvrdit rentgen s kontrastní látkou. To se potvrdilo 
a 24. 1. 2017 mi byla provedena stomie.

Zpočátku mi život se stomií připadal velmi složitý, 
ale nakonec mi trvalo asi týden, než jsem se naučil 
vyměňovat pytlíky a postupem času jsem si na sto-
mii zvykl. Moje rodina mi po celou dobu mé nemoci 
byla velkou oporou a držela mě nad vodou. Zanoření 
stomie proběhlo po koloskopii dne 6. 6. 2017 a dne 
3. 8. 2017 jsem po devíti měsících nastoupil opět 
do práce.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat lékařům chirur-
gickeho oddělení v Krnově za velmi profesionalní 
přístup a za nový návrat do života. S pozdravem

Dávno již tomu, kdy 90 % stomiků odchá-
zelo z nemocnice domů s verdiktem 
TRVALÁ stomie. Již delší dobu pozoru-
jeme, že čím dál tím více stomiků má 
stomii dočasnou. Proto se v tomto čísle 
věnujeme i tomuto tématu. V rubrice 
Rady stomasester si můžete přečíst, 
jak vnímá zanoření stomie stomasestra 
a jaká úskalí mohou po tomto zákroku 
nastat. Na této stránce vám přinášíme 
příběh jednoho z vás, kterému byla letos 
v létě stomie zanořena.

Jmenuji se Pavel Elvis Pavleský a narodil jsem se 14. 7. 1969 v Krnově. Již odmala jsem byl velmi 
muzikální dítě a už v osmi letech jsem začal hrát na bicí nástroje a zpívat. Velmi se mi líbila hudba 
60. a 70. let. Nejvíce mi však učaroval zpěvák Elvis Presley svým image, talentem, vystupováním, 
sex-appelem, vlasy a především svým hlasem. 

Pavel Elvis Pavleský

15

minirozhovor

MINI
ROZ
HO
VOR



16

rady stomasester

17

rady stomasester

PÉČE O VPÁČENOU  
UROSTOMII

HURÁ, UŽ NEBUDU STOMIKEM  
ANEB O ZANOŘENÍ STŘEVNÍ STOMIE

Tentokrát se budeme věnovat komplikaci, která se nazývá re- 
trakce. Retrakce stomie = vpáčení = vtažení stomie pod úro- 
veň kůže. K této komplikaci při ošetřování stomie může do- 
jít při rychlém nárůstu či úbytku hmotnosti, při obezitě a také  
u stomiků, kdy je břišní stěna tzv. měkká – plovoucí břicho.

Milada Karlovská,  
stomasestra, urologie  

Nemocnice Na Bulovce Mgr. Veronika Zachová, stomasestra, Všeobecná FN

Státi se stomikem může být pro jednoho úleva od  
zdravotních, psychických i sociálních těžkostí, pro dru- 
hého nepřijatelná strast v týchž oblastech. Okolnosti 
zrodu stomika jsou pestré. Jsou situace, kdy stomie 
pomůže dočasně urychlit procesy hojení tkání a or-
gánů po operačních výkonech v dutině břišní. Střevní 
vývod se vyšije na dobu dočasnou při plánované ope- 
raci. Těžší je situace, kdy se stomie vyšije akutně, 
nečekaně a za výskytu různých komplikací původně  
„jednoduché operace“. To pak podmiňuje i stresovou 
reakci, kterou člověk, tímto překvapen, zažívá. Může se 
bát o život, o další průběh hojení, se stomií nepočítal, 
nemá dostatek informací a nedovede si představit, jak 
se stomií bude žít, čeho se bude muset vzdát anebo na-
opak, že se spousty příjemných zážitků vzdát nemusí.

Zdá se, že jak název napovídá, u dočasné stomie je žá- 
doucí, dát si na čas. Nechat tělo zregenerovat a poté 
uvažovat o zanoření stomie. Příčin pro vyvedení střeva 
může být tolik, že je všechny ani nechci vyjmenová- 
vat. Od zánětů střevní sliznice, perforací střevní stě- 
ny, nehojících se spojení dvou úseků střevní trubice, 
úrazů, odvodu stolice jinými cestami z důvodu po-
třeby zhojení proleženin nebo jiných ran v oblasti 
genitálií až po mnohé další. Je umění stomii nosit  
a mnohým lidem se k tomuto mistrovství nepodaří 
dospět, protože se upínají k oné téměř mystické do-
časnosti, těší se předčasně na zanoření a nedopřejí 
si klid k regeneraci těla i duše po první operaci. Může 
se to projevovat nezájmem pečovat o své tělo, včetně 
stomie. Kdo se ji však naučí mít rád, toho nezlobí a do- 
hromady se jim daří dobře. Umění přijmout tu skuteč-
nost, že to jinak nejde a že se člověk musí přizpůsobit 
novým podmínkám, může být s pomocí dnešních 
moderních pomůcek a ochotných stomasester dosa-
žitelné, a uznávám, i přesto náročné. Umění dát si na 
čas v dnešní hektické době. V některých případech to 
znamená odstup od další operace v řádu týdnů, v ji- 
ných případech v řádu měsíců či let. Například v sou-
vislosti s onkologickou léčbou se uvažuje o zanoření 
stomie až po jejím ukončení a kontrolních celkových 
vyšetřeních, která svědčí o vyléčení, a toho nelze do-
sáhnout během několika týdnů.

Kdy stomii zanořit? Každý pacient by měl promluvit  
se svým lékařem, operatérem, který „viděl jeho stře- 
va“ a celou dutinu břišní jako na dlani, jaká je situace, 
zda-li jsou cévy zásobující střevo dostatečné, silné  
a průchodné, jaký je výživový stav pacienta (nepozná 
se to pouhým zvážením hmotnosti!), jak odhaduje 
délku hojení, jaká jsou rizika spějící k neúspěchu za-
noření stomie, kolik střeva člověku zbývá, jaké mohou 
nastat komplikace vzhledem k věku nebo přidruže-

ným onemocněním. K tomu 
se pochopitelně může vyjádřit 
i jiný ošetřující lékař, např. on- 
kolog, gastroenterolog, kardi- 
olog, diabetolog, endokrino-
log, nefrolog a další odborní 
lékaři, tedy ne jen chirurg.  

3

1

2
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Velmi dobře ošetřovatelná je stomie, 
která je nad úroveň peristomální po- 
kožky = kůže v přímém okolí stomie  
(obr. 1). 

U stomií vpáčených je nutno věnovat 
zvýšenou péči výběru pomůcky, ne- 
boť ta může podtékat. Tím pádem 
může docházet k poškození peristo-
mální pokožky a jak víme, pomůcky 
dobře drží a plní svoji funkci na zdravé 
pokožce. Pomocí konvexní pomůcky 
můžeme korigovat vtažení nebo do 
prohlubně použijeme vkládací těs-
nící kroužky Stomahesive® nebo 
Vyrovnávací pastu 60g, obsahující 
alkohol (obr. 2).

Při kožní řase v horní části doporu- 
čujeme použít těsnící kroužky Stoma- 
hesive® na spodní část pomůcky. Za- 
brání podtékání, chrání pokožku před 
poškozením, zlepšují adhezi (přil- 
navost) na nerovném povrchu, jsou  
flexibilní, měkké, nevysychají, jsou 
tvarovatelné – dají se upravovat –  
stříhat, trhat, vrstvit, jsou odolné,  
gelovatí ve styku s močí, nezanechá-
vají zbytky hmoty na kůži, neobsa-
hují alkohol, jsou vyrobeny z hmoty 
Stomahesive®, o které víme, že pod-
poruje hojení již poškozené pokožky 
v okolí stomie. 

U stomií zcela vpáčených pod úro- 
veň kůže (obr. 3, 4) je vhodné vy-
brat správnou konvexní pomůku. 
Konvexní pomůcky lze vybrat ve 
dvoudílném i jednodílném systému  
(obr. 5, 6, 7). Samozřejmě lze i tyto 
pomůcky doplnit těsnícím kroužkem 
nebo pastou. Nastane-li tato situace, 
zcela zásadní je rada – navštivte  
stomickou sestru.

Vím, že někteří z vás svoji sto-
mickou sestru nemáte, proto je 
velmi vhodné bezplatně zavolat 
na StomaLinku®, pracovnice vám 
odborně poradí a event. doporučí, 
kam byste se mohli obrátit o po-
moc. Výběr pomůcky a postup při 
řešení potíží musí být vždy indivi-
duální, proto návštěva u stomické 
sestry, která vyhodnotí změny 
na břiše i stomii, poradí a vybere 
správnou pomůcku, je nutná pod-
mínka k řešení komplikací.

A od jejich doporučení se odvíjí příprava. Tělo je třeba 
na výkon nachystat a vyladit. Chirurg vyšetřuje zaží-
vací trakt pomocí flexibilního endoskopu tzv. kolo-
noskopií a rektoskopií. Může se vyšetřit funkčnost 
řitního svěrače pomocí orientačního vyšetření „per 
rectum“, prstem v rukavici s lubrikačním gelem nebo 
pomocí manometrie, aby pacient po zanoření stomie 
netrpěl inkontinencí. Z toho důvodu jsou noví stomici 
upozorňováni na trénování posilováním svalstva pá-
nevního dna. Zahrnuje to cviky od fyzioterapeuta  
i tzv. „vtahování močové trubice a konečníku“, při-
čemž je ke správnému provedení cvičení žádoucí ne-
zatínat svalstvo hýždí nebo stehen.
Zanoření stomie může být spojeno s řešením kompli-
kací při vývodu, např. vyhřeznutí střeva v místě stomie 
nebo při velké parastomální kýle, která ohrožuje pa- 
cienta poruchou pasáže střev. Stomici, kteří ale ne-
mají problémy s ošetřováním vývodu, naučili se o něho 
pečovat a poznali, s jakou životosprávou se jim nej-
lépe daří, častokrát zvažují, že další operaci absolvo-
vat nebudou, byť původně počítali s tím, že je stomie 
dočasná a zanoří se. Často se tak rozhodují kolosto-
mici. Každý operační výkon v sobě skrývá i rizika,  
a ne všem můžeme předejít, i když je známe. Může 
to být krvácení anebo porucha hojení tkání, kdy se při 
rozpadu sešitého střeva musí vyvést stomie znovu  
v nadřazeném úseku nefunkčního spojení, většinou 
se jedná tedy poté o ileostomii. Jsou to stavy, které  
nejsou časté, ale zmiňuji je pro tu závažnost, že se 
vymykají lidské lékařské kontrole a ani důsledná pří- 
prava pacienta jim nezabrání, protože není jedno-
značně jasné, co je jejich příčinou. Operační rána po 
zanoření stomie, tedy řez, kde bylo střevo vyvedeno, se  
zpočátku drénuje, aby v průběhu hojení odcházel se- 
kret a rána se nechává zhojit postupně. Je žádoucí 
ránu sprchovat a poté ošetřit. Může zde být tedy pa-
trná jizva, o kterou lze pečovat až po úplném zho-
jení rány, což trvá déle než u klasického „čistého“ 
řezu (např. operační rány bez stomie). O zanoření 
stomie v případě dočasné varianty se tedy rozho-
dujte svobodně a tak, jak se sami cítíte, co je pro vás  
nejpřijatelnější. Pak celá situace dopadne dobře a bez  
komplikací. Tělo má obrovskou regenerační sílu. Pod- 
pořme ji tím, že si budeme dělat často radost a že na 
sebe budeme vlídní.

tvarovatelná 
konvexní 
podložka 
Natura®

6

vystřihovatelná 
konvexní podložka 
Natura® s har- 
monikovým 
kroužkem

7

Esteem™+ Flex Convex5
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editorial

Spektrum komplikací stomií se pouze částečně mění s dobou, s pokrokem lékařské 
péče a operačních technik. Komplikace, o kterých budu psát v tomto díle lékařského 
seriálu, provázely již chirurgické průkopníky a provázejí bohužel i nás, současné chi- 
rurgy a nadále postihují až 10 % našich pacientů, hlavně kolostomiků.

Uvedené komplikace stomie vznikají mnohdy jako důsledek více faktorů, často se 
vyskytují společně. Stenóza se bez retrakce objevuje, ale retrakce bez stenózy je velmi 
vzácná.

slovo lékaře
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Stenóza stomie vzniká postupným 
zúžováním jejího ústí jizevnatou 
tkání. Stomie se uzavírá a vzniká 
nepoměr mezi střevem a otvorem 
ve stěně břišní. V závislosti na po- 
operačním časovém intervalu 
vzniku stenóz je rozdělujeme na 
časné nebo pozdní, z hlediska po-
stižené tkáně pak na povrchové, 
kdy je zúženo pouze kožní ústí,  
a hluboké, při nichž jizvení pře-
chází hlouběji na střevo do různé 
vzdálenosti, někdy až na fascii.  
K přesnému určení, zda se již jedná 
o stenózu či nikoliv, musíme posu-
zovat nejenom průměr stomie, ale 
i pružnost střevní stěny a okolní 
tkáně.

Příčinou vzniku stenózy může být 
špatná chirurgická technika – per- 
operačně vytvořený příliš malý ot-
vor pro stomii v kůži, ve fascii, dále 
záněty, Crohnova choroba, hyper-
keratosa v peristomální lokalizaci, 
také srůsty, sepse a ozáření střeva 
před operací. U trvalé ileostomie 
několik studií prokázalo zvýšený 
výskyt stomické stenózy u pacientů 
s Crohnovou chorobou ve srovnání 
s pacienty s ulcerózní kolitidou. 
Při hodnocení příčiny musíme sa-
mozřejmě také vyloučit již výše 
zmíněnou Crohnovu chorobu či re- 
cidivu původního maligního one-
mocnění ve střevě. Stenotická sto- 
mie může vyvolávat poruchy od-
chodu větrů a stolice, s tím pak 
souvisí tyto příznaky: křeče v bři- 
še, zvýšená střevní plynatost, „úzký“ 
charakter stolice až obtížné vy- 
prazdňování stolice či někdy nao- 
pak průjem. U urostomie pak 
symptomy zahrnují snížení výdeje 
moči, bolest v boku, či opakované 
infekce močových cest. Není-li pří- 
tomna současně retrakce nebo 
jiná deformace v okolí stomie, 
je pomoc celkem jednoduchá. 

Provádí se dilatace, tzn. rozšiřování 
otvoru stomie plastovými dilatá-
tory či prstem.

1. Dilatátor DILASTOM je zdravot- 
nický prostředek navržený tak, 
aby pacienti mohli provádět do-
mácí léčbu kožních a fasciálních 
stomických stenóz bezpečně a po- 
hodlně, bez nežádoucích vedlej-
ších účinků. Dlouhodobějším pou-
žitím dilatátoru je možné oddálení 
či úplné vyhnutí se chirurgickému 
řešení – operaci, protože může do- 
jít k zastavení procesu postup-
ného zužování stomického otvoru.
DILASTOM je dodáván v balení, 
které obsahuje 2 kusy dilatátoru –  
průměr 15 a 17 mm a jeho cena 
je cca 480 Kč, bohužel jej pojiš-
ťovna nehradí, pacient si jej musí 
zakoupit sám.

2. Druhou variantou léčby je jed- 
noduchá autodilatace stomie 
vlastním prstem. Nejvhodnější je  
ukazováček, při těsnějších steno- 
zách i eventuálně malíček. Oproti 
dilatátoru je zde výhodou to, že  
cítíte tlak stomie na prst. 

U dilatátoru tomu tak není, a tak 
byste měli dbát zvýšené opatr-
nosti, abyste si střevo neporanili. 
Teprve po dosažení dostatečného 
průměru stomie (pacient volně za- 
sune do stomie svůj ukazovák) je 
možno dilatace provádět méně 
často. Bohužel však často dochází 
k restenóze (znovuzúžení) stomie.  
Proto radíme i po dosažení žá-
daného průměru alespoň 2x 
týdně stomii trvale dilatovat pro 
udržení její volné průchodnosti.
Konzervativní léčba kromě dilatací 
zahrnuje i nízkozbytkovou stravu, 
zvýšení příjmu tekutin a správné 
používání změkčovadel stolice 
(např. Lactulosa sirup) u kolosto-
mií. U některých pacientů bohužel 
trauma tkání v průběhu mecha-
nické dilatace vyvolává fibrózu (va-
zivovatění) tkání, která opět vede  
k restenóze. Tam, kde z jakéhoko-
liv důvodu nelze dilatacemi stav 

upravit, nastupuje chirurgické ře-
šení – operace. Ta spočívá u po- 
vrchové stenózy jen v jedno-
duchém vyříznutí jizevnatého 
kožního pruhu kolem stomie, tím 
dojde k rozšíření kožního otvoru 
a následuje znovuvyšití střeva ke 
kůži. Složitější situace je u zúžení, 
které postihuje delší úsek střeva. 
V tomto případě je nutná větší 
operace s otevřením dutiny břišní 
(laparotomie), s resekcí zúženého 
úseku střeva, vytažením normál-
ního střeva před stěnu břišní a kon- 
strukcí nové stomie. V nejzávažněj- 
ších případech je nutno stomii 
operačně umístit na jiném místě 
břišní stěny.
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Tato komplikace postihuje 1–6 % 
vytvořených stomií. Ideálně vytvo-
řená stomie vyčnívá asi 1–2 cm nad 
břišní stěnu, při retrakci ustupuje 
0,5 cm a více pod její úroveň. Okolí 
vývodu je deformováno, a to buď 
ve tvaru pravidelného trychtýře při 
postižení celého obvodu stomie, 
nebo je spodní ústí stomie vtaženo 
a v horním pólu dochází k převisu 
stěny břišní – retrakce postihuje 
pouze část stomie.

V bezprostředním pooperačním 
období vzniká retrakce kompliku- 
jícím jizvením tkání většinou na 
základě nedostatečného prokr-
vení (ischemie) střeva, vedoucímu 
často až k částečné nekróze (od- 
umření) části střeva ve stomii. 
Dochází k tomu hlavně tehdy,

pokud chirurg nedostatečně mo-
bilizoval střevo a vyšil stomii pod 
tahem, či poškodil cévní zásobení 
střevní kličky, nebo umístil stomii  
na nevhodém místě např. v kožní 
řase. K retrakci může vést i před-
časné odstranění plastového 
můstku u dvojhlavňové stomie.  
V pozdějším pooperačním období 
se uvádí jako hlavní příčina vý-
razný přírůstek na váze pacienta 
se zvětšením objemu podkožní 
tkáně, event. kožní komplikace – 
hlavně rozsáhlejší hnisání kolem 
stomie. Jako příčina může být  
i částečné uvolnění fixace stomie 
k vrstvám stěny břišní. U retraho-
vané stomie často střevní obsah 
zatéká pod pomůcku. Pacienti pak 
nejsou schopni pevně pomůcku 
přiložit a nosit a dochází často i 
k rozvoji peristomálních kožních 
komplikací. To vše je samozřejmě 
výrazně omezuje i v běžném způ-
sobu života.

Pozitivním momentem je skuteč-
nost, že dnes existuje řada pomů-
cek, které při vhodně zvoleném 
způsobu přiložení a po zaučení 
pacienta zkušenou stomasestrou, 
tuto komplikaci často beze zbytku 
vyřeší. Někdy je ale jediným řeše-
ním stavu operace – ta je prakticky 
vždy spojena s nutností otevření 
dutiny břišní, mobilizací a částeč-
nou resekcí střeva a konstrukcí 
nové stomie, vyjímečně i na jiném 
místě stěny břišní. V prevenci 
vzniku stenózy a retrakce stomie 
je nutno zabránit zhoršení prokr-
vení střeva, způsobeném poruše- 
ním cév při uvolňování střeva nebo  
útlakem v otvoru stěny břišní. Nutná 
je konstrukce stomie bez napětí, 
dostatečná fixace střeva k jednot-
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MUdr. Petr Večeřa,
Nemocnice Hranice a. s.

WWW.LASTRONA.CZ

Agentura domácí péče pro stomiky 

V minulém čísle jsme vás informovali o přírůstku do našich Radimových radostí. Tím přírůst-
kem je agentura domácí péče LaSTRONa, která se věnuje pouze stomickým pacientům, kteří 
nemají vlastní stomasestru a předepisuje jim pomůcky praktický lékař. Těší nás, že tato 
agentura už se dostala do vašeho povědomí a že o její služby máte zájem. Měsíčně agentura 
Lastrona pomůže průměrně 30 novým stomikům a pravidelně této služby využívají již stovky 
z vás. Pokud tedy máte nějaké komplikace ať už se samotným ošetřováním stomie, nebo s pře-
depisováním pomůcek, obraťte se na StomaLinku® ConvaTec a my vám rádi zprostředku-
jeme kontakt s agenturou Lastrona. 

Jelikož časopis RADIM je o stomicích a pro sto-
miky, požádali jsme dva z vás, zda by s námi sdí-
leli své zkušenoti se zmiňovanou agenturou. Tak 
pojďme na to.

 
 V srpnu letošního roku jsem byla operovaná a udě-

lali mi ileostomii. Po propuštění jsem měla velké 
problémy se sáčky, které mi dali v nemocnici. Sáčky 
podtékaly a kůže kolem stomie mě bolela, byla čer-
vená a pálila. Můj obvodní lékař, který mi pomůcky 
předepisuje, mi neuměl poradit, co s tím. Zavolala 
jsem na StomaLinku® a tam mi nabídli službu Lastrona. 
Přijela za mnou stomická sestřička až domů. Byla 
moc milá a stomii mi ošetřila. Taky mi poradila, 
co mám používat, aby se kůže zahojila. Zjistila, že 
sáčky mi protékají, protože jsou rovné a pro mě 
nevhodné, mám vpadlou stomii. Podle její rady jsem 
si objednala konvexní pomůcky, které mi nepodtékají 
a se kterými jsem moc spokojená. Je dobře, že tato 
služba pro stomiky, kteří nemají možnost chodit do 
stomické poradny, existuje.

J. B., Stráž

MOJE ZKUšENOST S LASTRONOU

 Mému manželovi udělali letos v létě kolostomii. 
Dostal v nemocnici sáčky, které mu vůbec nedržely, 
měli jsme hrozně velkou spotřebu, protože jsem je 
musela mužovi často měnit. Taky propouštěly zápach. 
Byli jsem oba nešťastní, ale mysleli jsme si, že to ke 
stomii patří. Naštěstí jsem potřebovala zjistit limity 
stomických sáčků (můj obvodní lékař je neznal), 
a někde jsem dostala číslo na StomaLinku® Conva-
Tec. Když paní na StomaLince® slyšela, jaké máme 
problémy, nabídla mi zkušenou stomickou sestru až 
domů. A tak se taky stalo. Sestřička má dlouholeté 
zkušenosti se stomiky, protože pracovala ve stomické 
poradně, takže jsme se ocitli v nejpovolanějších rukou 
a jsme za to vděční. Sestřička nám doporučila sáčky, 
které nepodtékají, mají dobrý filtr, a další příslušen-
ství na ošetření, takže se podrážděná kůže rychle zaho-
jila. Taky dojela za naším panem doktorem a vysvětlila 
mu, jak a v jakém množství může pomůcky manželovi 
předepisovat. Dala nám i kontakt na sebe, takže když 
by se objevil jakýkoliv problém, máme hned po ruce 
pomoc. Děkujeme za tuto službu, je moc užitečná.

J. M., České Budějovice

Zákaznický servis ConvaTec  

Facebook (FB) se stal velmi populární sociální 
sítí, na které se denně dozvíte spoustu nových 
informací. i když hodnota některých informací 
z FB je sporná, přesto zůstává místem, kde mů-
žete denně komunikovat se spoustou přátel. 
Na Facebooku existuje i uzavřená skupina s náz-
vem „Stomici – i stomici mají májové dny“ 
(uzavřená skupina znamená, že konverzaci a se-
znam členů této skupiny nevidí nikdo jiný, než 
členové této skupiny). Členy této skupiny jsou 
nejen samotní pacienti, ale i jejich příbuzní – děti 
či vnuci, kteří tam získávají pro svého blízkého 
spoustu dobrých rad, informací a v neposlední 
řadě i notnou dávku povzbuzení. Přestože je 
Facebook doménou převážně mladších roční-
ků, existují výjimky. Tou je například paní boja 
z Moravy, která letos oslavila 83. narozeniny. 
S jejím laskavým svolením zveřejňujeme její pří-
spěvek z FB skupiny Stomici – i stomici mají 
májové dny, neboť se chceme se čtenáři RadiMa 
podělit o její pozitivní pohled a názor na život 
se stomií.

Milí přátelé, 

zdravím vás všechny a přeji příjemný den. Pro-
tože jsem mezi vámi nová, dlužím vám mnohé 
informace z mého života. Asi tady budu nej-
starší, bylo mi nedávno 83 roků. Kolostomii 
mám od roku 2001, ta moje patří mezi ty ve-
likostně největší, průměr mám 6 cm a návrat 
zpět nepřipadá v úvahu. Chtěla bych tady psy-
chicky podpořit ty čerstvé stomiky... Není to 
taková hrůza, já jsem ještě před 8 lety tancovala 
v ochotnickém divadle ve vlastní režii s dětmi 
kanáry v operetě Uličnice. Nebyla jsem doma 
sama se stomií. Moje maminka byla též kolosto-
mička (od 68 let) po operaci nádoru na tlustém 
střevě, tak podobně i můj manžel. Maminka 
měla stomii cca 25 let, manžel 30 let. Oba už 
nežijí. Manžel ji měl od roku 1972, maminka od 
roku 1974. Pomůcky tehdy byly velmi primitivní, 
až kruté. Kovová, těžká přezka s otvorem na 
pásu, který byl z obyčejné, široké, pevné gumy, 
obyčejný igelitový sáček, kolem obložený pa-
pírovou vatou, uprostřed s otvorem. Toto ne-
mělo šanci udržet průjem... Maminka byla velmi 
často znečištěná, u manžela byly časté průjmy. 
Hygiena byla tehdy velmi obtížná a s dnešními 
pomůckami nesrovnatelná. Manžel měl stomii 

livým vrstvám stěny břišní a dodr-
žení správného režimu pooperační 
rekonvalescence. Bohužel ale ně-
kdy i přes dodržení všech těchto 
postulátů k uvedeným komplika-
cím dochází. 

Závěrem bych pak ještě zdůraznil, 
že i když jde o nepříjemné kom-

plikace omezující stomika, lze 
správným komplexním léčeb-
ným postupem dosáhnout velmi 
uspokojivých výsledků, které 
umožní pacientovi vykonávat 
opět všechny dřívější aktivity. 
Dobrého chirurga zdobí respekt 
a pokora včetně toho, že dokáže 
myslet na možné komplikace 

stomií, aktivně po nich v časném 
i pozdním pooperačním období 
pátrat, umět si je přiznat a včas 
se rozhodnout pro správné ře-
šení.

Pokud i vás tíží podobné 
problémy a nevíte, kde 
hledat radu, je tu pro 

vás naše stomalinka® 
800 122 111. Mějte na 

paměti, že většina potíží 
se dá vyřešit anebo 

alespoň zmírnit. A nejste 
v tom sami, protože 

nás v convatecu 
pomáhat baví.

STOMiÍ živOt NeKONčí využijte bezplatné služby 
agentury domácí péče lastrona. živOt NeKONčí využijte bezplatné služby 
agentury domácí péče lastrona. 
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od 40 let a moc se natrápil. Pak při-
šly francouzské pásy, o něco malinko 
lepší, ale pořád to byla hrůza. Než 
oba zemřeli, užívali si naštěstí ještě 
kvalitní pomůcky. Já jsem na tom 
byla úplně jinak. Po gynekologické 
operaci jsem byla ozářena radiem 
třikrát po 46 hodinách, tím mi 
značně popálili střeva a po mnoha 
letech od operace po velkých pro-
blémech, kdy se mi střevo protrhlo, 
muselo dojít k vývodu. I když jsem 
měla zkušenosti s maminkou s obsluhou stomie, za-
čátky lehké nebyly a hlavně to, než jsme přišli na ty 
správné sáčky. Také jsem byla zoufalá a nešťastná. 
Mým velikým štěstím byla moje dcera – zdravotnice, 
která měla se mnou velkou trpělivost. Zkoušelo se 
mnohé, měnilo a měnilo se, až došlo k nejlepšímu. 
Teprve potom jsem začala opravdu žít. Už velmi 
dlouho používám sáčky ConvaTec k mé úplné spo-
kojenosti a stomie mne začala poslouchat. Svůj jí-

delníček časově dodržuji a to, co mi 
škodí, jsem ze stravy úplně vyloučila. 
Je to vše, co nadýmá, mléčné vý-
robky a tučná masa. Vyprazdňování 
si hlídám, a pokud jím ovoce, pro-
blémy se zácpou nemám. Různá 
společenství a skupiny, spojené 
s mými koníčky, o mé stomii vůbec 
nevěděly. A byly to krásné, prací a zá-
bavou naplněné roky, kterých ani se 
stomií nelituju, a dnes ještě leccos 
z toho, co jsem naplno dělala, mohu 

využívat a moc ráda na ty roky vzpomínám. Nyní 
bydlím u dcery, která je mou pravou rukou, hodně 
čtu, moc ráda vařím a peču, luštím křížovky a pletu 
se do všeho, co mne zajímá. Tyto moje rozmary 
sdílí se mnou moje dcera a i syn, který za mnou 
často jezdí. Toto je zhruba vše, pokud budu pro 
někoho zajímavá, ať se zeptá na cokoli, ráda 
odpovím.

Zdraví vás Boja

www.facebook.com/stomikradim

Na Facebooku máme i my svoji stránku Stomik Radim. Na této stránce vás informujeme o novinkách v na-
šem sortimentu pomůcek, sdílíme zajímavé informace ze světa stomií a zdravotnictví a připravujeme pro vás 
oblíbené soutěže. Jsme rádi, že nám i na tuto stránku píšete své dojmy, ale i dotazy a konzultujete s námi 
i ošetřovatelské postupy. Těší nás, že lidí, kteří sledují tyto stránky, je čím dál tím víc.

Dnes internet hýbe světem a čím dál tím více lidí má připojení na internet přímo doma. To platí celosvětově, 
ale i v České republice. I proto jsme se rozhodli na našich webových stránkách www.convatec.cz zřídit 
online poradnu. Kdykoli, když navštívíte naše stránky, nám můžete položit dotaz a my vám samozřejmě 
odpovíme. Je to alternativa i pro ty, kteří neradi telefonují. I touto online poradnou jsme rozšířili naše 
Radimovy radosti, které jsou určeny pro všechny stomiky. buĎte ONliNe  .

Zákaznický servis ConvaTec  
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OHLÉdNUTÍ Za SETKÁNÍM STOMiKŮ® V OSTRaVĚ
Již jsme si tak trochu zvykli na pravidelné setkání 
s firmou ConvaTec a hodně se na něj vždy těšíme. 
Takto tomu bylo i v letošním roce v hotelu Clarion 
začátkem měsíce října. Úvodem nám byli předsta-
veni všichni pracovníci, kteří se na takto hezké akci 
podílejí, včetně přednášejících a hostů. Zazpíval nám 
rovněž také Elvis Presley (Revival) v podání Pavla 
Pavleského, který se stal před nedávnem rovněž 
stomikem a podělil se s námi o své počáteční nelehké 
zážitky. Opět jsme si mohli vyslechnout přednášky 
jednu lepší a zajímavější než druhou, které nám byly 
prezentovány zkušenými lektory. Všichni přednášející 
přicházeli vždy se zajímavými informacemi a novin-
kami a zároveň jsme se měli možnost setkat s odbor-
níky a hosty, kteří jsou vždy schopni nás vtáhnout do 
děje svými postřehy. Také jsme měli možnost se-
známit se s novou posilou v zákaznickém servisu 
Aničkou Marchal, a samozřejmě i s novinkami, které 
společnost ConvaTec připravila a prezentovala na 
tomto setkání. Musím říci, že tohoto setkání se zú-
častňuji vždy moc ráda, jsem plná očekávání a záro-
veň si troufám říci, že nejsem určitě sama, protože 
se zde setkáme s lidmi, kteří nám mohou v mnoha 

směrech pomoci a poradit s našimi zdravotními 
problémy, a tak se zapojit do běžného života bez 
velkých problémů a usnadnit si život. Mimo to má 
toto setkání ještě další výhodu a to, že se zde se-
tkáme vždy s hosty, dalšími osobnostmi a také dnes 
již mohu říci s mnoha přáteli ze společnosti ConvaTec, 
s kterými se vidíme většinou po roce a máme mož-
nost si s nimi hezky popovídat, sdělit si své názory 
a mnohdy vyřešit problémy a starosti, které nás pot-
kávají. Letošní účast byla i přes nepřízeň počasí tra-
dičně vysoká a velmi pozitivní bylo rovněž to, že na 
tomto setkání bylo přítomno mnoho nových stomiků, 
kteří zde byli poprvé, a tudíž měli možnost si vyslech-
nout spoustu zajímavých věcí a zeptat se na to, co je 
trápí. V závěru byli někteří z nás potěšení z výhry 
v tradiční tombole. Děkuji tímto společnosti ConvaTec 
za všechny posluchače, za vše co nám pravidelně na-
bízí a připravují pro nás 100miky a těšíme se opět na 
setkání příští a to v roce 2018. 

S přátelským pozdravem

Slezský klub Ostrava
Květoslava P., Havířov  

Děkujeme Květě za její milý příspěvek. Jsme moc rádi, že se vám naše Setkání stomiků® líbí. Díky vašim zpět-
ným vazbám z dotazníků víme, co vás na Setkání nejvíc zaujalo, co vám v programu chybělo a na co by-
chom se v dalším roce mohli zaměřit. V příštím roce se budeme věnovat pohybové aktivitě stomiků. Je 
často opomíjená, a při tom je tak důležitá. Pokud člověk o své tělo správně pečuje, může leckdy předejít 
i různým komplikacím jako je např. kýla. A kdy se uvidíme na Setkáních stomiků® v příštím roce?

Termíny Setkání stomiků® 

v roce 2018

2. pololetí

1. pololetí

 Praha I.  19. 9.

Praha II. 20. 9. 

Ostrava 2. 10. 
České Budějovice  11. 4.

Olomouc  24. 4. 

Plzeň 3. 5.

Pardubice 23. 5. 

Brno 8. 6.



25

služby ConvaTec

24

služby ConvaTec

25

služby ConvaTec

24

služby ConvaTec

2524

PRAHA

Pokud jste na našem Setkání stomiků® ještě nebyli, 
přijďte mezi nás. Jako každý rok vám pošleme 
pozvánku. Poté, co ji obdržíte (cca měsíc před 
konáním jednotlivých Setkání), zavolejte na bez-
platnou StomaLinku® 800 122 111 a potvrďte svou 
účast.

Těšíme se na vás!

Zákaznický servis ConvaTec  

OSTRAVA
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ESTEEM®+ FLEX CONVEX 
KOMU Z VÁS POMŮŽE?
Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych vám krátce představila 
nový jednodílný konvexní sáček Esteem™+ Flex Convex. 

KDy NAHRADIT PLOCHOU POMŮCKU POMŮC-
KOU KONVExNí? 

Bohužel většina z nás nemá ideální vysportované 
pevné břicho bez kožních záhybů – obr. 1. Zvlášť, když 
se posadíme nebo předkloníme. Po založení stomie 
na našem břiše většinou dojde k určitým změnám, 
nerovnostem, jizvám, otokům. Před operací může 

dojít k povolení kůže na celém těle rychlým úbytkem 
váhy způsobeným nemocí nebo např. onkologickou 
léčbou. Naopak v delším pooperačním období, kdy se 
pacient dobře zotavuje, může dojít ke zvýšení hmot-
nosti. To může způsobit další změny v okolí stomie. 
Pokud je okolí stomie oteklé, je v úrovni břišní stěny 
či dokonce pod úrovní břišní stěny – stomie je tak- 
zvaně vpadlá – může nesprávné zvolení stomické 
pomůcky způsobit, že u pacienta dochází k častému 
podtékání stolice pod pomůcku, které může být pří- 
činou dalších změn v peristomálním okolí a nema-
lému stresu pacienta. V okolí stomie může dojít vli- 
vem působení výměšků až k bolestivým změnám na 
kůži – nejprve k zarudnutí kůže, a pokud nedojde  
k včasnému zabránění podtékání výměšků pod po- 
můcku, dojde k hlubokému poškození kůže, kterému  
říkáme macerace. Podložka pak zpravidla na kůži  
dobře nedrží a my se musíme potýkat s nelehkou  
léčbou, abychom kůži v okolí stomie vyhojili. Sto- 
mický sáček s konvexní podložkou je z preventivních 
důvodů vhodný přikládat brzy po operaci. Obvykle 
po operaci, kdy je pacient upoután na lůžko, se nám 
zdá, že má břicho rovné. Jakmile však pacient začne 
mobilizovat, posadí se, začne vstávat a chodit, na 
břiše se objeví veškeré nerovnosti. V této době je 
třeba vybrat s pacientem správnou stomickou po-
můcku, která dobře přilne k tělu a přizpůsobí se 

každé nerovnosti bez použití dalšího příslušenství 
pro vyrovnání. Tato pomůcka vám ušetří čas, přinese 
pocit bezpečí a jistoty před podtékáním výměšků pod 
pomůcku. Konvexní pomůcka vyvine dostatečný tlak 
na okolí tak, aby byla stomie vtažena dovnitř do 
sáčku. Nemusíte se tak obávat podtečení. Kůže  
v okolí stomie je dobře chráněna a nedochází k je- 
jímu dráždění, které by mohlo vést ke zhoršení 
přilnavosti pomůcky a poškození kůže. Na obr. 2 je 
vidět, že lepicí část pomůcky výborně absorbuje 
vlhkost. Složení lepicí hmoty má příznivé hojivé 
účinky, takže nedráždí peristomální okolí. Lepicí 
plocha si zároveň uchovává flexibilitu a nebrání vám 
tak v žádném pohybu. I s touto stomickou pomůckou 
se můžete vrátit ke svým oblíbeným aktivitám. Pro 
větší komfort a bezpečí má podložka Esteem™+ 
Flex Convex očka pro přídržný pásek, který zafi-
xuje sáček při pohybu. Kontrolní okénko na přední 
straně sáčku vám ulehčí nalepení sáčku na stomii –  
obr. 3. Esteem™+ Flex Convex je jednodílný kon- 
vexní sáček pro kolostomické, ileostomické i uro- 
stomické pacienty.

Všechny typy sáčků jsou dostupné ve třech varian- 
tách konvexity. Jednotlivé varianty se liší šířkou. 
Konvexita V1 je nejširší. Je pro urostomiky s veli-
kostí stomie 10–43 mm, kolostomiky a ileostomiky 
s velikostí stomie 20–43 mm. Vyhovuje zejména  
v případech, kdy jsou okolo stomie nerovnosti, a po- 
kud je stomie v úrovni břišní stěny. Konvexita V2 má 
střední šířku. Je určena urostomikům s velikostí 
stomie 10–35 mm, kolostomikům a ileostomikům  
s velikostí stomie 20–35 mm. Je vhodná pro stomie 

v kožní řase anebo mírně vpadlé. Konvexita V3 je 
nejužší. Je určena urostomikům s velikostí stomie  
10–25 mm, kolostomikům a ileostomikům s veli- 
kostí stomie 20–25 mm. Vyhovuje vpadlým stomiím 
pod úroveň břišní stěny. Vážení čtenáři, pokud se 
domníváte, že vaše břicho má výše vyjmenované ne- 
rovnosti, máte-li problémy s podtékáním stolice či 
moči pod pomůcku, navštivte svoji stomickou ses- 
tru. Určitě vám ráda poradí a vybere s vámi nový 
vhodný stomický sáček.

Jana Hyklová, stomická sestra,
 vrchní sestra chirurgického oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.  

Pacientka na fotografii byla uživatelkou jednodílného sáčku s lepicí plochou. Esteem™+ Flex Convex  
vyzkoušela. Vyzkoušela ho i při vyprázdňování před kolonoskopickým vyšetřením. Sáček Esteem™ Flex 
Convex s konvexní lepicí plochou ani při zátěži vyprázdňování nezradil a bez problému se osvědčil.

expert Na NerOvNOsti

NOvý

0172030 V1 20–43 mm 30 
0172031 V2 20–35 mm 3 0
0172032 V3 20–25 mm 30

kód vZp varianta velikost kusů 
 konvexity stomie v balení

sáčKy KONvexNí uZavřeNé

0172033 V1 20–43 mm 10 
0172034 V2 20–35 mm 10
0172035 V3 20–25 mm 10

kód vZp varianta velikost kusů 
 konvexity stomie v balení

sáčKy KONvexNí výpustNé

0172036 V1 10–43 mm 10 
0172037 V2 10–35 mm 10
0172038 V3 10–25 mm 10

kód vZp varianta velikost kusů 
 konvexity stomie v balení

sáčKy KONvexNí urOstOmicKé
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Vážení čtenáři, nejsem zrovna „pisálek“ a při komuni-
kaci se svými pacienty upřednostňuji osobní kontakt, 
ale v případě časopisu RadiM ráda udělám výjimku. Už 
léta přináší svým příznivcům zábavné čtení a spoustu 
užitečných rad, které pomáhají překonávat bariéry života 
se stomií. a to je náš společný cíl.

VYROVNÁVaCÍ PÁSKY VaRiMaTE®

prO pOcit jistOty a beZpečí
NOVINKA

172196 Vyrovnávací pásek Varimate® – půlkruh 3 x 9 cm 60 plná
172197 Vyrovnávací pásek Varimate® – rovný 3 x 11 cm 60 plná
172198 Vyrovnávací pásek Varimate® – rovný 5 x 11 cm 30 plná
172199 Vyrovnávací pásek Varimate® – rovný 5 x 22 cm 20 plná

KóD NáZev rOZmĚr KusŮ v bal. ÚhraDa

VyROVNÁVACí PÁSEK VARIMATE®

Mgr. Naděžda Kubíková, 
Stomasestra, Městská nemocnice Ostrava  

Určitě mi dáte za pravdu, že nejen lidé, ale i stomie 
mají své problémové dny a dokážou pořádně po-
trápit zkušené stomiky i stomasestry. Proto vítám 
každou příležitost vyzkoušet nové pomůcky v praxi 
a předat vám touto cestou získané zkušenosti. Není 
jednoduché najít identické stomie, protože se v mno-
hém liší, např. místem vyšití, tvarem, velikostí atd. 
Právě tyto odlišnosti z nich dělají originály, které vy-
žadují individuální ošetřovatelskou péči a pomůcku. 
Při posuzování jednotlivých faktorů ovlivňujících 
volbu pomůcky mě napadá jedno prastaré moudro: 
„Není na světě výrobek ten, aby vyhověl stomikům 
všem.“ Každý stomik ví nejlépe, jak důležité je vy-
brat pomůcku „na míru“, aby se stala součástí jeho 
těla a nebránila mu v běžných denních aktivitách 
a pohybu. Pokud vám však pomůcka nevyhovuje ve 
více ohledech, máte své individuální potřeby a chcete 
žít aktivně, můžete vyzkoušet hydrokoloidní vyrov-
návací pásky VARIMATE®. Ze zkušeností mých paci-
entů vyplynulo, že se díky této novince mohou vrá-
tit ke svým koníčkům, sportu, plavání, aktivnímu 
a společenskému životu, do zaměstnání, dopřát si 
ve větší míře radostí s vnoučaty, účastnit se rodin-
ných oslav, pobývat delší dobu mimo domov, řídit 

automobil a spát klidným spánkem bez obav z odle-
pení a podtečení pomůcky. Manipulace s hydrokoloid-
ními pásky je velmi jednoduchá a časově nenáročná. 
Jejich béžové zabarvení zcela splyne s pokožkou 
a není nápadné pod oblečením. Hojivé vlastnosti a še-
trnost vyrovnávacích pásků VARIMATE® vyhovuje 
i stomikům s citlivou pokožkou, dětem a extrémně 
nezralým novorozencům. Různé tvary a velikosti 
umožňují fixaci čtvercových, kulatých i elipsovitých 
podložek. Proto jsou tyto vyrovnávací pásky určeny 
všem stomikům bez ohledu na značku používané 
pomůcky. Pokud si s výběrem nevíte rady, požádejte 
svoji stomasestru, nebo získejte potřebné informace 
prostřednictvím bezplatné zákaznické StomaLinky® 
800 122 111. Nedovolte stomiím, aby vás omezovaly 
v aktivním životě, a užívejte si každičký den naplno 
a podle svých představ. S blížícím se koncem roku 
bych ráda popřála všem čtenářům časopisu RADIM 
hlavně pevné zdraví, splnění všech dosud nesplně-
ných přání a hodně spokojenosti v dalším životě.

Hydrokoloidní vyrovnávací pásky VARIMATE® ob-
sahují polysyntetické substance, které gelovatí při 
styku se sekretem z rány. Po nalepení na zdravou 
a klidnou kůži pásky nemění tvar a jejich okraje 
zůstávají hladké. Zajišťují snadnou a šetrnou fixaci 
pomůcky, kterou dobře snáší i pacienti s citlivou 
pokožkou. 

Hydrokoloidní vyrovnávací pásky VARIMATE® jsou 
velmi tenké, flexibilní a transparentní. Lépe kopí-
rují kožní řasy a nerovnosti (jizvy, strie), umožňují 
aktivní život bez omezení. Zajišťují rychlou a este-
tickou fixaci pomůcky na problémových místech, 
komfortní péči pro pacienty i stomasestry. 

Hydrokoloidní vyrovnávací pásky 
VARIMATE® zlepšují přilnavost 
stomické pomůcky v blízkosti 
kloubu nebo kostí.

Hydrokoloidní vyrovnávací pásky 
VARIMATE® chrání okolí stomie 
před mechanickým drážděním 
a podporují hojení již vzniklých 
defektů.

Hydrokoloidní vyrovnávací pásky 
VARIMATE® zvyšují při nošení 
kylního pásu odolnost stomické 
pomůcky a chrání kůži před po-
škozením.

Hydrokoloidní vyrovnávací pásky 
VARIMATE® účinně chrání okolí 
stomie a snižují výskyt kožních 
komplikací.

Návod k použití Vyrovnávacích pásků VARIMATE® najdete v tomto časopise na str. 32.
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s harmONiKOu 
jDe všechNO líp!
Vývoj stomických pomůcek jde stále dopředu 
a společnost ConvaTec vám přináší ty nejlepší 
z nich. Před více než dvěma lety jsme předsta- 
vili plochou tvarovatelnou podložku s harmo- 
nikovým kroužkem (1) a letos v lednu jsme uvedli 
na trh flexibilní podložku s harmonikovým krouž- 
kem (2). Jsme rádi, že si tyto dva nové typy pod- 
ložek našly své stálé uživatele a že se řady uži- 
vatelů rozšiřují.

Tyto dvě pomůcky jsou určeny pro stomiky, kterým 
stomie vyčnívá nad stěnu břišní, anebo je maximálně 
v její úrovni. Ale co když má stomik stomii vpadlou? 
Do této chvíle jsme mohli nabídnout jiná alternativní 
řešení v podobě jednodílných sáčků, anebo tvarova- 
telné konvexní podložky, ale harmonika chyběla. Nově 
od letošního listopadu najdete v našem portfoliu 
i podložku konvexní s harmonikovým kroužkem 
(3) určenou pro vpadlé stomie. Je to konvexní pod-
ložka, která se stříhá. Vnitřní část podložky je  
z hmoty Stomahesive®. Hmota na této podložce je  
však měkčí, takže se velmi dobře vystřihuje a výborně 
drží na těle. Díky těmto vlastnostem je eliminováno 
podtékání pod pomůcku. Vnější část podložky je  
z hydrokoloidu, který je velmi citlivý ke kůži. Nemu- 
síte se tak bát alergických reakcí.

Ve výčtu výhod bychom mohli pokračovat, ale tyto jsou nejdůležitější. Pokud chcete podložku vy-
zkoušet, zavolejte na StomaLinku® 800 122 111 a rádi vám pošleme vzorek. Přeji vám všem, ať  
každý z vás najde svoji ideální pomůcku.

diskrétní profil podložkyVyužití harmonikového kroužku

Dovolím si shrnout výhody všech tří typů harmonikových podložek:

 Při nasazování sáčku na podložku využíváte harmonikový kroužek.

 Netlačíte na břišní stěnu.

 Nasazování sáčku na podložku nezpůsobuje bolest a zároveň je  
velmi jednoduché.

 Jste si naprosto jisti, že jste sáček nacvakli na podložku správně. 
Hmatem se přesvědčíte.

 Pokud vaše stomie vyčnívá více, je pro vás tato pomůcka velmi 
vhodná. Nemusíte mít obavy, že si při nasazování sáčku stomii 
skřípnete do přírubového kroužku.

 Podložka s „harmonikou“ je vhodná i pro stomiky, které ošetřuje 
druhá osoba.

Bc. Jana Handlová,  
Zákaznický servis ConvaTec

KONvexNí

NOviNKa

flexibilNí plOchá  
tvarOvatelNá

KóD NáZev
 veliKOst přírubOvéhO Ks  

  KrOužKu/stOmie v baleNí

0170817 Podložka plochá tvarovatelná 57/13–22 mm 5 
0170818 Podložka plochá tvarovatelná 57/22–33 mm 5 
0170819 Podložka plochá tvarovatelná 70/33–45 mm 5
0171764 Podložka flexibilní 45/13–21 mm 5 
0171763 Podložka flexibilní 57/13–33 mm 5 
0171762 Podložka flexibilní 70/13–45 mm 5
0172193 Podložka konvexní 45/13–22 mm 5 
0172194 Podložka konvexní  57/13–35 mm 5 
0172195 Podložka konvexní 70/13–48 mm 5

pODlOžKy Natura® s harmONiKOvým KrOužKem
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Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svátků 
a v roce 2018 hodně zdraví a spokojenosti,

váš zákaznický servis ConvaTec.

praha
  Otevřeno do 22. 12. včetně 9:00–18:00 
a od 27. 12. do 29. 12. včetně 9:00–17:00

  v novém roce se na vás těšíme v úterý 
2. 1. 2018 od 9:00 do 18:00

Ostrava
  Otevřeno do 22. 12. včetně 8:00–17:00 
a od 27. 12. do 29. 12. včetně 8:00–16:00

  v novém roce se na vás těšíme v úterý 
2. 1. 2018 od 8:00 do 17:00

bezplatná zásilková služba ConvaTec je využívána mnoha stomiky. K tomu, abychom vám 
mohli vaše stomické pomůcky doručit spolehlivě a včas, je třeba, aby byl správně vyplněn 
Poukaz na léčebnou pomůcku, který nám poté posíláte.
Zkontrolujte tedy, prosím, před odesláním Poukazu na naši adresu, že:
1/ je správně a čitelně vyplněné vaše jméno, příjmení a adresa včetně poštovního 

směrovacího čísla
2/ zda je na Poukazu připsané vaše telefonní číslo (doručení zásilky vám předem 

oznámíme)
3/ na vaší doručovací adrese máte uvedeno jméno na zvonku u dveří, aby vám kurýr 

mohl zásilku předat.
V případě, že chcete zásilku doručit na jinou adresu, než je uvedena na poukaze, připište, 
prosím, tuto informaci na lístek, který přiložíte k Poukazu.

  v prosinci 2017 bude stomalinka® v provozu 
každý všední den 8:00–16:00 až do 22. 12. 
včetně a dále ve dnech 27.–29. 12.

  v novém roce se na vás těšíme již 2. ledna

prOvOZ O váNOcích
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NÁVOD K POUŽITí
VYROVNÁVaCÍ PÁSKY VaRiMaTE®

ZÁKLADNí ÚDAJE
VARIMATE® THIN je nesterilní hydrokoloidní 
páska potažená prodyšnou polyuretanovou 
vrstvou. Pásky VARIMATE® THIN obsahují 
pektin, želatinu, CMC sodíku a polyizobutylen 
a neobsahují latex ani další syntetické pryže 
(elastomer).

INDIKACE
• Pásky VARIMATE® THIN jsou vhodné pro 
   použití na nepoškozenou pokožku.
•  Použití u stomií, píštělí nebo u ran k fixaci 
   okrajů stomických pomůcek či krytí na rány.
•  Použití se stomickými adhezivy.
•  Ve vlhku nebo horku, např. při plavání, mohou 
   pásky zabránit odlepování pomůcek.
•  Když adhezivum stomických pomůcek vysy-
   chá, pásky zabrání jeho úplnému vyschnutí 
   a ztvrdnutí, které způsobuje podráždění 
   pokožky.

PREVENTIVNí OPATřENí
1. Pokud dojde k podráždění kůže, používání pře-
    rušte a poraďte se s odborníkem.
2. K očištění pokožky nepoužívejte olej nebo 
     mast, pásky VARIMATE® THIN by nepřilnuly.

POKyNy

Příprava 
Zvolte vhodnou velikost a tvar pásku. Pásky musí 
překrývat okraje stomické pomůcky nebo krytí na 
rány nejméně o 1,5 až 2 cm.

Aplikace
Očistěte pokožku vlažnou vodou a odstraňte zbytky 
mýdla. Kůži osušte. Aplikujte pásky na hladkou po-
kožku a po dobu 30 sekund je uhlazujte. Nevyža-
duje se předehřátí.

Sejmutí
Pásky z pokožky těla jemně „sloupněte“. Zbývající 
části lze překrýt novou páskou.

Uchovejte
v suchu

Prostudujte 
si návod 
k použití

Expirační 
datum

Teplotní
limit

datum 
výroby Šarže Referenční

číslo

Uchovejte z dosahu 
přímého slunce

Nepoužívejte
opakovaně Výrobce Komunální 

odpad

V letošním roce vyřizuje naše Zásilková služba poukazy doručené do poledne 21. 12. 
tak, aby byly pomůcky dodány do 22. 12. Později doručené poukazy budou standardně 
odesílány v dalších pracovních dnech. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se do-
ručení vaší zásilky prosím kontaktujte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 321 222.
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Mnoho lidí nemá rádo zimu, protože mrzne až praští, mráz zalézá za nehty, obloha 
je ocelově šedá a všude je plno nemocí. Ale zima nemusí být jen taková. Představte 
si jinou zimu. Svítí slunce, všude kolem krásný bílý sníh a to ticho… No to je úplně 
jiná zima. A když je sníh, tak by byla škoda si třeba nezalyžovat.

Snad vás tyto příspěvky inspirují k aktivnímu odpočinku i v zimním období. Krásnou zimu!

Zákaznický servis ConvaTec

Jsem sportovně založená, a tak 
jsem se asi půl roku po založení 
stomie začala zabývat myšlenkou, 
zda bych mohla opět provozovat 
své oblíbené činnosti – práce na za-
hradě, lyžování, turistika, plavání. 
Nejprve jsem četla články v časo-
pisu RADIM, kde různí stomici psa-
li, co všechno dokáží, že se téměř 
žádného svého koníčku nemuseli 
vzdát. To mě povzbudilo a řekla 
jsem si: „Zkus to taky.“ Ze začátku 
jsem se trochu obávala, jestli mi 
nebudou pomůcky překážet v po-
hybu a hlavně jestli mi budou držet. 
Jsem moc ráda, že mohu napsat, 
že lyžuji de facto bez problémů, 
na sjezdovce vydržím celý den. 
I v Alpách. Jen chci mít přehled 
o dostupných toaletách a pokud 
možno prázdný pytlík pro případ 
pádu. Chci všem novým stomikům 
říci, nebojte se, zkuste to. Ta radost, 
že zas můžete dělat svou oblíbe-
nou činnost, za to stojí.

Olina V., Praha

ZNOVU NA LyŽíCH

stOmici Na hOrách

NIC NENí NEMOŽNé

a jásavé vítání roku nového. Pokud 
byste se zeptali stomiků v Novém 
Jičíně, Ostravě, Opavě či Přerově, 
co si představí pod slovem zima, 
jistě by vám odpověděli, že k zimě 
neodmyslitelně patří v Novém 
Jičíně lyžařská chata Svinec. Ne, 
že by většina členů tak ráda lyžo-
vala, ale již řadu let se stomici na 
této chatě každoročně scházejí, 
aby si udělali pěknou zimní pro-
cházku na vrchol kopce Svinec.
ILCO Novojičínska spolek stomiků 
připravuje dnes již tradiční setkání 
stomiků na Svinci vždy na 30. pro-
since. Stomici se zde setkávali již 
od roku 1992, ale jelikož záznamy 
v naší kronice jsou až od roku 1997, 
jen namátkou připomenu zapsané 
události dnes již tradičního setká-
vání na Svinci. V roce 1998 se se-
šlo 31. prosince na lyžařské chatě 
8 členů klubu, 31. 12. 1999 se sešlo 
12 osob, od roku 2000 se setkání 
konají již 30. 12. (z důvodu snad-
nější dopravy), zájemců o akci 
přibývalo, sešlo se 17 osob. 30. 12. 
2004 se na Svinci sešlo 29 osob. 
30. 12. 2005 na chatu Svinec došli 
jen manželé Páterovi a já, jelikož 
přes noc napadlo opravdu sněhu 
až po kolena, proto většina účast-
níků zůstala na odhrnuté cestě v 
blízkosti restaurace Na skalkách. 
A zhruba od roku 2010 se počet 

účastníků ustálil na počtu 50 osob. 
Program setkávání je vždy stejný, 
účastníci se sejdou mezi 10. a 11. 
hodinou na chatě Svinec, kde se 
občerstvíme vánočním cukrovím, 
anebo si donesou i své domácí 
masné a jiné požitkové produkty. 
Okolo poledne se všichni vydáme 
ke křížku na vrchol kopce Svinec, 
kde se společně vyfotíme a se-
stoupíme asi 4km procházkou 
k jedné z nedalekých restaurací 
na společný oběd a poté si na-
vzájem popřejeme štěstí a zdraví 
do nového roku. Ale jak dobře víte, 
s tím zdravím je to všelijaké, tak 
snad budeme mít dostatek onoho 
štěstí a sejdeme se opět 30. pro-
since na Svinci za každého počasí. 
A i kdyby teploty klesly hodně pod 
bod mrazu, rozhodně nám neza-
mrzne úsměv.

Bronislav Tučný, 
ILCO Novojičínska, spolek stomiků

Někdo si vybaví mráz, brrr.. to je 
zima! Někdo myslí na zasněženou 
krajinu a radovánky s tím spojené, 
ale také na odhazování sněhu okolo 
domu „ach, už zase“. S ročním ob-
dobím zimou také souvisí i silvest-
rovské loučení s rokem prožitým 

KDyŽ SE řEKNE ZIMA

Jmenuji se Petr Novák, věk 44 let, 
bývalý profesionální hasič, stomi-
kem 5 let. Nedávno jsem byl kon-
taktován Alicí Křepínskou, jestli 
bych napsal článek o zimních spor-
tech – lyžování. Rád se podělím 
o své zkušenosti a povzbudím os-
tatní stomiky. Vážení přátelé, nic 
není nemožné!!! Díky vývoji sto-
mických pomůcek se nyní dá žít 
plnohodnotně. Jen vzpomeňte na 
dobu JÁNOŠÍKOVA PÁSU, kdy 
o plnohodnotnosti života s tako-
vou pomůckou nebylo možno ani 
pomyslet, natož něco dělat.

Má situace v roce 2012 byla složitá, 
měl jsem po operaci – kolostomie 
a kompletní léčbě (chemoterapii 
a ozařování). Postupně jsem se zo-
tavoval z nemoci. Díky veliké moti-
vaci a podpoře (můj tehdy 4letý 
syn, milující a obětavá manželka, 
přátelé, stomické sestry z Chebu 
a přátelé z ILCO) jsem se s nepřízní 
osudu rval jako lev. Myslím si, že je 
důležité chtít, maximum pro to udě-
lat a mít štěstí. Ani ve snu mě nena-
padlo, že budu čelit já a moje ro-
dina další veliké výzvě. V novém 
roce 2013 – 1. února jsem měl těžký 
úraz – pád ze 4 metrů na beton. 
Výsledek – zlomenina kyčle v krčku 
(sešroubováno ocelovou výztuhou) 
a zlomenina dvou bederních ob-
ratlů (řešeno korzetem). Tvrdě 
jsem se pral s nepřízní osudu a pra-
coval na sobě, abych se dal dohro-

mady. Záda jsem dal do pořádku 
poměrně brzy, ale ta noha pořád 
nešla úplně zrehabilitovat. Navíc 
se mi udělala v oblasti stomie kýla. 
Vypadalo to zle. Jako bývalý spor-
tovec jsem začal svalově ochabo-
vat a lékaři mi sdělili, že se nesmím 
namáhat (kvůli té kýle – zvedat zá-
těže do 5 kg) a být opatrný na no-
hu. Konec s lyžováním a posilová-
ním. Málem jsem to obrečel, ale 
nevzdal to!!! V mém případě byl 
horší úraz než stomie ohledně spor-
tování. Začínal jsem postupně, krů-
ček po krůčku – rehabilitací, učil se 
chodit, krátké procházky, atd. Nic-
méně jsem pořád napadal na nohu 
a delší procházky byly utrpením 
(začalo to kolenním vazem, pak 
kyčlí, nakonec páteř) a sotva jsem 
došel. Jednoho dne jsem si řekl 
a dost a začal hledat řešení, jak to 
zlepšit. Plavání a kolo bylo fajn, ale 
nestačilo to. Zapřemýšlel jsem 
a vymyslel řešení. Objednal jsem 
si vzpěračský pás (kombinace sto-
mického kýlního pásu a navrch to 
zatáhnu vzpěračským pásem), vrá-
til se do posilovny a začal rozum-
ně, ale vytrvale (pravidelně) cvičit. 
Stačil 1 rok a místo 7 km jsem byl 
schopný zvládnout 23 km v těž-
kém terénu (Hřensko – Pravčická 
brána, Slovensko – Hornád). Když 
jsem to zvládnul v posilovně, tak 
proč bych to nezvládl na LYŽÍCH? 
Tak jsem si na ně stoupl a začal opět 
lyžovat. Potřeboval jsem naučit syna 
lyžovat (ve 3 letech jsem ho začal 

učit, ale pak jsem onemocněl. Nyní 
lyžujeme celá rodina. Teď je situ-
ace taková, že žiji plnohodnotným 
životem, sportuji, snažím se dělat 
vše a vedu svého syna Danečka 
k pohybové aktivitě (lyžování, kolo, 
tenis, nohejbal, kanoistika…). Mys-
lím si, že v životě jsou důležité věci, 
jako je vůle chtít, realizovat to, co 
chceme, mít štěstí a okruh lidí, kte-
rým nejste lhostejní. S pozdravem 
a přáním všeho dobrého

Petr Novák, Cheb
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cyKlisticKá spaNilá jíZDa stOmiKŮ
PŘEKONEJ SVÉ HRaNiCE

Cyklistický tým bude složený nejen z čes-
kých stomiků, ale očekáváme i účast ze 
zahraničí – přijedou stomici z Polska, 
Slovenska, Rakouska, Německa a Maďar-
ska. Budeme rádi, když přijdete účast-
níky jednotlivých etap podpořit buď 
při startu, nebo po dojezdu. V každém 
etapovém městě chystá České ILCO 
po dojezdu besedu s účastníky etapy 
a s dalšími hosty, na kterou jste všichni 
srdečně zváni. Při startu 8. etapy z Brna 
do Přerova 8. června přijedou dopole-
dne cyklisté pozdravit účastníky brněn-

ského Setkání stomiků® ConvaTec, které 
bude v ten den probíhat. Přesné infor-
mace o časech jednotlivých startů 
a konání besed vám poskytne bezplat-
ná StomaLinka® ConvaTec 800 122 111.

Děkujeme společnosti ConvaTec za pod-
poru, kterou nám poskytuje při organi-
zování této významné akce.

Bronislav Tučný,
organizátor akce a předseda spolku 

stomiků ILCO Novojičínska

Celkem se počítá s účastí 20 stomiků, 
kteří pojedou celou trasu, a pak s další-
mi cyklisty, kteří se připojí třeba jenom 
na dílčí úseky na jednotlivých trasách.
jízda proběhne od 1. do 9. června 
v devíti etapách. Pod heslem „Nejsme 
tabu, my jsme v tahu!“ tak účastníci 
projedou naší republikou ze západočes-
kých Hranic přes města, kde fungují 
spolky stomiků – přes Cheb, Plzeň, Pří-
bram, Prahu, Havlíčkův Brod, Brno, Pře-
rov, Hranice na Moravě a dojezd bude 
v Novém Jičíně.

Cílem této akce je ukázat, že hranice, 
které zpravidla omezují nebo zadržují, 
je možné překonávat. Hranice všeho 
druhu jsou určitým omezením, ale zá-
roveň i výzvou! Stomici navzdory zdra-
votnímu hendikepu nic nevzdávají a svým 
příkladem se snaží podpořit ty, kteří 
podporu a pomoc potřebují. Protože 
každé překonání hranic je motivací 
k něčemu novému a vede k novým 

začátkům, proto je cíl této jízdy právě 
v Novém Jičíně. V ČR žije asi 11 000 sto-
miků. Nejčastějším důvodem pro vytvo-
ření stomie je onkologické onemocnění 
střev nebo konečníku, proto jsou nejpo-
četnější skupinou stomiků kolostomici 
(pacienti s vývodem tlustého střeva). 
Rozdělením slova kolo + stomici dosta-
neme stomici na kolech. Spanilá jízda se 
koná ve znamení devítky. V roce 2018 
se bude konat 9. světový den stomiků. 
Trasa vede devíti kraji, ale také devíti 
městy, ve kterých jsou spolky stomiků – 
členů Českého ILCO, a to vše za 9 dní. 
Co znamená číslo 9 v numerologii? 
Moudrost a vědomí. Devítka je symbo-
lem moudrosti, pochopení a účasti. 
Úkolem devítky je přinášet své nabyté 
znalosti a poznání ostatním, naslouchat 
moudrosti svého srdce, inspirovat a moti-
vovat ostatní svým příkladem. Proto by 
měli dbát o zdravý životní styl a o pre-
venci před nemocemi, které v důsledku 
mohou vést k založení stomie.

České ILCO připravuje ve spolupráci se společností ConvaTec na rok 
2018 při příležitosti 9. světového dne stomiků (světový den stomiků je 
vyhlašován v periodě jednou za tři roky) cyklistickou spanilou jízdu 
napříč Českou republikou s názvem PŘEKONEJ SVÉ HRANICE. 

1.–9.
červNa

členy Českého ILCO
nejsou členy 
Českého ILCO 

„Nejsme tabu, my jsme v tahu!“

REKONdiCE V LUHaČOViCÍCH
Krásné lázně Luhačovice jsme zvolili na základě do-
poručení spolku stomiků z Přerova, kteří do hotelu 
Harmonie jezdí velmi často. A skutečně jsme zde 
prožili krásné dny. Hotel je v překrásné přírodě, v do-
sahu luhačovické přehrady Pozlovice. Je zde neko-

nečné množství možností, kam na vycházku téměř po 
rovině. Rovněž na lázeňskou kolonádu to nemáme da-
leko. Hned v sobotu jsme si užili „Bílého odpoledne“, 
které Okrašlovací spolek uspořádal na Lázeňském ná-
městí u Jurkovičova domu. Šlo o přehlídku a piknik 
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Za náš ostravský klub stomiků jsme se zúčastnily galavečera 
u příležitosti vyhlášení vítězů ankety moravskoslezská sestra 
2017. slavnostní večer se konal 12. října 2017 od 18:30 hod. 
v aule budovy Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
v Ostravě – Porubě.

byLy JSME U TOHO

Tento úžasný výlet jsme si opravdu užili a náš velký dík patří 
společnosti ConvaTec a především Mgr. Milanu Tehlárovi.

Za spolek Petra Stružková

Foto: www.moravska-galerie.cz

Klub stomiků Prostějov, z.s.

VÝLET dO BRNa
V letošním roce slaví náš spolek 25. výročí od svého založení. 
O jeho vznik se zasloužila nemalou měrou také fi rma ConvaTec 
a pomáhá nám dodnes. Program „slavnostního výletu“ vzal na 
svá bedra pan Mgr. Milan Tehlár a my jsme s radostí jeho nabídku 
přijali. Začnu počasím. Tak to nám nepřálo vůbec, protože od 
samého rána lilo jako z konve. Prohlídka „Jurkovičovy vily“ byla 
pro mnohé překvapivým zjištěním, kolik staveb od architekta 
Dušana Jurkoviče známe, aniž bychom o tom věděli. Než jsme odjeli na „Špilas“, kde 
nás na nádvoří přivítalo jeho veličenstvo, český král „Přemysl Otakar, toho jména 
druhý“, bylo po dešti. Jakožto družina krále jsme se odebrali do hodovní síně, kde 
nám jeho veličenstvo převyprávělo dějiny své i královského hradu Spielberg. Při 
hostině nás zasvětilo do tehdejší dvorské etikety, stolování a dále z období, kdy 
se stala z hradu pevnost, do vojenské taktiky, způsobu boje a obrany.

Libuše Logojdová

Při příchodu se jako slavnostní přípitek 
podávalo šampaňské. Program byl zahá-
jen v 19 hodin ve velkém sále auly. Prů-
vodcem celého slavnostního programu 
byl moderátor Petr Šiška a večer se 
nesl v duchu motta Marilyn Monroe: 
„Každá z nás je hvězda, která si za-
slouží zazářit.“

Při samotném jmenování nejlepších ses-
ter zvítězila havířovská nemocnice se 
třemi vítěznými sestrami. Nejvíce hlasů 
internetového hlasování získala zdra-
votní sestra z nemocnice Třinec. Bohu-
žel ostravské nemocnice nebodovaly. 
Vystoupila hudební skupina Pangea (re-
vival Beatles), Elvis Presley (5. v soutěži) 
a s perfektním hlasem zazpívala naživo 
Markéta Konvičková několik hitů.

Návštěva slavnostního večera byla pro 
nás nezapomenutelným zážitkem. Set-
kaly jsme se tam se stomickou sestrou 

Marie Kašparová a Jana Odstrčilová,
Ostravský klub stomiků

z nemocnice Havířov Kulou Přikrylovou 
(loňskou vítězkou), kterou známe ze 
setkání ConvaTec. 

Celý večer byl zakončen bohatým rau-
tem pro všechny zvané hosty. O celý 
fantastický zážitek se s vámi podělily 
zúčastněné

„Stomiku, nedej se“, při níž jsme si nejen zahráli, ale 
příjemně se i pobavili. Krásný pobyt jsme ukončili 
závěrečným posezením a zpíváním známých hitů 
při kytarách v nedaleké výletní restauraci a zalito-
vali, že vše tak rychle skončilo. Naštěstí, když jsme 
balili kufry, poprvé se pokazilo počasí, ochladilo 
se a vydatně zapršelo! Už teď se moc těšíme na 
rekondice 2018.

v trávě v lázeňské módě 20. a 30. let. Vystoupení 
žonglérů a komediantů pak bylo korunováno skvě-
lým dixilandem. Každé ráno většina účastníků re-
kondice absolvovala půlhodinovou protahovací roz-
cvičku. Cílem našeho výletu byl nedaleký pozdně 
renesanční zámek a krajinářský park s fuchsináriem 
Buchlovice viz foto. Vyslechli jsme si dvě přednášky 
od stomické sestry Olinky Tellerové, které byly 
velmi zajímavé a poučné. Sestřička se navíc věno-
vala každému stomikovi zvlášť a všechny odborně 
prohlédla a poradila, jak si nejlépe se stomií poradit. 
Na čtvrteční odpoledne jsme si připravili setkání se 
stomiky z Ústí nad Orlicí, kteří bydleli v nedalekém 
hotelu Adamantino. Přijel nás navštívit předseda 
spolku stomiků z Nového Jičína Broňa Tučný s po-
mocníky, manžely Škeříkovými. Připravili terénní hru 
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Někteří z vás si možná všimli, že na krabičce stomic-
kých sáčků, které používáte, je označení „Made in Slo-
vakia“. Tyto pomůcky byly vyrobeny ve slovenských 
Michalovcích, kde se nachází jeden ze šesti výrobních 
závodů, ve kterých ConvaTec produkuje své výrobky.

Tento výrobní závod byl vybudo-
ván v roce 2005 na zelené louce. 
Tehdy ještě pod společností 
Unomedical, kterou následně 
ConvaTec koupil v roce 2008. Až do roku 2014 byl výrobní sortiment závodu zaměřen především na vý-
robky využívané v oblasti intenzivní medicíny, jako jsou různé druhy katétrů a močových sáčků. V roce 2013 
bylo rozhodnuto, že výroba v Michalovcích bude rozšířena také o stomické pomůcky a hned v následují-
cím roce zde byly vyrobeny první stomické sáčky. K výraznému rozšíření výroby došlo v roce 2016, kdy byla 
dokončena výstavba nové výrobní haly, která je celá určena právě pro výrobu stomických pomůcek. V sou-
časné době disponuje závod 18 000 m2 výrobních a skladovacích ploch (což je rozloha skoro tří fotbalo-
vých hřišť) a pracuje v něm téměř 900 zaměstnanců. Ze sortimentu stomických pomůcek jsou zde vyráběny 
jednodílné i dvoudílné sáčky a výroba bude v budoucnu pokrývat i potřebu celého evropského trhu.

Letos v září jsme měli možnost závod v Michalovcích 
navštívit. Z naší exkurze do výrobny stomických pomů-
cek vám přinášíme fotoreportáž.

Velký důraz je kladen na kvalitu výroby, jejíž součástí jsou 
i přísná hygienická pravidla, která jsme samozřejmě museli 
dodržet i my. Před vstupem do výrobní haly se dámy musely 
odlíčit a všichni jsme se museli odít do ochranného obleku.

Připravená hmota Stomahesive® je následně rozválena 
na pásy a z nich jsou raženy podložky (v tomto případě 
pro jednodílný systém). Podložky jsou následně využity 
jako polotovar při další výrobě.

Stomické sáčky se v Michalovcích vyrábí na moderních automatických linkách 
bez zásahu lidské ruky. Na začátku linky do ní vstupují jednotlivé vrstvy stomic-
kého sáčku (fólie a netkaná textílie).

Do pásu folie je vyříznut otvor pro přivaření podložky. Automat si sám z karuselu odebere podložku 
(jejich výrobu jste mohli vidět na začátku reportáže) 
a přivaří ji k fólii.

Takto vyrobený sáček 
po zabalení může pu-
tovat k zákazníkovi. 
Všechny sáčky vyro-
bené v Michalovcích 
jsou samozřejmě 
označeny „Made in 
Slovakia“.

Dále jsou do správného 
pořadí srovnány folie 
a netkané textilie. Vše 
je k sobě svařeno a poté 
je vyražen fi nální tvar 
sáčku.

Základem všech stomických pomůcek 
ConvaTec je hmota Stomahesive®, která 
se míchá v těchto obrovských mixérech. 

ing. Marek dohnal,
Obchodní ředitel společnosti ConvaTec

Výroba probíhá na nejmodernějších strojích svého 
druhu a díky celkové automatizaci vypadá proces 
výroby stomického sáčku „jednoduše“. Jak již bylo 
zmíněno, kvalita výroby je na prvním místě, proto 
jsou jednotlivé kroky výrobního procesu neustále 
kontrolovány prostřednictvím řady sensorů. Jsme 
rádi, že jsme mohli nakouknout do „zákulisí“ výroby 
stomických sáčků a mohli se zblízka podívat na to, 

jak jsou pro naše zákazníky, tedy pro vás, vyráběny. 
Tato exkurze nás utvrdila v tom, že našim zákaz-
níkům nabízíme kvalitní stomické pomůcky, které 
umožňují snadnou a bezpečnou péči o jejich stomii.



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.

Ahoj Ali,

posíláme pozdrav Tobě i všem spo- 
lupracovníkům do redakce RADIM  
z našich tradičních 30 denních po- 
znávacích toulek po krásných mís- 
tech Chorvatska. Časopis RADIM 

cestuje tradičně vždy s námi a rádi 
do něj příležitostně nahlídneme, pří- 
padně ukážeme i ostatním. Důležité 
je, pokud to jde, být trochu nad věcí, 
být optimisticky naladěn a alespoň si 

trochu užít. Zdravíme Vás všechny, 
co se na takto hezkém a přínosném 
časopisu pro nás stomiky podílíte, 

ale i ostatní, kteří se nám snaží 
pomáhat s našimi ne vždy leh- 
kými problémy. Zdraví Vás 

Květoslava P. 
s partnerem Lubošem  

a pejskem didinkou, Havířov

Ilustrační foto

Dobrý den,

děkuji paní Alici Křepínské i celému kolektivu vaší společnosti za 
milé blahopřání k mým narozeninám. Stejně tak děkuji za posky- 
tování stomických pomůcek i zasílání časopisu RADIM, ve kterém 
si rád počtu užitečné informace i zajímavé články. Zdraví vás (ač  
to pro mne zní neuvěřitelně) osmdesátník 

Oldřich P., Lužná
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KAMARÁDKA DO DEšTě
Přišel podzim mého života a já bych ráda napsala ještě jeden 
příběh, pokračování toho prvního. Je o mé velké přítelkyni, která 
se mnou prožívá od samého začátku každý den. Já si toho hrozně 
cením. Pokaždé, když ke mně přijde, zaplaví mě pocit vděčnosti. 
Nevím, jak splatit tento dluh, protože to se nedá koupit za žádné 
peníze. Tou mojí velkou přítelkyní je Jana Černá a je sestrou do- 
mácí péče. Stojí při mně od začátku mojí nemoci, to je už přes 
pět let. Jana si udělala kurs na stomasestru. Obětavě se o mě  
(a o další pacienty v horských vesničkách kolem nás) stará. Od 
začátku mi pomáhala s ošetřováním stomie. To jsme se často ra- 
dily po telefonu s paní Alicí Křepínskou ze StomaLinky®, která 
nám ve všem poradila a posílala vzorky. Moc nám taky v začát- 
cích pomáhal časopis RADIM, kde jsme našly mnoho rad. Je to 
krásný a poučný časopis. Já jsem si pořídila notýsek, kam si z kaž- 
dého časopisu zaznamenávám, co mě zaujalo, protože jsem 
zapomnětlivá a takhle to mám všechno pohromadě. Pak mám 
sešit, kde mám napsané všechny kódy. Pomůcky mi objednává 
taky Janička přes mého praktického lékaře, který nám moc vy- 
chází vstříc a to je velké plus. Mám dvě stomie, a když se ty dvě 
potvůrky domluví, že mě potrápí, tak to potom stojí za to. Po 
operaci mi lékaři řekli, že stomie jsou pro mne „krátkodobým 
prodloužením života“, ale já už jsem tu pět let, tak snad jsem 
to překonala. Moje milá Jana pracuje od rána do noci. Neod- 
mítne žádného pacienta, ať už jde jen o radu, nebo i konkrétní 
pomoc. Vždycky si ale najde chvilku i pro mě. Jana už je v dů- 
chodu, přesto stále pracuje a zaškolila i další sestřičky a pečova- 
telky, které chodí po horách ošetřovat staré lidi. Jana se mnou 
pravidelně jezdí na Setkání stomiků, kde se pokaždé dozvíme 
novinky z ConvaTecu a dostaneme dobré rady, které se týkají 
ošetřování stomie. Na závěr bych chtěla poděkovat celému 
kolektivu společnosti ConvaTec za obětavou práci, kterou 
jistě ocení každý stomik. A velký dík patří mé milé kamarádce 
Janičce, která se mnou denně sdílí můj osud. Užívám si každý 
den, který jsem díky stomiím mohla žít navíc a bez bolesti a dou- 
fám, že to tak snad ještě chvíli vydrží. Je to i díky pomůckám, 
kterých je tolik, že si každý vybere. Díky všem z ConvaTecu.

Milada Š.,  
Rokytnice nad Jizerou

Z vašich dopisů

Vážení přátelé,

podělím se s vámi o zkušenosti z posledních cca 3 let se zdravot- 
nickými rehabilitačními zařízeními. Při mém nástupu do lázní  
a vstupní kontrole byl přijímající lékař na pochybách, zda mi může 
předepsat vodoléčbu a zejména 
cvičení v bazénu. Po dlouhém pře- 
mlouvání a dokazování se uvolil mi 
vyhovět. Pobyt proběhl bez problé- 
mů. Před operací kyčelního kloubu 
jsem si objednala následný pobyt  
v rehabilitačním oddělení jedné praž- 
ské nemocnice. Když tamní úřed- 
nice zjistila, že jsem stomičkou, odmítla mne přijmout. Silně  
a důrazně jsem protestovala s odkazem na perfektní pomůcky 
firmy ConvaTec. Nakonec mne přijali. Pobyt proběhl bez pro- 
blémů a ještě mne přišli požádat o pochvalné vyjádření o jejich 
péči. Třetí srážka s nepochopením se konala v dalším odborně 
rehabilitačním zařízení. Toto zařízení jsem si vybrala na doporu- 
čení kamarádky, která se zde léčila a zejména proto, že toto za- 
řízení má nádherný bazén, na který jsem se těšila a jela za ním 
160 km. Jenže ouha, vstup do bazénu mi byl striktně odepřen.  
V této souvislosti mne napadá, že by stálo za úvahu uspořádat 
setkání zástupců firmy ConvaTec, zástupců pacientů stomiků  
a lázeňských lékařů k pochopení a vysvětlení problematiky. Přeji 
všem stomikům, aby se při nástupu do lázní nesetkali s tak poni- 
žujícím odmítnutím.
 Mgr. ivanka L., Praha

diskriminace stomiků – neznalost nebo záměr?
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Vážení a milí přátelé, vážené paní Křepínská  
a Handlová,

předem mého dopisu přijměte ode mne srdečný 
pozdrav z Hradce Králové a také velký dík za po-
zornosti, které jsem od Vás dostal. Ale já nemám 
nic, čím bych se Vám revanšoval. Vše mi udělalo 
velkou radost, hlavně DVD. Využiji tohoto dopisu, 
abych se krátce vyjádřil k anketě „Jak se Vám 
líbí“. Ve své podstatě jsem s časopisem RADIM 
velice spokojen. Čtu jej od začátku až do konce, 
neboť je pro mě, ale i ostatní čtenáře, nejen pří-
nosem ale i velkým rádcem. Hlavně v době, kdy 
začínáme a potřebujeme radu, jaké pomůcky  
a jak vše použít. Stejně jako informaci, kde je ob-
jednat, kdo je předepisuje a jaké jsou nároky. 
Proto bych si myslel, že hlavně tento systém pro 
začátečníky používejte. Co se týče druhé části,  
tj. Používání internetu, ten asi většina starších 
nemá a asi nebude do tohoto systému investo-

vat. Jinak jej považuji za velkého pomocníka ve 
všech směrech života a velkým přínosem pro kaž- 
dého, kdo jej má a umí ovládat. Tolik jen krátce  
k časopisu RADIM. Znovu opakuji, je nám velkým 
rádcem a pomocníkem a všem, kteří jej připra-
vují, patří též velký dík. I k tomu také patří každo-
roční setkání nás všech. Je vždy velmi dobře při-
praveno po stránce teoretické, ale i praktické  
a je možno zde získat hodně praktických rad, vi-
dět a koupit si různé pomůcky, které potřebu-
jeme. A každý z Vás, kteří toto připravujete, vždy 
s úsměvem a chutí vše vysvětlí, prostě je to vyni-
kající po všech stránkách. Proto Vám patří na zá-
věr mého dopisu velký dík za vše, co pro nás dě-
láte. Představuje to i velkou oběť ve Vašem 
osobním životě. Jinak přeji Vám všem hodně 
pevného zdraví, energie, úspěchu ve Vašem dal-
ším životě.

František M., Hradec Králové

Vážení,

srdečně děkuji za zaslané přání k mým 80. narozeninám. Vždy to potěší! Zároveň také moc děkuji 
za velkou ochotu při poskytnutí sáčků ochranného filmu ConvaCare zaslaných po mé dceři paní 
Žlezeňákové. Pomůcky pro urostomii beru již 16 let a poprvé se mi to stalo, že jsem se dostala do 
této situace, kdy do doby napsání poukazů na další čtvrtletí nevyjdu s touto pomůckou. Ještě jednou 
Vám mnohokrát děkuji za Váš přístup a přeji Vám jen samé spokojené zákazníky – pacienty.  
S pozdravem alena L., Praha

RADA NOVéMU STOMIKOVI

Vrátil jsem se z nemocnice,
otázek mám převelice.
Pomůcek je Ti teď třeba,
a jsou nutné jako chleba.

Či například jako mléko,
PRAHA je však moc daleko.
Zvol si Zásilkovou službu,
splníš si tím hlavní tužbu.

Nejdřív musíš k lékaři, 
ostatní se podaří.
On Ti poukaz předepíše,
ty ho potom jen podpíšeš.

Odneseš ho pak na poštu,
řekneš si: „tak dnes ho pošlu.“
Věř mi, že Ti dobře radím, 
ConvaTec poštovné hradí.

Druhý den Ti mobil zvoní,
„Už se to balí“, říkají oni.
Třetí den zacinká mladík:
„Už jsem tu a nesu balík.“

Jsou v něm podložky i sáčky,
prostě vše a bez vytáčky.
A přidali i obálku,
zas ušetříš za známku!

Miroslav P., Mcely

Po Velikonocích v dubnu 2010 jsem dostala 
zažívací potíže. Zvracení, nechutenství a průjmy 
trvaly 4 dny, já jsem je připisovala střevní chřip- 
ce. V sobotu se vše uklidnilo, ale druhý den to 
vypuklo znovu. Soused mě zavezl na pohoto-
vost do Havlíčkova Brodu, aby se zjistilo, o co 
jde. V nemocnici mě přijali na infekční oddělení 
a při vizitě pan primář řekl, že to infekční zále-
žitost nebude. Byla jsem vyšetřená ultrazvukem 
a rentgenem břicha. Diagnóza byla jasná – ileus,  
neboli střevní neprůchodnost. Ocitla jsem se na 
chirurgii a hned mě připravili k operaci, protože 
tento stav jinak řešit nejde. Druhý den jsem se 
probudila na ARU šťastná, že to nejhorší mám 
za sebou. Tato euforie mi vydržela jen do vizity, 
kdy mi pan doktor řekl, že má pro mě jednu 
zprávu dobrou a jednu špatnou. Pokusila jsem 
se žertovat, aby mi nejdříve řekl tu špatnou, 
abych si pak tou dobrou zlepšila náladu. Máte 
rakovinu, vyšla z levého vaječníku a metastázy 
pokryly celý povrch střev, řekl pan doktor. Dobrá 
zpráva pak byla ta, že se jedná o nejméně agre-
sivní typ rakoviny, a proto jsem byla doporučena 
k onkologické léčbě. Operace vyžadovala ode-
brání části střev, a proto mi byla vytvořena sto- 
mie. V duchu jsem začala obě zprávy vstřebá-
vat. Příčina mé nemoci mě nechala kupodivu 
klidnou. Co mi ale intenzivně běželo hlavou, 
byla stomie. Vynořilo se spoustu otázek. Co to 
obnáší mít stomii? Jak ovlivní můj další život? 
Jak s ní budu žít? Jak se o ni budu starat? Co  
k tomu budu potřebovat? Budu si vědět rady? 
Jak vlastně stomie vypadá a nebude bolet? 
Během dopoledne za mnou přišla stomická 
sestřička, stomii mi ošetřila a nebolelo to. Po 
třech dnech jsem byla přeložena na lůžkové 
chiurgické oddělení. Mým andělíčkem strážníč-
kem se stala stomická sestřička Věra Nováková. 
S neobyčejnou trpělivostí a obrovskou laska-
vostí mě den za dnem učila a ukazovala, co je 

třeba okolo stomie dělat a jak na to. Docházelo  
i k nepříjemným momentům, za které jsem se  
styděla. Hlavně v noci se stávalo, že se stomický 
pytlík odlepil a nepříjemný malér byl na světě. 
Byla jsem z toho nešťastná a značně mě trápilo 
sebevědomí. Ale jak šly dny, pod vedením sestry 
Novákové jsem si postupně uvědomovala, co péče 
o stomii vyžaduje. Malérů ubývalo a já se začala 
uklidňovat. V myšlenkách jsem začala řešit situ-
ace, které nastanou, až budu propuštěna domů. 
Jako ženskou mě napadlo, že svému zdravotnímu 
stavu budu muset přizpůsobit asi i oblečení. To, 
co mám ve skříni, asi nebudu moci nosit. Že asi 
budu muset upravit stravování, hlavně posunout 
čas oběda a večeře na dřívější dobu. Vůbec se mi 
nelíbilo říkat tomu kousku střeva na bříšku stomie. 
A tak mě napadlo, že si stomii pojmenuji. Je to ta 
stomie, tedy ženského rodu, takže jméno bude 
ženské. Ale jaké? Tři dny mě zaměstnávalo hle-
dání vhodného jména. Aby se mi líbilo, ale záro-
veň, abych se někoho nedotkla, nebo někoho ne-
urazila. Až jsem na to přišla – Amálka. Letošního 
dubna jsme začaly s Amálkou osmý rok našeho 
soužití. Rodina, sousedé a známí si na Amálku 
zvykli. Berou ji jako součást mé osoby. Nikdy mě 
nenapadlo se za ni stydět nebo se na ni zlobit. 
Naopak. Mám ji ráda a jsem jí vděčná za to, že mi 
zachránila život. Žiju sama v malé vesničce neda-
leko Havlíčkova Brodu. Po návratu domů jsem se 
musela o všechno kolem sama postarat. Na vzdy-
chání a sebelítost nebyl čas ani důvod. Syn s rodi-
nou za mnou jezdí tak často, jak jen jejich situace 
dovolí. Když jsme spolu, tak jsme rádi. Probereme 
všechno, co nás těší i zlobí a hlavně se hodně na-
smějeme. Já po nich nevyžaduji žádné pozor-
nosti nebo obletování ani litování. Vědomí, že jim 
nejsem překážkou mě těší a dodává mi životní 
energii. Amálka mi není v každodenním životě 
překážkou. Jezdím s ní k moři, řídím auto, bez 
problému si vyřídím a obstarám, co potřebuji.

ivana K., Vepříkov 

MŮJ PříběH – kterak jsem ke stomii přišla

Moji milí „Convaťáci“,

zdravím srdečně všechny pracovníky v redakci! 
Přichvátli jste si s aktuálním vydáním RADIMA 
1/2017, díky za něj. Stačili jste tam dokonce dát  
i snímky z prvních setkání stomiků v roce 2017. 
Vaše redakční rada vybírá trefně – výstižně té-
mata, články a novinky pro nás. V posledním čísle 
mě pobavilo čtení o všech výhodách stomie od 

RNDr. P. Kremla, který doslova vystihl vše, co se 
může stomikovi přihodit. A pravidelné veršování 
Miroslava P. je také milé! Přeji všem nám, stomi-
kům, optimismus v životě a příjmené pohodové 
dny. A vám všem, pracovníkům ConvaTecu, přeji 
slunko v duši a děkuji za ochotu, pomoc, povzbu-
zení a velkou empatii. Zdravím

anežka P., Jindřichův Hradec
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Letošní rekondiční pobyt se uskutečnil ve zná-
mých lázních Luhačovice – Pozlovice v hotelu 
Adamantino. Prožili jsme zde 7 úžasných dnů  
v krásném prostředí u Pozlovické přehrady. 
Počasí bylo opravdu letní a denní teploty dosa-
hovaly 30 stupňů. K dispozici jsme měli denně 
zdarma na hodinu vyhřívaný bazén, kde jsme 
každý večer cvičili a plavali. Ranní rozcvičky pro-

bíhaly na terase hotelu, odkud jsme měli krásný 
výhled na přehradu a okolí. Každodenní pro-
cházky jsme věnovali poznávání přírody, soutě-
žím a také jsme hledali poklad. Odměnu si za-
sloužili všichni. Navštívili nás i zástupci firem  
a seznámili nás s novinkami stomických pomů-
cek. Stomici tak mají možnost nové pomůcky 
vyzkoušet. Navštívili jsme i krásné ZOO Lešná  
u Zlína. Absolvovali jsme i jízdu vláčkem po 

Luhačovicích a okolí. Setkali jsme se také se 
spřáteleným klubem stomiků z pražského „ILCA“, 
kteří zde v Luhačovicích byli také na rekondič- 
ním pobytu. Strávili jsme spolu pěkné odpoledne 
při hře „Stomiku, nedej se“ (obdoba hry „Člověče, 
nezlob se“).

Velký zájem mají všichni o tradiční ruční práce. 
Ušili jsme si kytičku z látky, složili jsme barevný  
hyacint z papíru. Pracovali ženy i muži. 

Po celý týden vládla dobrá nálada a pohoda mezi 
účastníky. Děkujeme všem, kdo nám přispěli  
a opět pomohli zajistit zdárný průběh rekondič-
ního pobytu.

Za klub stomiků Ústí nad Orlicí  
Hana Škrabánková, 

stomasestra a předsedkyně klubu

REKONDIČNí PObyT „KLUbU STOMIKŮ“ 2017 

Vážená paní Křepínská, vážená redakce,

srdečně zdravím ze slunného Uherského Ostrohu. Již 27 let používám pomůcky ConvaTec. Díky těmto 
pomůckám jsem se mohla vrátit zpět do normálního života, věnovat se rodině. Velký dík patří manže- 
lovi a mým rodičům. Také časopis velmi pomohl radami a já jsem se snažila překonat nemoc, která 
mne potkala. Velmi ráda čtu RADIMA, stále se tam dočítám něco nového. Zajímavé jsou I příběhy no- 
vých stomiků. Chtěla bych také poděkovat za blahopřání k narozeninám a též za časopis RADIM. Přeji 
Vám celému kolektivu pevné zdraví a díky za Vaši záslužnou práci. S pozdravem 

Hana K., Uherský Ostroh

Vážená paní Křepínská!

Děkuji za milé přání k mým narozeninám, které 
mne velmi potěšilo. Přeji Vám i celé společnosti 
ConvaTec hodně zdraví, hodně zdaru a síly ve Vaší 
obětavé a záslužné práci pro nás pacienty, které si 

moc vážíme.Také časopis RADIM dělá radost mně 
i celé mé rodině, celý jej přečteme a vždy se na něj  
těším. Vždy je v něm něco nového a zajímavého 
Za všechno Vám děkuji a srdečně zdravím.

Otakar M., Ladná

ACH Ty PšOUKy

Každý jiný zdravý člověk za to, co hodlám na-
psat, by mne nazval asi sprosťákem, devian-
tem, nebo čuňasem. Já to ale risknu, protože 
vím, že moji STOMICI mi porozumí. Jsem sto-
mikem právě jeden rok, tři měsíce a pár dní. 
Ledacos již zvládám celkem bravurně, začáteč-
nické katastrofy mě nechávají klidným, zvládnu 
je napravit, aniž bych hnul brvou i v plenéru, mezi 
otevřenými dveřmi auta. Jsem již tak drzý, že 
přes otevřené dveře se culím na kolemjdoucí  
a zdravím známé. Ach, kde jsou ty časy, kdy jsem 
mohl stisknout půlky a utlumit ty hnusné pazvu- 
ky. Mohl jsem elegantně, krokem šelmy, s omlu-
vou odejít do ústraní pro úlevu, a vrátit se s jis-
totou, že mám trencle v suchu. Byl jsem, a snad 
ještě jsem, považován za slušného člověka. Do- 
káži mluvit slušně, je-li to potřeba. Dámám licho-
tit líbeznými slovy v řeči vázané i dlouhé hodi- 
ny. Dnes, co mám o jeden otvor v břiše navíc, 
je všechno v čudu! Býval jsem lvem salónů, po-
tlachů a putyk. Dnes tam nepáchnu, neboť pách- 
nu! Na potlach bych mohl, o tom žádná, v le-
sích u praskajícího ohně s kamarády a lahvin-
kou by mne nikdo nevyháněl. Mohl bych ale při-

jít o své trampské jméno PADOUCH senior. Jak 
znám kámoše, ti by mě hned přejmenovali na 
PRDOUCHA seniora, ani bych nemrk. Jsem vy-
nalézavý, ve středním věku jsem byl ve válcov-
nách SONP Kladno i zlepšovatel, visel za to  
u druhé vrátnice s ostatními nešťastníky pro 
srandu spolupracovníků na tabuli cti, ale ty ne-
šťastné (pozor, dámy, nyní padne sprosté slovo) 
PRDY nezkrotím a nezkrotím! Zkoušel jsem kde- 
co, nacpal jsem si pod košili svého oblíbeného ku- 
licha, a výsledek? Zněl jsem o půl oktávy níže. Za- 
čal jsem nosit klobouk, ne na hlavě, ale v ruce, 
abych ztlumil zvuk jako trumpeťák sordinkou. Nic  
platné, vypadal jsem s kloboukem v ruce divně,  
a výsledek byl také na prd! Nevím, jak z toho! 
Chtěl bych zase chodit s PADOUCHEM junijuni 
(to je můj milovaný pravnouček) do kina, diva-
dla, na country muziku. Je stejně prdlej jako já, 
je mu deset, je s ním neskutečná sranda, čtyři 
roky před pubertou, a já mám být mimo pro-
voz? Proto volám a prosím všechny felčary,  
zaříkávače, šamany, lékaře poraďte, nebo mi 
vraťte můj svěrač!

Váš V. S. Komik-Stomik, Dubí

Milí čtenáři časopisu RADIM!

Můj manžel prodělal před 3 lety tři těžké ope-
race tlustého střeva. Skončil se stomií na ARU  
v Litoměřicích, kde měl v umělém spánku tu nej-
lepší péči. Při životě ho držela naše velká rodina. 
Ta pomáhala v nejtěžších chvílích. Po roce se za-
čal zajímat i o stomii a pomáhal mu Váš časopis  
a setkání s dalšími stomiky. 

Ale píšeme Vám hlavně proto, že máme 9 letou 
vnučku Terezku, která letos, protože u nás tráví 
většinu času, prohlásila, že se naučí vyměňovat 
stomii. Protože já chodím do práce a manžel si 
mění pomůcky jen, když nejsem doma. Je ši-
kovný při vyměňování. Naše Terezka od začátku 
říká stomie a nikdy se nad stomií u dědy ničemu 
nedivila. Naopak díky všem pomůckám, které 
od Vás dostáváme, se letos naučila měnit po-
můcky u dědy. Všechno sama připraví, vezme 
rukavice a už dědovi mění pomůcky. Dokonce 
prý chce vzbudit i v noci. Ale my to vyměnuje- 
me, aby to nevěděla. Díky Vašim sáčkům a všem  
pomůckám je výměna snadná. Její rodiče a my 
jsme nechtěli věřit, že to dá, ale ona je šikovná 

a starostlivá. Dohlíží, když jdou spolu do ba-
zénu, aby si vzal lepítko. Manželovi to moc po-
máhá na psychiku, protože nejdřív neměl sto-
mii a po 30 dnech umělého spánku ji měl. Učili 
jsme ho chodit, trénovala jsem s ním chůzi do 
schodů. A hlavně dneska je ošetřování stomie 
o ničem jiném než dřív. Já sama to můžu posou-
dit. Dělám léta v domově pro seniory. Tento 
dopis píšu za manžela, ale my spolu s naší rodi-
nou prožíváme dobré i zlé. A hlavně nás drží 
naše Terezka. Odběhne i od kamarádů, vezme 
rukavice a vše připraví a vymění. 

Velké díky celé vaší společnosti! 

Stejskalovi a naše vnučka Terezka, Velemín
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Vážená paní Křepínská, vážená redakce 
časopisu RADIM i kolektiv zaměst- 
nanců společnosti ConvaTec!

Osmnáct roků žiji pomocí nejlepší po- 
skytující a zaopatřující společnosti 
ConvaTec! Za to děkuji Vám všem! Také 
18 roků dostávám blahopřání k naroze- 
ninám, je to v dnešní době nevídané  
a velmi potěšující. Děkuji Pánu, že vybral 
to nejlepší tím, že mě zaopatřil Vámi! 
Přeji Vám pevné zdraví, je vzácné. Také 
Vám přeji hojnost Božího požehnání 
Jeho láskou, aby naplnil Vaše srdce ra- 
dostí a sejmul z Vás starosti. Ať jeho láska 
naplní Váš život pokojem a štěstím! Díky 
Vám i lékařům můžu žít tak krásný život 
již 18 roků. S pokorou a úctou 

Věra S., Letovice

Vážená paní šéfredaktorko,

moc Vám děkuji za to, že jste mi v čísle RADIMA 
2/2016 otiskla mou básničku „Štěstí“ a děkuji za 
nového RADIMA 1/2017. Je to moc kvalitní čtení.  
K Vám bych šel i pěšky, ale kolena už v tomhle, tedy 
v čudu. Moc Vás obdivuji, jaký krásný časopis děláte. 
Když nejsem úplně líný, tak občas ještě něco napíšu. 
Tak jako právě dnes v noci. Je to dárek pro Vás.

NADěJE
Až vystoupáme na vrchol anebo jen na úpatí, 
Láska se přeci nevytratí.
Na věčnou pamět zůstane nám cena, 
spása v akordech od Beethovena.
A kdo že tohle spáchal? 
Mám 88 let a taky mám rád holky,
jen někdy bych si radši dal dva nebo čtyři vdolky.
Tak se mi opatrujte.

Václav H., Nejdek

Ozve se mi spolustolovník ze setkání stomiků v hotelu Duo dne 20. září 2017?  
Telefon 721 360 000. Zn. „Setkání za rok“.

spřízněné duše

RATIbOřICKý POJEZD VOZíČKÁřŮ 

Ve dnech 2.–4. června 2017 se uskutečnil xxxVIII. 
ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů. 
Akci opět organizovali členové Společnosti vo- 
zíčkářů a Z.P., Sdružení Z.P. Náchod, spolu s Ná- 
rodní radou osob se zdravotním postižením ČR. 
Účastníkům letošního ročníku, navzdory před-
povědi, přálo slunečné počasí, takže mohli 
mimo projížďky známou trasou soutěžit v tra-
dičních disciplínách – střelbě ze vzduchovky,  
v házení kroužků na tyč, v hodu šipkami a pe-
tangovými koulemi i v závěsném kuželníku. 

Někteří využili k návštěvě nově otevřené Herecké 
muzeum Viktorka. Mimoto měli výjimečnou 
možnost setkat se v Ratibořicích s panem 
Josefem Zimovčákem, mnohonásobným mis-
trem světa v jízdě na vysokém kole, který se  
u Panské restaurace spolu s dalšími známými 
nadšenci zastavil při opatřování prostředků 
pro děti po onkologickém onemocnění. Průběh 
celé akce byl soutěžícími velice dobře hodnocen 
a pořadatelé chváleni za skvělou zábavu a vý-
borný průběh celé akce. Na nejstarší vozíčkář-

skou soutěž v ČR přijelo opět více než sedmde-
sát účastníků z celých Čech. O jejich spokoje-
nost se postarali dobrovolní organizátoři, ale  
i dárci, kteří pomohli nejenom s cenami pro sou-
těžící. Slavnostního zahájení se opět zúčast- 
nil poslanec parlamentu ČR, starosta města 
Náchod Jan Birke a starosta České Skalice  
Bc. Martin Staněk, kteří si ve svém nabitém 
programu našli čas a přišli pozdravit účastníky. 
Náchodský místostarosta ing. Jan Čtvrtečka 
při nedělním vyhlášení pomohl s předáváním 
cen. Děkujeme MěÚ v České Skalici za pomoc  
s úhradou části nákladů na ubytování a Městské 
policii za regulování dopravy pro bezpečný prů-
jezd do Zlíče. 

Dále bychom chtěli vyzvednout tyto dárce:
Pana MUDr. Skovajsu, Pivovar Primátor, firmy 
ConvaTec, Mobil Náchod, Autoaku, B-Braun, 
Acai produkty, Delfi Dolní Štěpnice, Teleflex, 
pojišťovnu Kooperativa a další anonymní firmy, 
od nichž opakovaně prostřednictvím Sdružení 
zdravotně postižených z České Skalice dostá-
váme ceny pro soutěžící. Pan J. Jura, ačkoli se 
ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, neza-
pomněl na dárky, jež posbíral na Vyškovsku, což 
velkým potleskem všichni ocenili. Všem příz-
nivcům moc děkujeme a věříme, že i pro 39. 
ročník v roce 2018 nám zachovají přízeň. 

Za organizátory přeje hodně úspěchů 

Miroslav Čiháček, ředitel soutěže, Dubí

Vážení v redakci,

mám k Vám velkou prosbu. Prosím o otištění podě- 
kování pro stomasestřičku ve FN Brno-Bohunice 
Mgr. Moniku Antonovou. Vždycky vstřícná, pomůže 
a poradí. Předem děkuji. Mám stomii 29 let a opravdu 
pamatuji černo-bílý sešítek časopisu RADIM z roku 
1994. Za roky odebírání časopisu jsem získala ně- 
kolik dobrých rad a tipů, za což děkuji. Přeji všem 
pevné zdraví.

Jana d., Kuřim

ConvaTec

Společnost správná, která nám všem 
sílu dává. Děkuji Vám všem, paní Alici 
Křepínské, za přání k narozeninám, za 
časopis RADIM. RADIM to je radost  
sladká, otevírá nám všem vrátka. Po- 
radí, pomůže všem, když nám není 
zrovna hej.

Eliška N., Třebíč
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Jméno a příjmení

adresa 

PSč  Telefon E-mail

datum nar. datum operace Rodné číslo  

Typ stomie: kolostomie ileostomie urostomie

délka trvání stomie:  dočasná trvalá

Pomůcky budou předepisovány: ve stomaporadně v ordinaci PRL 

(samolepící)
Typ pomůcky při propuštění:  jednodílná    dvoudílná adhezní 

Název výrobce pomůcek

adresa nemocnice, název oddělení 

Jméno stomasestry

Vážená paní, vážený pane, 
příležitost podělit se o své myšlenky či pocity s jinými a dozvědět se cenné rady a infor-
mace – to je jedna z cest, jak překonat obtížná období života. Proto vám představujeme 
časopis RaDim. Pomáhá již několik let zmírnit obtíže, které při ošetřování stomií vznikají. 
Zprostředkovává kontakt mezi stomiky, kterých se problematika stomií týká. Na jeho 
obsahu se můžete podílet i vy informacemi o tématech, která vás zajímají, a vlastními 
příspěvky o vašich problémech a způsobu jejich řešení. Vyplňte prosím údaje uvedené  
na spodní straně (hůlkovým písmem), abychom vám časopis RaDim mohli bezplatně  
a diskrétně zasílat přímo na vaši adresu. 
V případě, že časopis již odebíráte, není nutné přihlášku odesílat.

P ř i h L á š k a
DISKUZE NA TéMA VELKé NÁVRATy

Velice mě zaujala rubrika Velké návraty, i když 
v posledním čísle 1/2017 se již neobjevuje. Je to 
škoda, protože jejím posláním bylo a je být inspi-
rací pro ostatní stomiky. Nad pojmem „velké“ 
jsem se ale stále zamýšlel a zamýšlím. Proč zrovna 
velké? Protože jsme přežili opravdu velmi nároč-
nou operaci? Dnes úroveň lékařské vědy a mož-
nosti technického vybavení na nejvyšší světové 
úrovni, včetně vysoké světové úrovně naší zdra-
votní péče, jsou více méně zárukou pooperač-
ního přežití. Návrat do světa živých tedy nepova-
žuji za zázrak, ale dnes již skoro za normu, k její-
muž vybočení samozřejmě dochází, ale v malém 
počtu případů. I to by měli mít před operací ne-
mocní na paměti a jít „do toho“ plni optimismu, 
neboť strach z operace je v da-
ném případě největším nepří-
telem. Tedy tady jsme dou-
fám za jedno. Ale vraťme se 
k pojmu „velké návraty“. Vy-
světlili jsme si, že určitě ne-
jsou velké jen proto, že jsme 
přežili. Proč by tedy měly být? 
Většina uveřejněných příběhů 
hodnotí tyto návraty jako zvlá-
dnutí této těžké životní situ-
ace a popis, jakým způsobem 
se s ní pisatelé vyrovnali. Znám 
stomiky, kteří díky podpoře 
celé rodiny a přátel a zejména 
díky perfektní pooperační 
péči a bezesporu díky vysoké 
úrovni stomických pomůcek se dokázali znovu 
zařadit do života a neberou svoji nemoc jako han-
dicap, ale jako realitu, která některým z nich 
i znovu nasměrovala a obohatila jiným způsobem 
jejich život. Osobně beru jako základní kritérium 
inteligence člověka jeho stupeň adaptability. 
A Češi patří mezi nejadaptabilnější národ na 
světě. V tomto směru jsem tedy optimista a my-
slím si, že většina českých stomiků se se svou 
nemocí dovedla vyrovnat a žijí dál nejen spoko-
jený rodinný život, ale vrátili se i ke svým oblíbe-
ných činnostem, sportují, chodí do společnosti, 
a co mě nejvíce překvapilo, cestují. A to nejen 
po naší republice, kde vždy mohou počítat s lé-
kařskou pomocí, kdyby ji náhodou potřebovali, 
ale po celém světě a někdy za obdivuhodně těž-
kých a náročných podmínek. A na tomto místě 
jsme se dostali k jádru věci, tedy k mému sdě-
lení vlastní zkušenosti, která by mohla, alespoň 

v to doufám, rovněž být inspirací pro stomiky, kteří 
se nehodlají po velkém návratu do života věnovat 
jen rodině, dětem a vnoučatům, sezení v křesle 
na zahrádce, ale nadále zcela plnohodnotnému 
a aktivnímu životu, tak jako tomu bylo předtím, 
nebo ještě lépe s větší intenzitou, neboť si jistě 
uvědomili, jak je život křehký, a pokud chtějí na 
tomto světě splnit poslání, k němuž byli předur-
čeni, mají k tomu výjimečnou příležitost. Násled-
ným sdílením své vlastní zkušenosti s vámi, sto-
miky, se nechci dávat za příklad. Podobných pří-
padů jsou jistě desítky, ne-li stovky, a jistě i hodně 
lepších. O tom, že mám nádor v močovém mě-
chýři, jsem se dozvěděl v létě roku 2007. Byl 
bohužel zrovna při vstupu do močové trubice 
a mohl vyvolat nesmírné obtíže s močením. Vyža-
doval okamžitý chirurgický zákrok. Musel jsem 

zrušit již zaplacenou dovole-
nou do Tunisu a podstoupit 
transuretální resekci tumoru 
(TURT) pomocí elektrického 
nástroje zavedeného přes mo-
čovou trubici. Operace se zda-
řila. V průběhu dalších let jsem 
prodělal několik recidiv, 33 in-
stilací vakcíny BCG, jejichž 
aplikace ke konci cyklu vy-
volávala značné komplikace. 
Nicméně můj život se nijak 
nezměnil, se stejnou měrou, 
ba s vyšším nasazením, jsem 
vykonával své podnikatelské, 
cestovatelské, přednáškové 
a spisovatelské aktivity a zacho-

vával standardní vyvážený rodinný a společenský 
život. Až do okamžiku, kdy se moje nádorové 
onemocnění začátkem roku 2013 zvrhlo v něco, 
nad čím odborníci kroutili hlavami a nedovedli 
to pojmenovat. V mém divertiklu, poměrně velkém 
výchlipku močového měchýře, který se postupně 
zvětšoval, až se v něm nakonec směstnalo až 
půl litru moči, to vypadalo jako na mořském dně. 
Na obrazovce při cystoskopii – endoskopickém 
optickém vyšetření, bylo možno pozorovat na 
dně divertiklu granulační tkáň, vytvářející něco, 
co vypadalo jako pohybující se mořské sasanky. 
Docházelo k postupnému zarůstání divertiklu. 
Protože jsem ale nepociťoval žádné fyzické ani 
mentální problémy, absolvoval jsem během února 
až dubna plánované služební cesty do Chile 
a na Velikonoční ostrov, následně pak do Brazílie, 
Paraguaye a Argentiny. Kupodivu po realizaci 
těchto náročných cest se ukázalo, že ubylo 
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Více informací na:

ConvaTec Česká republika s. r. o.
Olivova 4/2096 
110 00 Praha 1

OLZ
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zařazením do Seznamu zákazníků* a žádám o bezplatné zasílání časopisu Radim.

datum Podpis

*) Svým podpisem výše potvrzuji, že poskytuji společnosti ConvaTec Česká republika, s. r. o., se sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“) 
na celé období, po které budu zákazníkem správce, svůj výslovný, svobodný a vědomý souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů, 
včetně citlivých údajů, zejména jména a příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození, typu zdravotních obtíží a používaných zdravotních 
pomůcek, data operace, názvu nemocnice a jména a příjmení ošetřující zdravotní sestry (dále jen „údaje“). Prohlašuji, že jsem byl při poskyto-
vání tohoto souhlasu informován o dobrovolnosti poskytnutí údajů, o tom, že zpracování údajů bude probíhat v písemné a elektronické podobě 
a o mých právech vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), zejména o mém 
právu požadovat po informaci o zpracování mých údajů. Jsem si vědom toho, že správce je povinen předat mi informaci bez zbytečného od-
kladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace. Dále jsem si vědom, že v případě, že zjistím nebo se budu 
domnívat, že správce nebo jiný zpracovatel provádí zpracování mých údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního ži-
vota nebo v rozporu se zákonem, můžu (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstra-
nili takto vzniklý stav, zejména mohu požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých údajů. Byl jsem seznámen s tím, že se 
můžu se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále beru na vědomí, že pokud dojde k porušení zákonných povin-
ností ze strany správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Tímto výslovně souhlasím se zpracováním mých údajů pro 
účely: (a) provádění dotazníkového šetření týkající se měření kvality života, (b) pravidelného poskytování informací o tom, jak správně používat 
výrobky a služby správce, (c) pravidelného nabízení výrobků a služeb správce a (d) statistického zpracování mých údajů. Dále výslovně souhlasím 
s předáváním mých údajů (včetně citlivých údajů) ke zpracování třetí osobě (zejména ošetřujícímu zdravotnickému personálu anebo společ-
nosti, jakožto zpracovateli údajů) k výše uvedeným účelům, a to i do jiných států, včetně států, jejichž právní ochrana osobních údajů neod-
povídá úrovni ochrany poskytované zákonem.
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Olivova 4/2096 
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Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zařazením do Seznamu zákazníků* a žádám o bezplatné zasílání časopisu Radim.
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v divertiklu podezřelé granulační tkáně a celkový 
stav byl hodnocen jen jako pozánětlivý nález. 
Nebylo tedy nic proti tomu, abych v polovině 
měsíce září absolvoval spolu s manželkou osmi-
denní dovolenou na Mallorce. Během tohoto po-
bytu jsem již začínal cítit, že se v močovém mě-
chýři něco děje. Začátkem října jsem proto absol-
voval uretroskopické prohlédnutí močové tru-
bice a močového měchýře spojené s odběrem 
vzorků ze sliznice, tzv. biopsii (UCSK). Výsledek 
ukázal dramatické zhoršení zejména v divertiklu, 
postupnou invazi nádoru do močového mě-
chýře a byl objeven fokus spinocelulárního kar-
cinomu. Podle sdělení lékařů je tento karcinom 
vzácný, postihuje zejména ženskou populaci a je 
velmi rizikový a se špatnou prognózou. Bylo do-
poručeno podstoupit urychleně odstranění mo-
čového měchýře spojené s uměle 
vytvořenou derivací moče, tzv. radi-
kální cystektomii. Náročná operace 
(víc než 4 hodiny) spojená i s odbě-
rem prostaty, semenných váčků a pá-
nevních mízních uzlin se podařila. 
Není mým úmyslem popisovat po-
operační potíže, které jsou po tak 
náročné operaci obvyklé. Chci se 
opět vrátit ke svému „velkému ná-
vratu“, který se mě zřejmě jaksi 
netýkal. Ještě před operací jsem 
dokončoval populárně-odbornou 
knihu „Přežije jezero Titicaca třetí 
tisíciletí?“, výsledek to mého deseti-
letého studia toho nejvýše polože-
ného horského jezera na světě, které se nachází 
v Andách (©2014). Jsa ještě napojen na pří-
stroje a v horečkách na jednotce intenzivní péče, 
požádal jsem o papír a tužku a snažil jsem se dělat 
si poznámky, co ještě zbývá v knize dokončit. Moc 
slavné to nebylo, ale pokračoval jsem v práci již 
na lůžku v nemocnici bez slavného návratu do 
života. Prostě byla tu kontinuita. V prosinci 2017 
tomu budou 4 roky od této jistě velmi závažné 
operace a tak je tomu doposud – kontinuita po-
kračuje. Dá se říci, že za poslední 4 roky jsem 
udělal snad nejvíce práce v životě, ať již na poli 
pracovním, neboť stále podnikám, či spisovatel-
ském (druhé vydání knihy „The Application of 
Engineering Geology to Dam Construction“ 
©2014, kniha uvedena již ve více než šedesáti 
zemích světa), či přednáškovém a výstavním 
(trvalá výstava mých fotografií a dokumentů 
o mé padesátileté spolupráci s Peru v zámku 
Letovice) viz www.horsky.estranky.cz. 

Chci se ještě na závěr zmínit o některých svých 
pochybnostech, které mi po operaci dělaly sta-
rosti. Tedy: 1/ Budu moci přednášet? Nasadím 
si urostomický sáček a po hodině, možná dří-
ve, budu muset sdělit: „Promiňte, jen na chvíli 
přednášku přerušíme, potřebuji vypustit sá-
ček.“ Tedy nic takového se nekoná, obavy jsou 
zcela zbytečné. Sáček vydrží i tři hodiny, po-
kud tomu přizpůsobíme pitný režim. 2/ Budu 
moci létat letadlem? Vždyť již od roku 1991 
spolupracuji se Španělskem a každý rok třikrát 
až čtyřikrát musím do Madridu. Bez problémů. 
Lety zvládám naprosto v pohodě. 3/ Budu se 
moci koupat v moři, v bazénu? Ano, nic zvlášt-
ního, problémem pro muže je jen koupací úbor. 
Na setkání stomiků v Brně v tomto roce (2017) 
jsem v tomto smyslu vznesl dotaz a již v čísle 

1/2017 je tato otázka řešena. 
Nicméně, sám jsem se nakonec 
dopracoval k tomu, že nejvhod-
nějším vrškem pro muže je funk-
ční tílko zakoupené v prodejnách 
A3 Sport či Sportisimo. 4/ A jak 
to bude s dálkovými lety a poby-
tem v tropickém klimatu? Vrátil 
jsem se právě z Havany, kde jsem 
byl lektorem a přednášejícím na 
mezinárodním kongresu. Neexis-
tuje přímý let z Prahy do Havany 
a navíc jsem z Brna. Tedy autobu-
sem Brno – Praha – Amsterodam 
a poté letadlem do Havany. Cel-
kem i s čekáním na letištích dlou-

hých 16 hodin. Je to k vydržení? Ano, absolutně 
bez problémů. A co tropické klima? Úžasně 
svědčí urostomikům, zejména ta možnost pra-
videlného plavání v teplé vodě a vydatného 
odpočinku ve stínu či na sluníčku.

Jedna pochybnost, která mě trápí poslední 
rok, však zůstává. Mám vážné problémy s pra-
vým kyčelním kloubem. Ten se nachází asi 20 
cm pod urostomickým vývodem. Stav vyžadu-
jící jeho operaci. Odborní lékaři se však liší 
v názorech. Někteří tvrdí, že vzhledem k vý-
skytu bakterií, které jsou po radikální cystek-
tomii obvyklé, a v mém případě je jich přemíra 
a nezabírají na antibiotika, je taková operace 
velmi riziková. S pozdravem

Otto H., Brno
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Křížovka
V tajence křížovky najdete toto moudro:
je jenom jedna cesta...
Odpovědi můžete zasílat na adresu  
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 
110 00 Praha 1 a zapojit se tak do slosování.

Tajenka z minulého čísla: Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc než tím, co je jim k smíchu.

Všem výhercům gRATULUJEME.

Zdeněk Č., bruntál 

Jana Ď., Karviná

Jiří H., Frýdek-Místek 

Jaromír H., Karviná 

Václav J., Karviná

Petr K., Teplice

Eva M., K. Vary

Zdeněk P., Louny

Jiří T., Přerov

Ladislav T., Jičín 

Rudolf W., Karviná

Josef S., Pelhřimov

František S., Svitavy 

Miloslav š., J. Hradec

Jan š., Karviná



O stomii víme vše. V našem týmu pracují zdravotní 
profesionálové i samotní stomici. 

rádi vám pomůžeme, protože pomáhat nás baví.

VYSLECHNEME POCHOPÍME VÁS

PORADÍME POMŮŽEME

ZNÁMEZNÁME VYŘEŠÍME

ZAVOLEJTE NÁM!
S NÁMI SI O STOMII MŮŽETE POVÍDAT TŘEBA 

CELÝ DEN. ZEPTEJTE SE NÁS NA COKOLIV. 


