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Úvod 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že je v České republice ročně diagnostikováno asi 8000 no-

vých případů kolorektálního karcinomu a že tato diagnóza má na svědomí nejvyšší po-

díl nově založených stomií, a také s ohledem na stále se zvyšující úspěšnost léčby ve 

smyslu délky přežívání a zvyšování kvality života pacientů, je jasné, že setkání 

s člověkem, který má na svém těle některý z typů umělého vyústění, nebude záležitostí 

výjimečnou a vázanou pouze na specializovaná zdravotnická zařízení. Proto bychom 

my, farmaceutičtí asistenti, ať již budeme pracovat v lékárně nebo výdejně prostředků 

zdravotnické techniky, měli být na taková setkání dostatečně odborně připraveni. 

 

Tato práce by měla být v této přípravě alespoň částečným pomocníkem. 

 

 Teoretická část sestává z informací o typech stomií a příčinách jejich zakládání, o 

kompenzačních pomůckách pro pacienty se stomií a jejich úhradách z veřejného zdra-

votního pojištění, o systému péče o stomiky a o možných komplikacích a problémech, 

které život se stomií přináší.  

 

V praktické části jsou pak popsány konkrétní případy problémů a komplikací jednotli-

vých pacientů, se kterými jsem se v praxi setkala, a jejich řešení. Celou práci doplňuje 

dotazníkové šetření provedené mezi stomickými pacienty zaměřené na problémy 

s používáním pomůcek a jeho vyhodnocení. 
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1 Cíl práce 

 

Hlavním cílem práce je ukázat možnosti účinné pomoci v řešení problémů pacientů 

s nejčastějšími typy umělých vyústění z pohledu farmaceutického asistenta. 

 

Dílčími cíli je seznámit čtenáře s kompenzačními pomůckami pro pacienty se stomií, se 

systémem péče a s možnými komplikacemi, které může přinášet život se stomií, 

v praktické části práce popsat za pomocí kazuistik z vlastní praxe, s jakými skutečnými 

problémy se pacienti s různými typy umělých vyústění potýkají a jakým způsobem tyto 

problémy lze řešit na úrovni výdejny prostředků zdravotnické techniky, a v neposlední 

řadě ukázat, že kvalitně odborně proškolený a s věcí seznámený personál výdejny může 

v odstraňování těchto problémů významně pomoci, a tím z pracovníků výdejen pro-

středků zdravotnické techniky sejmout nálepku pouhých prodavačů a zvýšit jejich od-

borný kredit. 
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2 Teoretická část 

2.1 Stomie, dělení a příčiny založení 

 

Termín stomie definuje pro potřeby této práce umělé vyústění dutého orgánu na povrch 

těla a zakládá se jako nová, náhradní komunikace orgánu se zevním prostředím 

z důvodu obstrukce nebo ztráty přirozeného spojení. [Vokurka, Hugo, 2009] 

 

Stomie může být trvalou v případech, kdy je patrno, že již nebude v moci obnovit kon-

tinuitu daného orgánu, nebo je pouze přechodným řešením, její funkce je protektivní, a 

po obnově anatomických a fyziologických poměrů je zrušena. 

 

V základním pohledu stomie dělíme dle jejich funkce na dvě skupiny: nutriční a deri-

vační. 

 

Nutriční, tedy výživné stomie se zavádí z důvodu podávání enterální výživy pacientům, 

kteří nemohou nebo nechtějí přijímat potravu cestou přirozenou. Podle koncového místa 

zavedení katétru, tedy místa, kam se výživa podává, je rozlišujeme na gastrostomie (do 

žaludku) a jejunostomie (do tenkého střeva). Cesta zavedení katétru je dále ještě dělí na 

nasální a perkutánní, např. nasogastrická sonda je sonda zavedená nosem do jícnu a 

končí v žaludku, perkutánní endoskopická gastrostomie je sonda zavedená přes kůži do 

žaludku za asistence endoskopu. 

 

Důvody pro zavedení nutriční stomie jsou popáleninové trauma, neurologické poruchy, 

úrazy hlavy a mozku, dlouhodobé poruchy vědomí, vyhasnutí polykacího reflexu např. 

u nemocných s roztroušenou sklerózou, onkologická onemocnění hlavy a krku, těžké 

stomatitidy při onkologické léčbě, mentální anorexie. 

 

Derivační, odvodné stomie jsou stomie zajišťující náhradní komunikaci dutého orgánu a 

odvádějí produkty z tohoto na povrch těla. [Vokurka, Hugo, 2009] Podle orgánu, který 

spojují s povrchem těla, je dělíme na esophagostomie (jícen), tracheostomie (průdušni-

ce), ileostomie (tenké střevo), kolostomie (tlusté střevo) a urostomie (močovody). 
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Esophagostomie se obvykle zakládá jako dočasné řešení vývojových vad gastrointesti-

nálního traktu u novorozenců a zajišťuje odvod slin jako prevenci před jejich aspirací. 

Tracheostomie se zakládá u pacientů při úrazech a nádorových onemocnění krku, u ur-

gentních stavů typu anafylaktický šok a při obstrukci horních cest dýchacích s cílem 

zajistit jejich průchodnost. 

 

Ileostomie, kolostomie a urostomie představují naprostou většinu trvalých derivačních 

stomií a můžeme se s nimi vcelku běžně setkat. V České republice sice neexistují regist-

ry pacientů se stomií, ale odhad jejich počtu se pohybuje přibližně okolo deseti tisíc 

osob, na celém světě se odhaduje asi sedm milionů stomiků. [www.ilco.cz] Proto jsou 

těmto nejčastějším druhům umělých vývodů věnovány následující samostatné kapitoly a 

jsou hlavním předmětem této práce. 

 

Na tomto místě je třeba také konstatovat, že počet založených stomií rozhodně není 

ovlivněn nějakými chirurgickými trendy, neboť založení stomie je provedeno jen 

v případě, kdy už nepřipadá v úvahu jiný způsob terapie. Pacient si tedy může být bez 

pochybností jist, že chirurg neměl jiné volby. Prioritou chirurga je vždy operační výkon 

zachovávající kontinuitu orgánu. [Otradovcová, Kubátová, 2006] 

 

2.1.1 Ileostomie 

Ileostomie je chirurgické vyústění poslední části tenkého střeva, ilea, kyčelníku, břišní 

stěnou, které je provedeno incizí a zpravidla se umisťuje na její pravou stranu asi 5cm 

pod pas mimo kyčelní kost. [Midgley, 1993] 

 

Vývod tenkého střeva se neprovádí tak často jako vývod střeva tlustého a důvodem jeho 

založení je obvykle odstranění celého tlustého střeva pro ulcerózní kolitidu, karcinom, 

rozsáhlá poranění, nádorovou polypózu. Vzácnější příčinou založení ileostomie je snaha 

o zklidnění nespecifických zánětů tlustého střeva, stav po operačním výkonu resekce 

tlustého střeva, poranění, úrazy, ileózní stavy, u dětí vývojové vady. [www.chirurgie.cz] 

V těchto případech se předpokládá obnovení kontinuity střev, ileostomie se tady zaklá-

dá jako dočasná s protektivní funkcí. 

 

http://www.chirurgie.cz/
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Na pohled se vývod tenkého střeva příliš neliší od vývodu střeva tlustého, makrosko-

pický rozdíl spočívá pouze ve velikosti stomie, ileostomie je menší, její průměr obvykle 

činí 20 – 25 milimetrů. 

 

Zásadní odlišnost od kolostomie tkví v odpadu, který z ileostomie odchází, v jeho 

množství a složení. 

 

Obr. 1: Ileostomie [www.stomici.cz, 9] 

 

Vzhledem ke stálé peristaltice tenkého střeva a jeho řídkému obsahu plnému trávicích 

šťáv, žluči, iontů a vody, odchází z ileostomie řídký, chemicky agresívní odpad perma-

nentně a ve velkém objemu, který se adaptací lidského organismu časem poněkud za-

hustí a objem zmenší. V bezprostředním pooperačním období může ileostomie odvádět 

i několik litrů vodnatého obsahu. Po stabilizaci by mělo odcházet 800 – 1500 mililitrů 

střevního obsahu za 24 hodin. [Otradovcová, Kubátová, 2006] 

 

Trvalá ileostomie se chirurgicky provádí buď jako jednootvorový vývod nebo kontinens 

kock. 

Jednootvorová ileostomie se chirurgicky provádí tak, že se incizí (řezem) v břišní stěně 

obvykle v pravém hypogastriu vyvede tenké střevo mírně, asi 1 – 3 centimetry, nad 

úroveň pokožky břicha a okraje střeva se přišijí ke kůži. Mírné vyvedení střeva pak 

http://www.stomici.cz/cache/detail/c1a7b7832749134b9d0edfaa4cc21c54a6bbb01e.png
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usnadňuje aplikaci pomůcek a snižuje skrápění bezprostředního okolí stomie agresívním 

obsahem střevním. 

 

Kontinens kock se podobá jednootvorové ileostomii, ale z jeho vývodu neodcházejí 

obsah a plyny trvale, protože se z tenkého střeva při operaci vytvoří rezervoár, ve kte-

rém se hromadí střevní obsah, jehož tlak působí na vývod, tím ho uzavírá a zabraňuje 

tak nepřetržitému vyprazdňování. Obsah rezervoáru se vypouští v určitých časových 

intervalech (6 – 8 hodin) zavedením výpustného katétru do rezervoáru. Výhodou tohoto 

řešení je, že pacient nemusí nosit ileostomický sáček jímající odpad, stomii překrývá 

pouze velmi diskrétní zátkou. [www.zelenahvezda.cz] Tento typ stomie je možno 

z fyziologických důvodů provádět pouze na tenkém střevě, podmínkou je totiž tekutý 

střevní obsah. 

 

2.1.2  Kolostomie 

Kolostomie, někdy též kolonostomie, je souhrnný název pro vyústění tlustého střeva 

před stěnu břišní. Podle polohy stomie na tlustém střevě se dělí na cékostomii, transver-

sostomii a sigmoideostomii. 

 

Obr. 2: Kolostomie [www.stomici.cz, 13] 

 

Vývod tlustého střeva tvoří většinu stomií a důvodem jeho založení jsou nádorová one-

mocnění tlustého střeva (kolorektální karcinom, familiární adenomatózní polypóza, 

http://www.stomici.cz/cache/detail/30b59165473a2b7383f6b3e9d19f7ff771de62c4.png
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Gardnerův syndrom), střevní záněty (ulcerózní proktokolitida), poranění, úrazy, perfo-

race, divertikulární choroba, poškození střeva radioterapií, vývojové vady (atrézie anu, 

anus vestibularis). 

 

Zda bude kolostomie dočasnou nebo trvalou rozhodne možnost zachování svěračového 

aparátu konečníku s jeho nejdůležitější složkou anorektálním prstencem. [Ferko et al, 

2002] Při nutnosti jeho odstranění je tedy založena kolostomie trvalá, kterou by teore-

ticky bylo možno realizovat v místě konečníku, ale prakticky by nastal velký problém 

s udržováním hygieny, protože stolice by odcházela nekontrolovatelně a samovolně. Je 

tedy podstatně lepší vyvést střevo na stěnu břišní, kde je snazší dodržovat hygienu, za-

chycovat stolici do sáčků, regulovat odchod plynů přes filtry a chránit pokožku v okolí 

stomie. 

 

Kolostomie je na pohled malý kruhový otvor o průměru 20 – 50 mm, trochu vyvýšený 

(5 – 10 mm) nad úroveň pokožky. Její povrch je červený, lesklý a neustále vlhký. Není 

citlivá na bolest, neboť ve sliznici se nenacházejí nervová zakončení. 

 

Do tlustého střeva, které rámuje břišní dutinu a je dlouhé přibližně 1,5 metru, přichází 

řídký střevní obsah, trávenina, ze střeva tenkého. Všechny procesy trávení jsou již 

ukončeny, v tlustém střevě dochází pouze ke vstřebávání vody a iontů z tráveniny a tím 

k jejímu zahušťování a formování stolice. Stejně jako celým trávicím traktem prochází i 

tlustým střevem mísící a peristaltické pohyby, jejichž regulace je řízena vegetativně a 

reflexně, např. duodenokolický nebo gastokolický reflex způsobí po rozepětí duodena 

nebo žaludku přijatou stravou zvýšenou peristaltiku kolon. [Rokyta et al., 2008] 

V důsledku těchto činností z kolostomie odchází odpad sice nekontrolovaně, ovšem ne 

nepřetržitě jako tomu je u ileostomie, ale nepravidelně v 1 – 4 porcích denně v kratším 

časovém úseku po přijetí potravy a obvykle formován do stolice. Výjimku tvoří cékos-

tomie, která je zakládána na přechodu tenké – tlusté střevo, a tedy z pohledu konzisten-

ce a množství odpadu vyhlíží jako ileostomie, tj. odchází velký objem řídké, chemicky 

agresívní tráveniny. 

 

Kolostomie se chirurgicky nejčastěji provádí metodou resekce podle Hartmanna a jsou 

buď jednootvorové (jednohlavňové) nebo dvouotvorové (dvouhlavňové). Jednootvoro-
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vá kolostomie se zakládá po odstranění konečníku, dvouhlavňová kolostomie bývá do-

časná. [Vodička et al., 2006] 

 

  

2.1.3 Urostomie 

Urostomie je uměle vytvořené vyústění močových cest před stěnu břišní a důvodem 

k jejímu založení je překážka zabraňující normálnímu odtoku moči, např. vývojové va-

dy, poranění nebo nádorové onemocnění močového měchýře nebo močovodů, neléčené 

záněty močových cest, neurologická poškození a onemocnění. 

 

Urostomie se dělí podle toho, co odvádí moč na povrch těla na epicystostomii, nefros-

tomii, ureterostomii, urostomii vyvedenou přes tenké střevo a kontinens urostomii kock 

rezervoár. 

 

Epicystostomie je zavedení močového katétru přes stěnu břišní prováděné pro zajištění 

rychlé derivace moči při překážkách znemožňující katetrizaci uretrou např. při stenóze, 

traumatickém poškození, lézích. 

 

Nefrostomie je zavedení nefrostomického drénu do ledvinné pánvičky za sonografické 

nebo RTG kontroly. Nefrostomií se řeší obstrukce močových cest pod pánvičkou, způ-

sobená stenózou, zaklíněným močovým kamenem, nádorem, úrazem, poraněním. 

 

Ureterostomie je vyvedení močovodů na povrch břišní stěny, provádí se zcela výjimeč-

ně, spíše u dětí jako dočasné řešení. [Otradovcová, Kubátová, 2006] Řadíme ji do stomií 

inkontinentních, stejně jako ileostomii, moč otéká nepřetržitě a její odtok nelze ovlivnit. 

Je to na pohled drobný, v průměru 5 – 10 milimetrů měřící vývod růžovošedého zabar-

vení. Vyžaduje přepečlivé ošetřování, neboť touto cestou lze snadno infikovat močové 

ústrojí. 

 

Vyvedení močovodu na povrch těla přes tenké střevo je řešením, které snižuje riziko 

infekce močového ústrojí na minimum, a nazývá se urostomie přes tenké střevo, větši-

nou pouze krátce urostomie. Provádí se chirurgicky tak, že se z tenkého střeva odebere 

krátký segment zdravého střeva a střevo se opět sešije. Odebraný kousek střeva, který 

zůstává v dutině břišní, se na jednom konci uzavře a z druhého konce se vytvoří incizí 
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ve stěně břišní klasický vývod. Do střeva se nyní zavedou močovody. Tento typ stomie 

je také inkontinentní a vyžaduje trvalé nošení sáčku jímacího vytékající moč. 

 

Kontinens urostomie je již dříve popsaný samouzávěrný vývod tenkého střeva (kapitola 

2.1.1), který lze použít i pro odvádění moči. Z izolovaného krátkého úseku dolní části 

tenkého střeva se vytvoří rezervoár s vývodem na stěnu břišní, do rezervoáru jsou zave-

deny močovody. Moč, kterou přivádějí, se v rezervoáru shromažďuje, stlačuje vývod a 

tím ho uzavírá. Obsah se vypouští v určitých časových intervalech (4-6 hodin) zavede-

ním katétru do vývodu. Tato stomie se řadí mezi kontinentní, nevyžaduje stálé nošení 

jímacích sáčků ani častější vypouštění zásobníku, na krytí stomie stačí užít stomickou 

zátku. 

 

 

Obr. 3: Kontinens urostomie [www.stomici.cz, 24] 

 

2.2 Kompenzační pomůcky pro pacienty se stomií 

 

K zajištění dostatečné hygieny a komfortu, k ulehčení života se stomií, ke zvýšení jeho 

kvality a k umožnění návratu do normálního plnohodnotného života byla vyvinuta celá 

řada pomůcek pro pacienty s různými typy umělých vývodů. Tyto pomůcky jsou neu-

stále inovovány, při inovacích jsou brány na zřetel požadavky nejen zdravotní, ale i po-

žadavky pacientů, vedoucí ke snadnější obsluze a jednoduššímu a bezproblémovému 

používání v podmínkách nejen běžného, ale i velmi aktivního života. Jsou stále vyvíje-

ny nové modely a typy pomůcek s využitím nových moderních materiálů. 
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Obr. 4: Základní stomické pomůcky [www.salts.co.uk, 26] 

 

Pomůcky jsou pro přehlednost rozčleněny na níže uvedené a popsané skupiny. 

 

 2.2.1 Jednodílný systém 

Jednodílný systém je v základu představován jímacím sáčkem s integrovanou lepicí 

plochou. 

 

Lepicí plocha slouží k připevnění pomůcky k tělu a musí splňovat na ní kladené přísné 

požadavky. Materiál, ze kterého je vyrobena musí být hypoalergenní, dostatečně flexi-

bilní, s dlouhotrvajícím lepicím efektem adhezivní vrstvy, ale na druhou stranu musí být 

snadno snímatelný, bez zanechávání adhezivního materiálu na pokožce. Lepicí vrstva je 

nejčastěji vyrobena z hydrokoloidní želatiny, někdy je adheze ještě zvýšena přidáním 

mikroporézní pásky na vnější okraj plochy. V každém případě je lepicí vrstva určena 

k jednorázovému užití, při opakovaném nalepování adhezivní efekt výrazně klesá zaná-

šením vrstvy nečistotami, odloučenými svrchními buňkami pokožky, potem, použitou 

kosmetikou. 

 

V lepicí ploše je uprostřed vyseknutý kruhový otvor konkrétního daného průměru (25, 

30, 35, 40, 45 mm), jindy výrobci volí vyseknutí malého otvoru, který je určen k úpravě 

vystřižením nůžkami podle šablony (až do průměru 80 mm). Vzhledem k tomu, že 

téměř žádná stomie nemá tvar pravidelného kruhu, je zapotřebí  předem vyseknutý 
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otvor upravovat z důvodu dobrého přilnutí, ochrany okolní pokožky a zabránění podté-

kání. 

 

Obr. 5: Jednodílný výpustný systém [www.zelenahvezda.cz, 12] 

 

Jímací sáčky jsou vyrobeny z plastové fólie, která je na povrchu obvykle potažena 

netkanou textilií pro příjemnější nošení na těle a pro snížení vydávání zvuků (šustění). 

Sáčky mohou být neprůhledné, v barvě diskrétní béžové nebo bílé, nebo průhledné. 

Průhledné sáčky se s výhodou užívají v případech, kdy je třeba vizuální kontrola odchá-

zejícího odpadu bez nutnosti odlepování pomůcky. 

 

Sáčky jsou v naprosté většině opatřeny v horní části filtrem eliminujícím zápach obsahu 

sáčku a odcházejících plynů. Filtr také brání nafukování jímacího sáčku střevními ply-

ny. 

 

Sáčky určené pro ileostomie, ureterostomie a inkontinentní urostomie mají v dolní části 

výpusť s různými mechanismy otevírání. Výpusť slouží k opakovanému vypouštění 

řídkého a objemného odpadu bez nutnosti snímání pomůcky (ekonomické hledisko). 

 

Jednodílný systém zůstává k tělu přilepen a jeho výměna probíhá dle potřeby nebo po 

naplnění sáčku. Vždy se mění celý systém, již jednou odlepenou pomůcku nelze znovu 

aplikovat, adhezivní schopnost podložky je jednorázová. 

 

  

http://www.zelenahvezda.cz/img/datasheet/popis/600x600/jpg/837
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2.2.2 Dvoudílný systém 

Dvoudílný jímací systém, jak je z názvu patrno, je tvořen dvěma samostatnými díly a to 

podložkou a sáčkem, který se k podložce připevňuje pomocí plastového přírubového 

kroužku s různými typy pojistek. Vlastnosti a materiály podložek a sáčků se neliší od 

vlastností a materiálů u jednodílného systému. 

 

Obr. 6: Podložky k dvoudílnému systému [www.zelenahvezda.cz, 18] 

 

Rozdíl spočívá v četnosti odlepování podložky, která zůstává nalepena na těle 3 – 5 dní, 

během tohoto času se mění pouze sáčky. Na podložce lze střídavě používat různé typy 

sáčků, musejí se shodovat velikostí s podložkou [Otradovcová, Kubátová, 2006]. Sys-

tém lze doplnit přídržným páskem okolo těla, na podložce jsou k tomuto účelu plastové 

úchytky. 

 

 2.2.3 Systém adhezivní technologie 

Na první pohled vyhlíží jako systém dvoudílný, sáček a podložka jsou zvlášť, ale spoju-

jí se pouze nalepením sáčku na podložku. Chybí spojovací přírubový kroužek. Tento 

systém je diskrétní a flexibilní. [Otradovcová, Kubátová, 2006] 

 

 2.2.4  Čisticí a ochranné prostředky 

Ochranné a čisticí prostředky také souhrnně nazýváme stomická kosmetika. 

 

Čisticí prostředky slouží k očištění a ošetření okolí stomie, zejména k odstranění zbytků 

adhezivní vrstvy podložky a k odmaštění pokožky. Řadí se mezi ně čisticí roztoky, lo-

tia, mycí pěny, odstraňovače náplasti, čisticí filmy, čisticí ubrousky. 
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Ochranné prostředky chrání kůži v okolí stomie před iritací, prodlužují přilnavost lepicí 

vrstvy podložky, zklidňují a hojí již podrážděnou pokožku. Některé vyrovnávají jizvy, 

kožní řasy a nerovnosti v okolí vývodu a tím umožňují účinnější uchycení pomůcky. 

Jsou ve formě past, krémů, pudrů, roztoků. 

 

Do skupiny stomická kosmetika řadíme také pohlcovače pachů ve formě kapek nebo 

kapslí, které se aplikují do jímacího sáčku a eliminují zápach jeho obsahu, a zahušťova-

če řídkého odpadu ve formě tablet nebo prášku, které se vkládají do jímacího sáčku. 

 

 2.2.5 Krytky, zátky 

Pro pacienty provádějící pravidelně irigaci a pro situace, kdy je zapotřebí obzvlášť dis-

krétního zabezpečení stomie, např. sport, společenské události, jsou určeny zátky a 

krytky. 

 

Tyto drobné pomůcky nemají žádnou jímací kapacitu, pouze uzavírají a překrývají (pře-

lepují) vývod a mechanicky tak zabraňují odchodu střevního obsahu. Zátku si lze před-

stavit jako adhezivní a flexibilní destičku čtvercového tvaru o straně cca 70 mm, která 

na lepivé straně má uprostřed kuželovitý kónus určený k zasunutí a uzavření stomie. 

Krytka je v podstatě pouze výkonnější náplastí s nepřilnavým a nepropustným pol-

štářkem uprostřed, která se přelepuje přes stomii. Některé tyto pomůcky jsou opatřeny 

filtrem odcházejících plynů a poskytují tak nositeli vyšší komfort. 

 

V každém případě je třeba použití zátek nebo krytek vyzkoušet a nacvičit, a tím předejít 

nepříjemným a nežádoucím situacím (vznik meteorismu, náhlé odlepení krytky tlakem 

střevního obsahu a jeho nekontrolovatelný odchod bez jímacího systému). 

 

 

 2.2.6 Irigační soupravy a příslušenství 

Irigace je ověřená metoda vyprazdňování prováděná prostřednictvím nálevu vody do 

střeva  irigační soupravou. Běžný čtenář zná tento proces spíše pod názvem klystýr, 

výplach nebo laváž střeva, která se používá ze zdravotních, hygienických, rituálních a 

náboženských důvodů v populaci vcelku běžně. U pacientů s vývodem přichází v úvahu 

irigace u kolostomie, nejlépe sigmoideostomii, nejdříve asi šest měsíců po jejím založe-

ní, kdy je již vše zhojeno a pacient nemá žádné komplikace. Benefit irigace spočívá 
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v tom, že po jejím provedení neodchází ze stomie po určitou dobu (24 - 72 hodin) žádný 

odpad, tedy není nutno nosit jímací systém, dostačující pomůckou pak je diskrétní kryt-

ka nebo zátka stomie. Pravdou ovšem zůstává, že přínos je vykoupen časovou náročnos-

tí procesu.  

 

 
 

Obr. 7: Irigační souprava [www.zelenahvezda.cz, 11] 

 

K irigaci se užívá irigační souprava sestávající ze zásobníku vody, irigační hadičky s 

regulátorem, která se zavádí stomií do střeva a vede nálev ze zásobníku, z pojistného 

kónusu, který uzavírá dočasně stomii po naplnění střeva nálevem a vyjmutí irigační 

hadičky, a z odvodných sáčků, sloužících k zachycení střevního obsahu s nálevem po 

vyprázdnění. 

 

2.2.7  Pásy a přídržné prostředky 

Pro zvýšení jistoty pacientů je možno jímací systém doplnit pružnými přídržnými pás-

ky, které mechanicky přidržují pomůcky na těle. 

 

Pro pacienty s uvolněnou břišní stěnou, ohrožené břišní nebo parastomální kýlou jsou 

určeny speciální stomické břišní pásy v různých výškách dle potřeb pacienta. Pásy jsou 

vyrobeny z kompresivního materiálu a zohledňují umístění vývodu na stěně břišní. Pásy 

některých výrobců dokonce umožňují úpravu tvaru otvoru pro stomii vystřižením, pásy 

jiných nesnesou žádných úprav bez porušení celistvosti. 
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Obr. č 8: Stomický břišní pás [www.en.ormihl.fr, 22] 

 

2.2.8 Pomocný materiál 

Do skupiny pomocný materiál lze zařadit všechny pomůcky a potřeby stomika nutné 

k péči o stomii. Patří sem obvazový materiál ve formě gázy nebo vaty, užívaný při apli-

kaci ochranných a čisticích prostředků, nůžky s tupými hroty pro úpravu otvoru 

v podložkách, tužka pro zakreslení tvaru stomie na podložku, zrcátko pro kontrolu sto-

mie a nalepených pomůcek, holicí strojek pro odstranění ochlupení v okolí stomie, 

menstruační tampony, které se zavádějí do stomie po sejmutí jímacího systému na dobu 

než je provedena hygiena okolí vývodu a může být přilepen nový jímací systém. Toto 

opatření je nutné zejména u inkontinentních stomií, ze kterých odpad odchází nepřetrži-

tě a znemožňuje tak dokonalou očistu, ale doporučuje se i u ostatních typů vyústění. 

 

V neposlední řadě lze do této skupiny pomůcek zařadit i sáčky na odpad, do kterých se 

vkládají použité stomické pomůcky i s obsahem a ostatní použitý materiál. Nikdy jímací 

systémy nelze likvidovat vhozením do toalet a spláchnutím do kanalizace, ačkoli někteří 

výrobci již vyvinuli plně degradabilní jímací systém určený k likvidaci vhozením do 

toalety. 
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2.2.9  Přehled úhrad pomůcek pro stomiky z veřejného zdravotního pojiš-

tění 

Pomůcky pro pacienty se stomií hrazené z veřejného zdravotního pojištění v souladu se 

zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění předepisuje na poukaz na lé-

čebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen „poukaz“) smluvní lékař zdravotní pojišťov-

ny odbornosti praktický lékař, chirurg, urolog, internista nebo onkolog. Pomůcky se 

předepisují nejvýše na dobu 3 měsíců. 

 

Stomické pomůcky jsou členěny do jednotlivých skupin: 

jednodílné systémy (1D), dvoudílné systémy (2D), adhezní technologie, systémy irigač-

ní, 

systémy stomické na dočasnou kontinenci, podložky stomické a ostatní prostředky. 

Tyto pomůcky mohou být předepsány na poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. 

 

Z podskupiny 03 – pomůcky stomické Číselníku prostředků zdravotnické techniky Vše-

obecné zdravotní pojišťovny lze předepisovat následující pomůcky v uvedeném množ-

ství s uvedenou úhradou: 

 

Systémy 1D 

Prostředek  Preskripce  Úhrada Zvláštní ustanove-

ní 

Systémy 1D ileostomické –  

výpustné sáčky vč. podložky  

max. 30 ks  

měsíčně  

do celkové výše  

8 500,- Kč 

 

Systémy 1D kolostomické –  

uzavřené sáčky vč. podložky 

max. 60 ks  

měsíčně  

do celkové výše  

7 500,- Kč  

 

Systémy 1D urostomické – 

sáčky vč. podložky 

max. 30 ks  

měsíčně  

do celkové výše  

9 000,- Kč 

 

Systémy 1D drenážní –  

sáčky vč. podložky pouze pro 

stomické pacienty 

max. 30 ks  

měsíčně  

do celkové výše 

 8 500,- Kč 

předpis podléhá 

schválení revizním 

lékařem 
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Systémy 2D 

Prostředek Preskripce Úhrada Zvláštní ustanovení 

Systémy 2D ileostomické  

výpustné sáčky  

max. 30 ks   

měsíčně 

do celkové výše  

9 000,- Kč 

 

Systémy 2D kolostomické  

uzavřené sáčky 

max. 60 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

4 000,- Kč 

 

Systémy 2D urostomické sáč-

ky 

max. 30 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

5 500,- Kč 

 

Systémy 2D drenážní sáčky - 

pouze pro stomické pacienty 

max. 30 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

7 000,- Kč 

předpis podléhá 

schválení revizním 

lékařem. 

 

Adhezní technologie 

Prostředek Preskripce Úhrada 

Adhezní technologie –  

sáčky výpustné ileostomické 

max. 30 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

9 000,- Kč 

Adhezní technologie –  

sáčky uzavřené kolostomické 

max. 60 ks  

měsíčně  

do celkové výše  

4 000,- Kč 

 

Systémy irigační a příslušenství 

Prostředek Preskripce Úhrada Zvláštní ustanovení 

Systémy irigační – sety max. 2 sety 

ročně 

do celkové výše  

2 800,- Kč, 

předpis podléhá 

schválení revizním 

lékařem 

 

Systémy stomické na dočasnou kontinenci 

Prostředek Preskripce Úhrada Zvláštní ustanovení 

Systém stomický –  

na dočasnou kontinenci stomie 

kolostomický 

max.  

10 ks podložek,  

60 ks uzavřených sáčků 

a 15 ks zařízení na do-

časnou kontinenci sto-

mie měsíčně  

100 % předpis          podléhá  

schválení revizním 

lékařem 
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V případě předepsání tohoto setu, nemá pacient nárok na další čerpání sáčků a podložek 

v daném měsíci.  

Indikační omezení: Pacient s distální kolostomií s formovanou stolicí. 

 

Podložky stomické 

Prostředek Preskripce Úhrada Zvláštní ustanovení 

Podložky  

pro ileostomiky  

max. 15 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

4 500,- Kč 

 

Podložky  

pro kolostomiky 

max. 10 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

3 000,- Kč 

 

Podložky  

pro urostomiky 

max. 15 ks 

měsíčně 

Do celkové výše  

4 500,-Kč 

 

Podložky stomické – drenážní  max. 10 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

3 000,- Kč 

předpis podléhá  

schválení revizním 

lékařem 

 

Ostatní 

Prostředek Preskripce Úhrada Zvláštní ustanovení 

Krytky stomické max. 30 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

3 100,- Kč, 

předpis podléhá 

schválení revizním 

lékařem 

Zátky stomické max. 30 ks  

měsíčně 

do celkové výše  

3 100,- Kč 

předpis podléhá 

schválení revizním 

lékařem 

Pásy a přídržné prostředky pro 

stomiky (pro 2D systémy) 

max. 2 ks 

ročně 

do celkové výše 

600,- Kč 

předpis podléhá 

schválení revizním 

lékařem 

Prostředky vyplňovací a vy-

rovnávací –  

kroužky těsnicí, kroužky vy-

rovnávací, proužky adhezivní, 

okénko těsnicí 

 do celkové výše  

2 760,- Kč ročně 

 

Prostředky stomické – 

deodorační, pohlcovače pachu 

 do celkové výše 

350,- Kč měsíčně 

předpis podléhá 

schválení revizním 

lékařem 



23 

 

Prostředky stomické –  

zahušťovací 

max. 30 ks  

měsíčně 

do celkové výše 

360,- Kč 

pouze pro ileostomiky 

Prostředky stomické – čisticí – 

pěna čisticí, roztoky, ubrousky 

čisticí, tělové, tělová voda 

 do celkové výše 

350,- Kč měsíčně 

 

Odstraňovače stomické pod-

ložky  

 do celkové výše 

300,- Kč měsíčně 

 

Prostředky stomické – ochran-

né – pudr zásypový, pasty 

ochranné, krémy zklidňující, 

sprej bariérový protektivní, 

destičky ochranné, adaptér 

nízkotlaký 

 do celkové výše  

1 000,- Kč měsíč-

ně 

 

 

Z pomocného materiálu (podskupina 01 – obvazový materiál) nelze s platností od 1. 

dubna 2012 předepisovat žádné pomůcky. 

 

Veškeré požadavky a potřeby pacienta se stomií přesahující výše uvedené limity hradí 

pacient sám. Pouze ve zvláště odůvodněných případech může výši limitu změnit revizní 

lékař pojišťovny a toto vyznačit v dokumentaci a na poukaze, a potom je nadlimitní 

čerpání pomůcek hrazeno také z veřejného zdravotního pojištění. [www.vzp.cz] 

 

V závěru této kapitoly je nutno říci, že množství a cenové nebo hmotnostní limity po-

můcek pro stomiky nebyly stanoveny samoúčelně od stolu, ale došlo se k nim širokou 

diskusí se zástupci zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacient-

ských organizací a z praxe lze konstatovat, že se podařilo nastavit je tak, že pacienti 

nejsou nuceni pomůcky dokupovat a zároveň při plném čerpání limitů nedochází 

k neúčelnému hromadění nevyužitých pomůcek u pacientů doma. 

 

Jako zajímavost uvádím příklady úhrad a limitů pomůcek pro stomiky v různých ze-

mích: 

Izrael: množství pomůcek je dáno potřebami pacienta a doporučením zdravotníků, žád-

ná omezení zatím nejsou stanovena 
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Bosna a Hercegovina: jsou stanoveny limity, které se liší kanton od kantonu, v Sarajevu 

jsou limity srovnatelné s Českou republikou, v Banja Luce jsou zhruba na polovině na-

šich limitů 

Slovinsko: neexistují limity na pomůcky a kosmetiku, pokud pacient zdůvodní ošetřují-

címu lékaři svoje potřeby, lékař může tyto předepsat bez jakýchkoli dalších schvalování 

Polsko: existují limity, které ve finančním vyjádření jsou srovnatelné s námi 

Ukrajina: pomůcky nejsou ani z části hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, stomik 

si hradí vše sám. [Krejčířová, 2008] 

 

2.3 Systém péče o pacienta se stomií 

 

2.3.1 Chirurgické pracoviště 

První osobou, která vyřkne slovo stomie ve vztahu k pacientovi, bývá nejčastěji chirurg, 

který pacienta na operaci připravuje a posléze ji také provádí. Úkolem chirurga je vy-

světlit důvody a způsob vedení operace, její vlastní provedení a pooperační chirurgická 

péče o pacienta, popřípadě řešení pozdějších komplikací. 

 

 2.3.2  Stomasestra, stomická poradna 

Ve zdravotnickém zařízení majícím v péči větší počet stomických pacientů pracuje ob-

vykle speciálně vyškolená ústavní stomasestra, která má pro svoji práci odborné před-

poklady, ale také kompetence. Místo určené pro její práci se nazývá stomická poradna. 

 

S pacientem přichází do kontaktu již před chirurgickým zákrokem, při kterém bude za-

ložena stomie. V předoperačním rozhovoru stomasestra seznámí pacienta a často také i 

nejbližší rodinné příslušníky s tím, co obnáší život se stomií, ukáže na modelech a ob-

rázcích, jak stomie vypadá, předvede dostupné pomůcky a doplňkový sortiment. Záro-

veň pacienta připraví na postup po operaci. Stomasestra po rozhovoru s pacientem a 

důkladné prohlídce břicha navrhne umístění stomie s ohledem na jizvy, kožní řasy, 

zvyklosti a fyzické možnosti pacienta. Umístění vývodu konzultuje s chirurgem. 

 

Je to právě stomasestra, která vybere první pomůcky aplikované pacientovi bezpro-

středně po chirurgickém výkonu, často již na operačním sále. S pacientem po operaci 
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každodenně spolupracuje a provádí edukaci vedoucí k jeho dostatečné samoobslužnosti 

v době propuštění do domácího ošetřování. 

 

Po propuštění ze zdravotnického zařízení zůstává pacient v ambulantní péči stomasest-

ry, která tak může v pravidelných intervalech kontrolovat péči o stomii a její stav, 

správnost užívání pomůcek. Může také navrhnout změnu pomůcek, je-li přesvědčena, 

že tím zvýší komfort pacienta. 

 

Stomasestra spolupracuje s chirurgem, kterého v případě vzniklých komplikací 

k pacientovi přizve. 

 

V průběhu ambulantní péče stomasestra poskytuje stomikovi informace o nových po-

stupech a výrobcích a umožňuje jejich vyzkoušení. Také zajišťuje předepisování pomů-

cek na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, někdy zajišťuje i jejich vydávání 

pacientovi z konsignačního skladu. 

 

Na první pohled zcela jasné výhody ambulantní péče ve stomických poradnách jsou 

bohužel mnohdy devalvovány velkou dojezdovou vzdáleností, kterou musí pacient za 

stomasestrou překonat. 

 

 2.3.3 Praktický lékař 

Mnoho stomiků přechází po zhojení, stabilizaci a získání schopnosti bezproblémové 

samoobslužnosti z péče stomasestry do péče svého praktického lékaře. 

 

Důvodem přechodu může být i dříve zmiňovaná vzdálenost stomické poradny. V praxi 

se však setkáváme i s předáváním pacientů ze stomických poraden zdravotnických zaří-

zení praktickým lékařům z důvodů ekonomických. 

 

Praktický lékař by měl směrem ke stomikovi plnit úlohu podobnou stomické sestře, 

často se ale tato role zúží na pouhopouhé vypisování poukazů na pomůcky. Zda je dů-

vodem přetíženost, odborná nedostatečnost, nechuť nebo neochota praktického lékaře se 

lze jen dohadovat. 
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 2.3.4 Sdružení pacientů 

Platí, že společnost se sama shlukuje a třídí do vrstev a sociálních skupin a člověk má 

sklon pohybovat se v takovém prostředí, jemuž rozumí, které je pro něj čitelné, jež umí 

do jisté míry ovládat a které mu přináší určitou satisfakci. [Höschl, 2011]  

 

Tak jako je přirozenou tendencí zdravých lidí vytvářet společenstva, tak i lidé potýkající 

se s konkrétní nepřízní osudu se sdružují do skupin ve snaze si vyměňovat zkušenosti, 

navzájem si pomáhat a jít za společným cílem. 

 

Sdružení pacientů se stomií s celostátní působností, České ILCO, vzniklo v roce 1993 a 

dnes začleňuje dvě desítky místních a regionálních klubů stomiků. 

 

České ILCO vzniklo zejména proto, aby stomici měli organizaci, která by mohla kvali-

fikovaně zastupovat jejich zájmy při jednání se státními orgány. Mimo to sdružení vy-

tvořilo podmínky pro zapojení České republiky do celosvětové asociace stomiků Inter-

national Ostomy Asociation, která dnes sdružuje více než devadesát zemí světa. 

 

Za hlavní svoje úkoly označuje samo České ILCO následující: 

- obhajoba zájmů stomiků v České republice při jednání s vládními orgány, po-

slanci a zastupiteli, při jednání se zdravotními pojišťovnami, zdravotníky, při 

jednání s firmami, které dodávají pomůcky 

- poskytování informací stomikům 

- poskytování informací veřejnosti 

- spolupráce s mezinárodními asociacemi  

- koordinace práce klubů  

- příprava dobrovolných návštěvníků 

- zapojení do Světových dnů stomiků. [www.ilco.cz] 

 

V České republice pracují také dobrovolná pacientská sdružení, která nejsou členy Čes-

kého ILCO. Ta poskytují cenné rady svými členům i ostatním pacientům, organizují 

různé informační, edukační, rehabilitační, rekondiční a hobby akce lokálně, bohužel síla 

jejich hlasu díky roztříštěnosti je v obhajobě zájmů stomiků na celostátní úrovni slabá, 

ale význam pro jednotlivého konkrétního stomika nelze z důvodu regionality vůbec 

podceňovat. 

http://www.ilco.cz/
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2.3.5 Výdejny prostředků zdravotnické techniky 

Pacient s vypsaným poukazem na stomickou pomůcku se obrací na lékárnu, častěji ale 

na výdejnu prostředků zdravotnické techniky, která zajistí jejich vydání pacientovi. 

 

Pracovníci výdejen v mnoha případech také poskytují informace o limitech úhrad kon-

krétních pomůcek, zajišťují tištěné informace o nových výrobcích a postupech, také 

zajišťují přímo nebo zprostředkovaně vzorky pomůcek k vyzkoušení. 

 

Zkušení pracovníci výdejny by měli být schopni pomoci řešit stomikovy problémy vy-

plývající z nedokonalého používání pomůcek, týká-li se problém vlastní stomie, měli by 

poskytnout spojení na stomasestru nebo odborného lékaře. 

 

 2.3.6 Linky pomoci, zelené linky 

Všechny farmaceutické firmy dodávající svoje pomůcky pro stomiky na český trh kro-

mě jiného provozují svoje bezplatné linky pomoci pacientům, tzv. zelené linky. 

 

Obsluhu těchto linek obvykle zajišťují stomické sestry, odborně disponovaní stomici či 

odborní pracovníci společnosti a prostřednictvím této linky může klient získat informa-

ce o výrobcích a nových postupech, bezplatné vzorky pomůcek k vyzkoušení, odpovědi 

na svoje otázky týkající se života se stomií, kontakty na odborná zdravotnická zařízení a 

podobně. Vzhledem k tomu, že linku vždy provozuje konkrétní farmaceutická společ-

nost, je nad slunce jasné, že obchodní hledisko této bude jistě v době tržní ekonomiky 

zohledňováno. Nelze tedy očekávat doporučení konkurenčních výrobků nebo postupů 

vázaných na pomůcku jiné firmy. To může být v některých případech omezující. 

 

 2.3.7 Lázeňská péče 

Pro zlepšení fyzické a psychické kondice pacienta se stomií může odborný lékař při-

stoupit k návrhu na lázeňskou péči, kterou schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny 

a to vždy v souladu s §53 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a vy-

hláškou č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospě-

lé, děti a dorost. [Zdravotnické noviny, 2011] 

 

Lázeňskou péči dle vyhlášky 58/1997 Sb. poskytují těmto pacientům zejména lázně 

Karlovy Vary, Bílina, Luhačovice, u některých diagnóz Mariánské Lázně. 
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Je nutno upozornit, že pacient, nejen stomik, musí do lázní přijít vybaven pomůckami a 

léky na celou dobu pobytu, toto lázeňská péče nezajišťuje. 

 

Také je třeba vzít na vědomí, že během zpracovávání práce vláda České republiky při-

pravuje řadu reforem, také reformu zdravotnictví, ve které je jednou z úvah vyřazení 

lázeňské péče z kategorie komplexní, tedy plně hrazené z veřejného zdravotního pojiš-

tění, do příspěvkové, kdy zdravotní pojištění hradí jen vyšetření a léčbu, vše ostatní 

(stravu, ubytování) si pacient platí sám, a nebo její úplné vyřazení z úhrad zdravotních 

pojišťoven. 

 

Pacientská sdružení pro svoje členy organizují krátkodobé, většinou týdenní, pobyty v 

lázních. Tyto rekondiční pobyty s sebou nesou např. různé lázeňské procedury, masáže, 

rehabilitační cvičení, psychoporadenství, nutriční poradenství. Větší část ceny pobytu je 

hrazena z prostředků pacientského sdružení z darů, příspěvků, grantů, menší část hradí 

účastník, z veřejného zdravotního pojištění není na tyto pobyty žádný příspěvek.  

 

2.4  Komplikace a problémy u pacienta se stomií 

 

Stomickými komplikacemi označujeme nežádoucí stav či okolnosti, které ztěžují adap-

taci  na  nové  podmínky  života. Ačkoli  je v zájmu  všech  zúčastněných  komplikacím  

 

 
 

Obr. 9: Ileostomie – dobře ošetřovaná, bez komplikací [www.wikipedie.org, 10] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ileostomy001.jpg
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předcházet, v mnoha případech toho nelze z důvodů jasných a známých, ale i z příčin 

nejasných a neznámých dosáhnout. 

 

 

2.4.1  Chirurgické komplikace 

Mezi tyto komplikace se řadí somatické stomické stavy, často řešitelné pomocí vhod-

ných pomůcek a postupů, ale také v mnoha případech vedoucí k další chirurgické inter-

venci. 

 

 

 2.4.1.1 Retrakce 

Retrakce, vtažení nebo vnoření stomie není příliš častou chirurgickou komplikací. Její 

příčinou může být vyšití stomie pod tahem, velké výkyvy tělesné hmotnosti, stenóza 

(zúžení) střeva v místě jeho prostupu břišní stěnou. [Vyzula, Žaloudík, 2007] 

 

Tato komplikace velmi pravděpodobně povede k podtékání pomůcek a následnému 

poškození okolí stomie kontaktem se střevním obsahem, a s tím spojenou nemožností 

udržet dostatečnou hygienu a odpovídající komfort. Podtečené pomůcky ztrácejí svoji 

adhezivní schopnost a odlepují se, je tedy nutná zvýšená frekvence výměny. 

 

 

Obr. 10: Retrakce stomie [www.ja-zdravotnickepotreby.cz, 20] 

 

Vhodným řešením této situace je použití konvexních podložek (s prohlubní), flexibil-

ních systémů schopných dobře kopírovat zahloubený terén a vyrovnávacích past. 
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V případech, kdy se jedná o retrakci způsobenou stenózou stomie, je třeba přistoupit 

také k dilataci, rozšiřování otvoru stomie pomocí plastových dilatátorů. 

 

Pokud není možno pomocí výše zmíněných pomůcek a postupů redukovat následky 

retrakce nebo pokud retrahovaná stomie přináší pacientovi také bolest, obtížný odchod 

obsahu střevního či jiné patologické stavy, je nutno přistoupit k chirurgické rekonstruk-

ci stomie. 

 

 2.4.1.2 Prolaps 

Prolaps je vyhřeznutí, vysunutí střeva před stěnu břišní. Vzniká na základě technických 

potíží při konstrukci stomie nebo anatomických abnormalit v dutině břišní. Technickou 

příčinou může být příliš velký otvor ve stěně břišní, otok stěny, který posléze odezní, 

špatná fixace střeva, oslabení struktur břišní stěny, kašel, obezita a jiné důvody zvýše-

ného intraabdominálního tlaku. 

 

Prolaps lze považovat za častou komplikaci, která se vyskytuje zhruba u 12 % kolosto-

mií a  11  % ileostomií. [Mrázek, 2009] 

Střevo může prolabovat jen několik centimetrů, ale také několik desítek centimetrů před 

stěnu břišní, prolaps může také provázet otok, krvácení a změny barvy sliznice střeva, 

tahem za přívodné cévy může být ohrožena vitalita střeva. 

 

 

Obr. č 11: Prolaps stomií u dětského pacienta [www.natiprima.it, 19] 
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V případech, kdy prolaps znemožňuje péči o stomii nebo hrozí nekróza, je nutno při-

stoupit k chirurgické úpravě střeva a stomie. V lehčích případech se použijí flexibilní 

pomůcky s větší lepicí plochou a větším otvorem pro stomii, je-li zapotřebí, výpustné 

sáčky z důvodu snížení kontaktu prolabujícího střeva s odpadem v jímacím sáčku. 

 

 2.4.1.3 Stenóza 

Stenóza je abnormální zúžení otvoru, trubicového orgánu či vyústění. [Vokurka, Hugo, 

2009] Stenózou stomie se rozumí nepoměr mezi průměrem střeva a otvorem ve stěně 

břišní. 

 

Příčinou této komplikace se může stát zjizvení v okolí stomie nebo prorůstání tumoru. 

[Vyzula, Žaloudík, 200] Tato komplikace je také často doprovázena retrakcí stomie. 

 

Důsledkem stenózy mohou být bolesti břicha, poruchy pasáže střevní, městnání stolice 

před stenózou, u kolostomie až zastavení defekace. 

 

V každém seznaném případě stenózy stomie je třeba nastolit vhodný poměr průměru 

střeva a otvoru v břišní stěně. Neinvazivní metodou je dilatace stomie pomocí plasto-

vých dilatátorů zaváděných pravidelně do stomie. O tento postup se lze pokusit u každé 

stenózy, ne vždy s trvalým úspěchem. V praxi často dochází k restenóze, znovuzúžení. 

 

 
 

Obr. 12: Dilatátory [www.aarskrickova.cz, 6] 

 

Těsná stenóza, opakované restenózy  nebo uzávěr stomie vyžadují chirurgickou revizi. 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.aarskrickova.cz/content/img/goods/big/a-1001-01.jpg&imgrefurl=http://www.aarskrickova.cz/dilatatory/&usg=__tWQQfUWSayl9Nxy_d81fYsnk7Rw=&h=800&w=533&sz=34&hl=cs&start=1&zoom=1&tbnid=ovperY6yLpFddM:&tbnh=143&tbnw=95&ei=0Ra4TuOuDKSQ4gSDlLDdAw&prev=/search?q=stenoza+stomie&um=1&hl=cs&sa=N&rlz=1T4ADBS_enCZ322CZ327&imgrefurl=http://www.aarskrickova.cz/dilatatory/&imgurl=http://www.aarskrickova.cz/content/img/goods/big/a-1001-01.jpg&w=533&h=800&sig=113737416323864098730&ndsp=12&biw=1024&bih=526&tbs=simg:CAQSEgmi-l6tjrIukSGyLulT8sX1Sw&tbm=isch&um=1&itbs=1
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2.4.1.4 Krvácení 

Krvácení je častěji pooperační komplikací z různých příčin (poranění cévy, poškozené 

střevo, uvolněná sutura) a vždy jej řeší chirurg. 

 

Ke krvácení může dojít i v době pozdější a taktéž z rozličných důvodů (poranění při 

irigaci, prorůstání tumoru nebo metastázy, ulcerace, polypy) a v každém případě je sig-

nálem pro bezodkladnou konzultaci s lékařem. 

 

 2.4.1.5 Poškození okolí stomie 

Do této skupiny lze zařadit maceraci a iritaci pokožky, kontaktní dermatitidu, alergic-

kou reakci, folikulitidu, bakteriální a mykotické infekce. 

 

Těmto komplikacím lze úspěšně předcházet dobrou edukací pacienta, používáním 

vhodných pomůcek, dodržováním hygieny a pravidelným prováděním toalety stomie a 

jejího okolí. K vyloučení alergické reakce na adhezivní hmoty je vhodné provést test 

jejím nalepením na předloktí, nejlépe v předoperačním období. 

 

 
 

Obr. č 13: Peristomální dermatitida [www.tiscalinet.it, 17] 

 

 

Pokud přes všechna opatření dojde k nějakému z uvedených kožních patologických 

stavů, je nutno v prvé řadě odstranit příčinu (zabránit podtékání pomůcek, vyměnit typ 

pomůcek, změnit adhezivní materiál, nepoužívat depilační přípravky) a následně řešit 

vlastní komplikaci např. podáním lokálních antibiotik, antimykotik, H1 antihistaminik, 

aplikací vlhkého hojení. 

http://web.tiscalinet.it/stomizzati/images/ciecost2.jpg
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2.4.1.6 Parastomální kýla 

Parastomální kýla společně s prolapsem a stenózou je nejčastější komplikací stomie. 

[Otradovcová, Kubátová, 2006] Vzniká oslabením břišní stěny a částečným nebo úpl-

ným uvolněním fascie od střevní kličky. Dojde k vyklenutí celého okolí i se stomií nebo 

k vyklenutí vedle stomie. 

 

Příčinou může být zvýšený nitrobřišní tlak jako důsledek zvedání těžkých břemen, zá-

cpy, kašle, změna tělesné hmotnosti, náhlý pohyb nebo pád, oslabení peristomální ob-

lasti. 

 

Kýla nastoluje nepříznivé podmínky pro ošetřování stomie a snižuje tak celkový kom-

fort pacienta. Vyklenutí břišní stěny ztěžuje fixaci pomůcky, ty potom hrozí podtékáním 

a jsou patrnější pod oblečením. 

 

 

Obr. 14: Parastomální kýla [www.ja-zdravotnickepotreby.cz, 15] 

 

Prevencí vzniku parastomální kýly je dodržování vhodného pohybového režimu stomi-

ka s vyloučením zvýšené námahy v pooperačním období, zpevnění břišní stěny rehabili-

tačními jednotkami nebo častěji pomocí břišního pásu. 

 

Operační indikace řešení parastomální kýly závisí na komplexním zhodnocení zdravot-

ního stavu pacienta a okolností přidružené terapie, zejména pak onkologické. Lze kon-
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statovat, že operace je vždy riziková a hojení vzhledem k infekčnímu prostředí je kom-

plikované. 

 

 2.4.1.7 Nevhodně umístěná stomie 

S nevhodně umístěnou stomií se lze setkat výjimečně a u pacientů operovaných akutně, 

u nichž nebyla stomie před operací zakreslena, a nebylo možno její umístění 

s pacientem konzultovat. Stomie se pak může nacházet v kožní řase, v jizvě, v třísle, 

pod žeberním obloukem, na boku nebo i v operační ráně.[Otradovcová, Kubátová, 

2006]  

 

Takovou stomii nelze bez komplikací ošetřovat.  Dovolí-li to stav pacienta a jedná-li se 

o stomii trvalou, provede chirurg transpozici stomie do vhodného místa. 

 

 2.4.2 Dietetické komplikace 

Mezi dietetické komplikace můžeme zařadit zácpu, průjem, plynatost a změnu barvy a 

zápach odcházejícího odpadu. Ve větší míře se tyto komplikace dotýkají výkonů na 

střevě, ale nejsou zanedbatelné ani u stomií na vylučovacím ústrojí. 

Obecně lze pacientům se stomií doporučit dodržování zásad zdravé výživy, jaké by měli 

dodržovat všichni lidé, to znamená jíst smíšenou, pestrou chutnou stravu s dostatkem 

ovoce a zeleniny. [www.lpr.cz] 

 

 Jistá odlišení nastávají v období bezprostředně po chirurgickém výkonu, kdy je dopo-

ručována výživa bezezbytková, nedráždivá, dobře tepelně upravená a lehce stravitelná 

s cílem střevu ulehčit a minimalizovat riziko jeho kontaminace mikroorganismy. 

 

I v dalším období života se stomií se doporučuje omezit potraviny nadýmavé, dráždivé, 

silně kořeněné, pálivé, špatně stravitelné, s vysokým obsahem nerozpustné vlákniny. 

Vhodné je dodržování pravidla více menších porcí konzumovaných zhruba ve dvou až 

tříhodinových intervalech. Potravu je nutno vždy dobře rozmělnit kousáním, pokud má 

pacient chrup nedostatečný, doporučuje se jídlo nakrájet, umlít nebo nastrouhat. 

 

Snášenlivost jednotlivých dietetických opatření navrhovaných nemocnému se stomií je 

silně individuální a je třeba trpělivosti, času a zdravého rozumu k vybalancování stravo-

vacího režimu. 
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Pro optimalizaci pasáže střevní a konsistence střevního odpadu (zejména u kolostomie) 

je taktéž důležité dodržování pitného režimu. Pitný režim je nutno přizpůsobit a průběž-

ně upravovat v závislosti na typu stomie (u ileostomie je potřeba doplňovat tekutiny 

vyšší díky většímu objemu řídkého odpadu), množství odpadu, jeho hustotě, fyzické 

konstituci a momentálnímu stavu pacienta, terapii, zevním podmínkám. 

 

Většina dietetických komplikací vzniká stravovacím pochybením pacienta a k jejich 

odstranění dojde obvykle po návratu k zaběhlému a dlouhodobě tolerovanému způsobu 

příjmu potravy. Pouze malá část těchto případů vyžaduje nějakou lékařskou intervenci 

nebo terapii, při které je často zjištěna jiná příčina obtíží než dietní chyba. 

 

Téměř ve všech případech kladou dietetické komplikace vyšší nárok na užívané pomůc-

ky. Pomůcek je zapotřebí větší množství (průjem), jindy je nutno změnit druh pomůcky 

nebo zavést nový druh pomůcky, např. uzavřené sáčky změnit na výpustné (průjem), 

sáčky bez filtru vyměnit za sáčky s filtrem (nadýmání, zápach odpadu), sáčky neprů-

hledné za průhledné (změna barvy odpadu), začít užívat absorpční prostředky (zápach), 

zahušťující prostředky (průjem). S ohledem na to, že tyto požadavky na pomůcky je 

třeba řešit bezodkladně, je vhodné, aby pacient měl alespoň nejnutnější zásobu pro tyto 

případy k dispozici doma. 

 

 2.4.3 Problémy týkající se užití pomůcek 

Ani při sebevětší snaze všech zúčastněných najít pro konkrétního pacienta ne vhodnou, 

ale tu nejvhodnější pomůcku, se stále vyskytují problémy související s jejich použitím, 

odlepování, podtékání, nafukování. Po bližším prozkoumání jednotlivých případů se 

zjistilo, že většina potíží vychází z chyb pacienta v postupu při ošetřování stomie a její-

ho okolí a při aplikaci pomůcek, po opakované edukaci s důrazem na důsledné dodržo-

vání zásad výměny pomůcek problémy obvykle mizí.  

 

U části pacientů ovšem dochází časem ke změnám anatomických poměrů vlastní stomie 

nebo jejího okolí vlivem vznikajících chirurgických komplikací (stenóza, prolaps, re-

trakce, parastomální kýla), potom pouhá edukace na odstranění problémů s pomůckami 

nestačí, je třeba odborného zhodnocení stomickou sestrou a navržením a vyzkoušením 

jiného typu pomůcek. 
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2.4.3.1 Správný postup aplikace pomůcek 

Před samotným ošetřením stomie a aplikací pomůcky je třeba si připravit následující 

pomůcky: 

tužku – k zakreslení velikosti stomie na ochrannou fólii stomického sáčku 

nůžky – k vystřižení požadované velikosti otvoru v podložce nebo v sáčku 

šablonu – ke změření průměru stomie 

čisticí prostředek – k odstranění nečistot 

ochranný film – k ochraně pokožky před aplikací nové pomůcky 

hygienický tampon – k dočasnému uzavření stomie 

buničitou vatu nebo gázu 

prostředky pro zahuštění stolice  

potřebnou stomickou pomůcku – sáček a podložku, jednodílný systém 

stomickou pastu – pro vyrovnání nerovností a utěsnění otvoru mezi stomií a pomůckou 

zrcátko – nezbytná pomůcka pro kontrolu 

holicí strojek – pro odstranění chloupků v okolí stomie 

vatovou štětičku 

sáček na odpad. 

 

Pokud jsou k dispozici všechny pomůcky, lze přikročit k samotnému ošetření stomie. 

Nejdříve je nutno odstranit starou stomickou pomůcku a důkladně očistit stomii a její 

okolí vlažnou vodou, pomocí jednorázové žínky nebo proudem vody ze sprchy. Pro 

odstranění zbytků hydrokoloidní želatiny (z lepicích ploch podložek či sáčků) je možno 

použít čisticí film.  

 

Z ileostomie odchází trvale řídký agresivní obsah, což může výměnu stomické pomůcky 

komplikovat. Pro bezproblémovou výměnu staré pomůcky za novou lze po sejmutí sáč-

ku do ileostomie zasunout hygienický tampon, který zajistí, že vytékající střevní obsah 

nezasáhne pokožku v okolí ileostomie. Toto bezpečnostní opatření je možno používat i 

u jiných typů stomií. 

 

Po té zkontrolujeme okolí stomie a ověříme, zda není nutné tuto oblast oholit. Pokud 

ano, bereme ohled na to, že tupá, či naopak příliš ostrá žiletka může způsobit podráždě-

ní pokožky v okolí stomie a nová pomůcka nemusí dobře držet. Po oholení použijeme 

na pokožku ochranný film. 
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Pomocí plastové šablony (šablona s různými velikostmi předpokládaných průměrů sto-

mií) vyměříme velikost a tvar stomie a zakreslíme na ochrannou šablonu stomické po-

můcky. 

 

Pokud se rozhodneme pro pomůcku dvoudílnou nebo adhezivní, zakreslíme velikost 

stomie na podložku dvoudílného systému. Používáme-li pomůcku jednodílnou, překres-

líme velikost stomie přímo na lepicí plochu sáčku. Pro lepší kontrolu požadovaného 

tvaru lze sáček či podložku s adhezivní technologií přeložit v polovině a přiložit do 

spodní části stomie. Tímto způsobem lze tužkou lépe zachytit požadovaný tvar stomie 

(málokterá má totiž přesný kruhový tvar). 

 

 
 

 

 
 

Obr. 15 a 16: Aplikace podložky a sáčku [www.stomici.cz, 1] 

 

Po zjištění tvaru překreslíme velikost na podložku dvoudílné pomůcky nebo na sáček a 

požadovaný otvor vystřihneme. Přitom dbáme, aby vystřižený otvor nebyl ani příliš 

malý (pomůcka by byla těsná nebo by mohla podtékat), ani příliš velký (pomůcka by 

netěsnila a nechránila by kůži před odcházejícím obsahem). Pokud se nám nepodaří 

vystřihnout otvor patřičné vhodné velikosti, můžeme malý opětovně dostřihnout nůž-
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kami a na velký otvor je vhodné použít stomickou pastu, která je vyrobena 

z hydrokoloidní želatiny a utěsní mezeru mezi stomií a vlastní stomickou pomůckou. 

Pastu vymáčkneme z tuby a navlhčenou vatovou štětičkou aplikujeme do prostoru mezi 

stomií a otvorem v pomůcce. 

 

Z podložky dvoudílné pomůcky nebo ze sáčku jednodílné pomůcky sejmeme krycí fólii, 

vystřiženou podložku nebo sáček jednodílného systému nalepíme přímo na stomii a 

opatrně prsty přitiskneme po obvodu kolem stomie, aby pomůcka lépe přilnula 

k pokožce. Před aplikací sáčku je nutné odstranit hygienický tampon, aby stolice mohla 

odtékat ze stomie. 

 

K nalepené podložce připevníme stomický sáček. Pokud máme obavu z velmi řídké 

stolice nebo z nepříjemných zvukových efektů nebo zápachu, lze do nového sáčku pou-

žít zahušťovač stolice nebo pohlcovač pachu.[www.stomici.cz] 
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3 Praktická část 

 

Praktická část je rozdělena na dva oddíly. V prvním jsou popsány zajímavé případy, se 

kterými jsem se setkala během praxe v prodejně zdravotnických potřeb, a v druhém 

oddíle jsem provedla a vyhodnotila dotazníkové šetření ve skupině stomiků. 

 

3.1.  Kazuistiky 

 

Tento oddíl praktické části se skládá z pěti kazuistik stomických pacientů, se kterými 

jsem se setkala v průběhu let 2000 – 2011 v prodejně zdravotnických potřeb Zelená 

hvězda Praha, s.r.o. 

 

Kazuistika je metoda studia jednotlivých konkrétních poučných medicínských případů, 

v moderních pojmech též známá jako případová studie s důrazem na celostní pohled na 

pacienta. [Vokurka, Hugo, 2009] 

 

Cílem vybraných kazuistik bylo popsat zajímavé případy z praxe a na nich ukázat mož-

nosti pomoci pacientům se stomií z pozice pracovníka zdravotnické prodejny. 

 

 3.1.1 Kazuistika 1 

7 letý pacient s inkontinentní kutánní ureterostomií provedenou záhy po narození 

z důvodu vývojových vad močového ústrojí. Stomie je řešena jako trvalá, plastická ope-

race na močovém ústrojí s návratem k normálním poměrům se jeví jako možná v době 

po ukončení vývoje a růstu pacienta. Vzhledem k diagnóze  Q604 – oboustranná hypo-

plazie ledvin [www.uzis.cz] je ve hře také transplantace ledviny. Jinak zdravý, normál-

ně se vyvíjející chlapec. 

 

Matka pacienta se dostavila do prodejny zdravotnických potřeb a požadovala ke koupi 

dětské plenkové kalhotky největší velikosti. Po dotazu pracovnice prodejny, na jak vel-

ké resp. těžké dítě kalhotky chce, proběhla diskuse, ze které vzešlo, že dítě 

má ureterostomii, není v péči žádného specialisty na umělé vývody, dosud mu nebyly 

vyzkoušeny, doporučeny ani předepsány žádné pomůcky. Vzhledem k tomu, že pacien-

tovi byla založena stomie v kojeneckém věku a matka nebyla nikým poučena o možnos-
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ti používání speciálních pomůcek, řešila péči o inkontinentní stomii stále jako u kojence 

používáním dětských plenkových kalhotek. Ty však již dlouhou dobu nevyhovovaly, 

zejména pak v době spánku, kdy moč ze stomie umístěné v horní části podbřišku stékala 

v pozici pacienta na zádech po stranách trupu do míst, kde se již na kalhotkách nena-

chází absorpční vrstva. Často tedy docházelo k protečení moči do prádla a lůžkovin a 

také pokožka pacientova trupu opakovaně skrápěná močí trpěla macerací a dermatiti-

dami. 

 

Během dne snášel pacient zařazený v dětském kolektivu kvůli povinné školní docházce 

poznámky a posměch okolí (děti umějí být kruté), což se odráželo na jeho psychickém 

stavu. Užívání plenkových kalhotek pacienta také omezovalo v tělesných aktivitách. 

 

Po seznámení se se situací, pracovnice prodejny kontaktovala společnosti dodávající na 

náš trh urostomické pomůcky s žádostí o vzorky a ty předala s patřičnou instruktáží 

matce pacienta. Matka pacienta byla také ze strany prodejny zdravotnických potřeb po-

učena o možnostech preskripce pomůcek a o jejích limitech. 

 

Zhruba za týden se matka pacienta dostavila do prodejny s poukazem vystaveným prak-

tickým lékařem pro děti a dorost na urostomické pomůcky, které z dodaných a vyzkou-

šených vzorků nejlépe vyhovovaly. Příslušná dětská lékařka se pouze podivila nad žá-

dostí o předpis pomůcek, domnívala se, že o stomii se stará někdo jiný. Bohužel za 

sedm let, během kterých o pacienta pečovala, se ani jednou o tuto skutečnost nezajíma-

la. 

 

Za velmi krátkou dobu, v řádu dnů, si pacient na používání stomických pomůcek zvykl, 

odložení plenkových kalhotek výrazně zlepšilo komfort pacienta a jeho psychický stav a 

umožnilo normálně se zapojit do plnohodnotného života v rodině a školním kolektivu. 

Matka také ocenila lehčí a méně časově a finančně náročné udržování čistoty a hygieny.  

 

Dnes po čtyřech letech používání urostomických pomůcek je jedenáctiletý pacient plně 

soběstačný v péči o stomii, kterou opatřuje samostatně pouze pod dohledem a kontrolou 

dospělých rodinných příslušníků. 
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Za dobu používání urostomických sáčků se u pacienta neobjevily žádné komplikace 

spojené s jejich užíváním, které by jej nutily ke změně pomůcky nebo postupů. 

 

Pomůcky pravidelně předepisuje dětská lékařka v plné preskripci, pacient nenavštěvuje 

žádnou specializovanou ambulanci pro stomiky, svoje problémy a potřeby řeší na úrov-

ni zdravotnické prodejny. 

 

3.1.2  Kazuistika 2 

69 letá pacientka s trvalou ileostomií provedenou pro diagnózu C189 zhoubný novotvar 

tlustého střeva. [www.uzis.cz] 

 

Pacientka opakovaně navštěvovala prodejnu zdravotnických prostředků s poukazy na 

stomické podložky a sáčky vystavené praktickou lékařkou a vždy při návštěvě prodejny 

k pomůckám předepsaným na poukaz a plně hrazeným z veřejného zdravotního pojiště-

ní dokupovala v řádu set až tisíc korun další základní stomické pomůcky a stomickou 

kosmetiku. Na dotaz pracovnice prodejny se pacientka svěřila, že jí početní limit na 

sáčky a podložky nestačí z důvodu stálých komplikací s podtékáním a odlepováním 

pomůcek a stomickou kosmetiku praktická lékařka odmítá předepsat, jak se později 

z telefonického rozhovoru zjistilo, z neznalosti.  

Tato část problému byla vyřešena dohodou s lékařkou po té, co jí zdravotnická prodejna 

poskytla přehled úhrad pomůcek pro stomiky z veřejného zdravotního pojištění 

v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. Od tohoto okamžiku byla pacientce předepisována 

na poukaz i stomická kosmetika.  

 

Zůstával stále problém podtékání a odlepování pomůcek. Po zevrubných dotazech pra-

covnice prodejny vzešlo, že pacientka má v bezprostředním okolí stomie značné nerov-

nosti (parastomální kýla?), znemožňující celoplošně přilepit pomůcku. Také bylo patr-

no, že si pacientka není jista správným používáním doplňkových materiálů. Vzhledem 

k tomu, že stomie byla pacientce založena v mimopražském zdravotnickém zařízení a 

pacientka nenavštěvovala žádnou stomickou poradnu, pracovnice prodejny jí předala 

kontakt na spádovou stomickou sestru. 

 

Stomická sestra po kontrole stomie (byla zjištěna parastomální kýla menšího rozsahu) 

pacientku naučila efektivně užívat doplňkové materiály s cílem kvalitního celoplošného 

http://www.ciselnikdiagnoz.cz/c-novotvary/c189-zn-tluste-strevo-ns.html
http://www.ciselnikdiagnoz.cz/c-novotvary/c189-zn-tluste-strevo-ns.html
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přilepení pomůcek, které vedlo k postupnému snižování nutného počtu podložek a sáč-

ků. 

 

Dnes po více než dvou letech od vyřešení problémů pacientka zcela běžně vystačí 

s početními i finančními limity na stomické pomůcky, občasný problém je schopna vy-

řešit v rámci těchto limitů.  

 

Stomickou sestru za sledované období navštívila pouze dvakrát, ale zůstala v její evi-

denci pro případ náhlé potřeby. 

 

 3.1.3 Kazuistika 3 

55 letý pacient s dočasnou drenáží pleurální dutiny po resekci plic pro diagnózu C349 

zhoubný novotvar průdušek a plic. [www.uzis.cz] 

 

Pacient se dostavil do prodejny zdravotnické techniky zhruba dva měsíce po propuštění 

ze zdravotnického zařízení po chirurgickém výkonu s dotazem, zda je možno opatřit si 

nějakou pomůcku zachytávající odpad z drenáže, protože ten sáček, který mu byl před 

dvěma měsíci v nemocnici aplikován, už vůbec nedrží (!!!) a musí jej k tělu připevňovat 

náplastmi. 

 

Po dotazech pracovnice prodejny bylo zjištěno, že pacient byl ze zdravotnického zaří-

zení propuštěn s jedním aplikovaným drenážním sáčkem a bez jakékoliv instrukce, jak a 

kde si opatřit tyto pomůcky, jakým způsobem a jak často je měnit. Nutno podotknout, 

že ani praktický lékař, kterého pacient v daném období navštívil, mu tento problém ne-

pomohl vyřešit. 

 

Pracovnice po zjištění, jaký objem činí denní odpad z drenáže, pacienta vybavila dvěma 

kusy středních drenážních sáčků ze vzorků a podala návod, jak a kdy sáčky měnit. Zá-

roveň pacientovi předala informaci, jakým způsobem může praktický lékař sáčky pře-

depsat na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. 

 

Pacient prodejnu opět navštívil za dva dny po první návštěvě a již byl vybaven pouka-

zem s předepsanými sáčky od svého praktického lékaře. Návštěvu s poukazem zopako-

val ještě dvakrát, poté mu byla drenáž zrušena. 

http://www.ciselnikdiagnoz.cz/c-novotvary/c349-zn-pruduska-a-plice-ns.html
http://www.ciselnikdiagnoz.cz/c-novotvary/c349-zn-pruduska-a-plice-ns.html
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3.1.4 Kazuistika 4 

75 letý pacient s trvalou kolostomií provedenou pro diagnózu C20 zhoubný novotvar 

konečníku. [www.uzis.cz] 

 

Pacient navštěvoval prodejnu zdravotnické techniky v pravidelných časových interva-

lech s poukazy předepsanými svým praktickým lékařem v rozsahu pro jeho potřeby 

dostatečném. Při jedné z návštěv se začal zajímat o různé jiné druhy základních stomic-

kých pomůcek a po kratší diskusi s pracovnicí prodejny vyšlo najevo, že u pacienta do-

šlo k prolapsu stomie, který po vertikalizaci pacienta po nočním nebo denní odpočinku 

vleže dosahuje asi 20 až 25 cm, střevo prolabuje ze stomie před stěnu břišní a volně se 

pohybuje ve stomickém sáčku, kde je v kontaktu s odpadem střevním.  

 

Pracovnice prodejny předala pacientovi vzorek výpustných sáčků s instrukcí, jak mini-

malizovat kontakt prolabujícího střeva s obsahem v sáčku a spojení na spádovou sto-

mickou sestru. 

 

Při návštěvě stomické sestry byla provedena vyšetření, která objasnila příčinu prolapsu. 

Byl jí těžký ascites v důsledku masivního metastatického rozsevu v dutině břišní. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o pacienta v terminálním stadiu onkologického one-

mocnění s velmi špatnou prognózou, chirurgická úprava prolapsu byla vyloučena. Ná-

vrh na změnu uzavřených stomických sáčků na výpustné stomasestra schválila a dopo-

ručila, pacient je užíval po celý, byť krátký zbytek svého života. 

 

 3.1.5 Kazuistika 5 

71 letý pacient s trvalou kolostomií provedenou pro diagnózu C189 zhoubný novotvar 

tlustého střeva. [www.uzis.cz] 

 

Pacient opakovaně navštěvoval prodejnu zdravotnické techniky s poukazy předepsaný-

mi svým praktickým lékařem. Pomůcky předepsané na poukazech byly v maximálním 

možném rozsahu, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pacient opakovaně 

pomůcky dokupoval. Sám vyjadřoval svoji nespokojenost nad kvalitou pomůcek, po-

můcky nelepí, podtékají, je nutno často je vyměňovat. 

 

http://www.ciselnikdiagnoz.cz/c-novotvary/c189-zn-tluste-strevo-ns.html
http://www.ciselnikdiagnoz.cz/c-novotvary/c189-zn-tluste-strevo-ns.html
http://www.ciselnikdiagnoz.cz/c-novotvary/c189-zn-tluste-strevo-ns.html
http://www.ciselnikdiagnoz.cz/c-novotvary/c189-zn-tluste-strevo-ns.html
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Pracovnice, která vedla s pacientem rozhovor, došla k závěru, že v okolí stomie se nena-

lézá žádný z konkrétních problémů, který by mohl způsobovat popisované obtíže, a 

nabyla dojmu, že příčina tkví v nesprávném postupu při ošetřování stomie a při aplikaci 

pomůcek. Pacienta náležitě poučila, vybavila jej tištěným návodem péče o stomii a po-

stupu při výměně sáčků a podložek. 

 

Při další návštěvě pacient rozrušeně sdělil, že se situace naprosto nezměnila, a že proto, 

aby mohl vůbec nějakým způsobem fungovat, musel podložku k tělu připevnit kontakt-

ním rozpouštědlovým lepidlem chemoprenem (!!!). Pracovnice obratem kontaktovala 

spádovou stomickou sestru, která pacienta převzala do péče. 

 

Při návštěvě ve stomické poradně vyšlo najevo, že pacient není ochoten spolupracovat, 

není smířen se situací a zaujímá všeobecně negativistické postoje. Rodinní příslušníci 

bohužel nebyli schopni se sebevětší snahou toto chování svého blízkého ovlivnit. Sto-

mická sestra se s rodinou dohodla na spolupráci, do rodiny dochází pravidelně sestra 

domácí péče, která o stomii pečuje a vyměňuje pomůcky. Situace se pomalu normalizu-

je, pacient si postupně zvyká, zatím nespolupracuje, ale alespoň nemaří práci sestry do-

mácí péče. 

 

3.2 Šetření mezi stomiky 

3.2.1 Cíl šetření 

V druhém oddíle praktické části jsem provedla šetření mezi pacienty se stomií s cílem 

zmapovat obvyklé obtíže související s používáním pomůcek pro stomiky a odhalit ty, 

kteří tyto potíže pomohli stomikům odstranit. 

 

 3.2.2 Metoda výzkumu 

Pro tuto část jsem zvolila reprezentativní dotazníkové šetření jako nejznámější sociolo-

gickou metodu kvalitativního výzkumu, která, je-li vedena správně, poskytuje věrný 

obraz o postojích populace, subjektů trhu nebo spotřebitelů. [www.wikipedie.org] 

 

Dotazník, který je přílohou práce, obsahoval 14 položek, z části uzavřených a z části 

polouzavřených. Šetření probíhalo od 17. února do 31. srpna 2011. Shromážděné údaje 

jsem jednoduše bez korelací statisticky zpracovala. 
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3.2.3 Respondenti 

Respondenty dotazníkového šetření byli stomičtí pacienti různých věkových skupin 

docházející do prodejen zdravotnických potřeb Zelená hvězda Praha, s. r. o., členové 

pražského klubu stomiků FIT-ILCO ČR o. s. docházející do jiných prodejen, pacienti 

navštěvující stomickou poradnu chirurgické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice 

s poliklinikou v Praze a chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

v Praze. 
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4 Výsledky šetření a jejich diskuse 

4.1 Kazuistiky 

 

Z popsaných případů je patrno, že pokud pracovníci zdravotnických prodejen a lékáren 

budou dobře proškoleni, dostatečně vybaveni informačními materiály a vzorky pomů-

cek a ochotni vyslechnout problémy stomiků a podílet se na jejich řešení, stanou se pro 

tyto pacienty důležitými partnery v jejich již tak nelehkém životě. 

 

4.2 Šetření mezi stomiky 

 

Respondenti byli vždy před vlastním vyplňováním dotazníku seznámeni s důvodem a 

cílem a teprve po jejich souhlasu byl předán dotazník. 

Počet dotázaných a do zpracování zařazených osob činil 42, z tohoto počtu bylo 17 žen 

(40 %) a 25 mužů (60 %). Podíly žen a mužů v jednotlivých skupinách respondentů, 

vytvořených podle místa vyplnění dotazníku, jsou uvedeny v grafech 1a a 1b. 

 

 

 

Graf 1a: Podíl mužů a žen ve skupinách respondentů  

[vlastní] 
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Graf 1b: Zastoupení mužů a žen ve skupinách respondentů v absolutních číslech  

[vlastní] 

 

Věkové rozvrstvení respondentů je uvedeno v grafu 2 a do jisté míry koresponduje 

s výskytem kolorektálního karcinomu v České republice, kdy typický věk českého paci-

enta s kolorektálním karcinomem leží v intervalu 60 - 75 let. [www.kolorektum.cz] 

 

 

Graf 2: Zastoupení respondentů v jednotlivých věkových kategoriích  

[vlastní] 
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mií), méně často s ileostomií a urostomie je  nejméně  častý druh vývodu, tvoří přibližně 

5 %  ze všech stomií. [www.ilco.cz] 

 

V souboru respondentů se vyskytlo vcelku vysoké zastoupení pacientů s více umělými 

vývody (11 %), bohužel jsem v literatuře nezjistila údaj potřebný pro porovnání. 

 

 

Graf 3: Podíl jednotlivých druhů stomií u respondentů  

[vlastní] 

 

Dobu života se stomií u jednotlivých skupin respondentů popisuje graf 4, na kterém je 
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bez potíží z péče stomické sestry do péče praktického lékaře. Druhou pozoruhodností 

byl respondent ze skupiny prodejna, který v době dotazování měl stomii založenou již 

53 let. 

 

Kratší délku života se stomií u mužů ve skupině prodejna a poté v celém souboru, a to i 

přes to, že do průměru zasáhl ve prospěch mužů pacient se stomií založenou 53 let, ne-

můžeme připisovat nějaké zásadní pohlavní odlišnosti v typech onemocnění, pro která 

byly stomie zavedeny, nebo v terapii onkologických příčin (u obou pohlaví jsou přibliž-
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problémů týkajících se vyprazdňování. Následkem pak je patologický nález 

v pokročilejším stadiu s horší prognózou na vyléčení. 

 

 

Graf 4: Doba života se stomií v letech u jednotlivých skupin respondentů  

[vlastní] 

 

V odpovědích na otázky 5, 6 a 7 (Používáte stále stejný typ pomůcek, který Vám byl 
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jakých důvodů u Vás došlo ke změně pomůcek?) dotazníku došlo k potvrzení slov, že 

ani při sebevětší snaze všech zúčastněných najít pro konkrétního pacienta nejvhodnější 

pomůcku, se stále vyskytují problémy související s jejich použitím, odlepování, podté-
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Graf 5: Poměr stomiků užívajících první typ pomůcek aplikovaných po operaci  

a stomiků užívajících jiný typ [vlastní] 

 

Z šetření dále vyplynulo, že není zásadního rozdílu mezi pohlavími ve výskytu kompli-

kací, ačkoli by mohla předem vzniknout domněnka, že u žen vzhledem k jejich obecně 

většímu důrazu kladenému na zevnějšek bude poukazováno na větší množství problémů 

než u mužů. Také nebylo signifikantního rozdílu mezi skupinou respondentů z prodejny 

a skupinou respondentů ze stomických poraden, proto je uveden souhrnný graf pro celý 

soubor. 

 

 

Graf 6: Problémy vyskytující se v souhrnné skupině respondentů 

 [vlastní] 
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Vyhodnocení otázky 9 (Kdo vám pomohl problémy, které se u vás vyskytly v průběhu 

užívání pomůcek, odstranit?) poskytlo zajímavý výsledek po rozdělení souboru na sku-

pinu respondentů z prodejny (17 osob) a skupinu respondentů ze stomických poraden 

(25 osob), který je zobrazen v grafech 7a a 7b. Skupina stomiků z prodejny zdá se být 

více invenční a hledá odpovědi na svoje otázky na více stranách, i když je zřejmě ne 

vždy nachází, stomici navštěvující poradny se jeví jako jednostranně závislí na pomoci 

stomasestry. 

 

 

Graf 7a: Osoby, které pomohly stomikům ze skupiny prodejna  

vyřešit potíže s pomůckami [vlastní] 

 

 

Graf 7b: Osoby, které pomohly stomikům ze skupiny stomická poradna  

vyřešit potíže s pomůckami [vlastní] 
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Zde spatřuji velkou rezervu v činnosti farmaceutických asistentů. Případů, ve kterých 

pomohli s odstraněním problémů právě oni, se v mém souboru vyskytl zanedbatelný 

počet. 

 

Další zajímavý aspekt vyplynul z vyhodnocení otázek 10 a 11 (Vyhovuje vám současný 

systém předepisování a úhrady stomických pomůcek? Jaké změny v předepisování a 

úhradě byste přivítal?). Je patrno, že 2/3 respondentů jsou se systémem předepisování a 

úhrady spokojeny (graf 8), přesto v souhrnu 90 % respondentů by přivítalo nějakou 

změnu (graf 9), zejména ve smyslu zvýšení početních nebo finančních limitů základních 

pomůcek i stomické kosmetiky.  

 

5 respondentů si u otázky 11 neodpustilo poznámku o tom, že by v současné napjaté 

finanční situaci ve zdravotnictví a při snaze státu snižovat náklady byli rádi, aby zůstaly 

současné limity alespoň zachovány. Chápu obavy stomiků, vždyť dostatečné množství 

kvalitních pomůcek je limitující pro možnost jejich plnohodnotného života. 

 

 

Graf 8: Poměr stomiků spokojených se současným systémem předepisování a 

úhrady stomických pomůcek s nespokojenými [vlastní] 
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Graf 9: Požadavky na změny v předepisování a úhradu stomických pomůcek  

v celém souboru respondentů [vlastní] 

 

Další známku závislosti skupiny stomiků ze stomaporaden na stomické sestře a větší 

flexibility respondentů z prodejny lze vysledovat z vyhodnocení otázek 12, 13, 14 do-

tazníku (Jakým způsobem si zajišťujete pomůcky? Jste informován (a) o nových po-

můckách dostatečně a srozumitelně? Kdo Vám informace o novinkách poskytuje nej-

častěji?). 

 

 

Graf 10: Způsob zajišťování pomůcek [vlastní] 

 

Na otázku dostatečné informovanosti o nových pomůckách a postupech odpověděli 

všichni respondenti kladně. 
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Graf 11: Získávání informací o novinkách [vlastní] 

 

Oblast poskytování informací o nových výrobcích a postupech v oblasti péče o stomie 
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Závěr 
  

Práce se zabývá problémy pacientů se stomií s cílem ukázat možnosti účinné pomoci 

v řešení těchto problémů z pohledu farmaceutického asistenta. 

 

Teoretická část práce sestává z informací o typech stomií a příčinách jejich zakládání, o 

kompenzačních pomůckách pro pacienty se stomií a jejich úhradách z veřejného zdra-

votního pojištění, o systému péče o stomiky a o možných komplikacích a problémech, 

které život se stomií přináší. V praktické části pak jsou popsány konkrétní případy pro-

blémů a komplikací jednotlivých pacientů, se kterými jsem se v praxi setkala, a jejich 

řešení. Celou práci doplňuje dotazníkové šetření provedené mezi stomickými pacienty 

zaměřené na problémy s používáním pomůcek a jeho vyhodnocení. 

 

Veškeré informační zdroje použité ke zpracování jsou uvedeny v příslušném oddíle. 

 

Hlavní cíl práce, ukázat možnosti účinné pomoci v řešení problémů pacientů 

s nejčastějšími typy umělých vyústění z pohledu farmaceutického asistenta, byl, se do-

mnívám, splněn. 

 

Z dílčích cílů byly splněny tyto části: seznámit čtenáře s kompenzačními pomůckami 

pro pacienty se stomií, se systémem péče a s možnými komplikacemi, které může přiná-

šet život se stomií, v praktické části práce popsat za pomocí kazuistik z vlastní praxe, 

s jakými skutečnými problémy se pacienti s různými typy umělých vyústění potýkají a 

jakým způsobem tyto problémy lze řešit na úrovni výdejny prostředků zdravotnické 

techniky a v neposlední řadě ukázat, že kvalitně odborně proškolený a s věcí seznámený 

personál výdejny může v odstraňování těchto problémů významně pomoci, a tím 

z pracovníků výdejen prostředků zdravotnické techniky sejmout nálepku pouhých pro-

davačů a zvýšit jejich odborný kredit. 

 

Poslední z dílčích cílů, zvýšit odborný kredit pracovníků zdravotnických prodejen, byl 

splněn z části. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pacienti se stomií se stále více 

obracejí se svými problémy na stomickou sestru, kde hledají pomoc a radu. Personál 

prodejen zdravotnické techniky tedy není pacientem nucen o věc se hlouběji zajímat. 

V této oblasti vidím ještě značné rezervy, které bude nutno doplnit zejména s ohledem 
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na probíhající reformu zdravotnictví, jejíž prioritou jsou úspory. Proto bude stále více 

docházet k předávání edukovaných stomiků z drahé péče odborných center do lacinější 

péče praktických lékařů. Tento přesun pacientů s sebou jistě ponese častější návštěvy 

takových pacientů v běžných, na stomické pomůcky nespecializovaných, zdravotnic-

kých prodejnách, na které se budou muset jejich pracovníci dostatečně odborně připra-

vit. 
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Резюме 

Проблемы стомированных пациентов 

 

Выпускная работa занимается пpоблемами стомированных пациентов с целью 

показaть возможности эффективной помощи в решении этих проблeм с точки 

зрения фармацевта-ассистента.  

 

Теopетическая чaсть рaботы состоит из информации о различныx видаx стомы и о 

причинах  ее создания, о соответствующем медицинском  оборудовании и о его  

законном приобретении через общественное медицинское cтрахование, o cистеме 

медицинского обслуживания стомированных пациентов и о вcех возможных 

жизненных пpoблемах, котоpые связаны с использованием  стомы.  

 

В пpaктической чacти paботы описaны пpoблемы и осложнения, c кoтopыми я 

вcтpeтилaсь в пpaктике, и их рeшeние. 

 

К рaбoте прилагается анкетное исследование, прoведенное в группе 

стомированных пациентов, по проблемам использoвания специальных 

медицинских изделий, а  также oбpaбoтка полученных анктетных данных. 

 

Вce источники использованной инфоpмации  пepeчиcлены в cooтветствующeм  

paзделе работы. 

 

Ocновная цeль paботы, пoкaзaть возможнocти эффективной помощи в решении 

проблeм пациентов c исскуственным отверстием с точки зрения 

фармацефтического асистента, была, на мой взгляд, иcполнeна. 

 

Из конкретных задач было выполнено следующее: ознакомить читателя с 

издeлиями медицинской техники для пациентов cо стомой; ознакомить читателя с 

системой медицинского обслуживания и с возможными осложнениями, которые 

сопровождают жизнь стомированного пациента; в практической части работы 

определить с помощью примеров из собственой практики, с какими реальными 

проблемами вынуждены справляться пациенты c исскуственным отверстием, как 
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можно эти проблемы решить на уровне выдачи изделий медтехники, а также 

показать, что хорошо подготовленный и компететный  персонал  аптеки или 

пункта выдачи изделий медтехники может значительно помочь а решении данных 

проблем. 

 

Последняя из конкретных задач - повысить профессиональный авторитет 

работников аптеки или пункта выдачи изделий медтехники - была исполнена 

частично.  

 

Анкетное исследование показало, что стомированные пациенты чаще обращаются 

за помощью и советами к стома-медсестре. Персонал аптеки или пункта выдачи 

изделий медтехники не задействован пациентами для серьезных консультаций. В 

этой области я вижу еще значительные рeзервы для доработок с учетом 

проходящей  в Чешской pеспублике реформы здравоохранения, приоритетом 

котоpoй являются денежные сбереженя. 

 

В связи с этим все чаще будет проходить переход снабженных достаточной 

информацией пациенов из сектора доpогого обслуживания специализированных 

медицинских центров в сектор более дешевого обслуживания врачами 

терапевтами. Такой переход  обязательно повлечет за собой значительное 

увеличение числа посeщений этими пациентами обычных, неспециализированных 

пунктов выдачи изделий медтехники, работники которых должны быть 

достатoчно профессионально подготовлены. 

 

Ключевые слова: стома, стомированный пациент, стома-медсестрa, специальные 

изделия медтехники 
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Přílohy 

Příloha 1 Dotazník 

1 Věk:     0 - 10 let  2 Pohlaví :  žena  muž 

   11 - 20 let 

  21 - 30 let  3 Typ stomie:  ileostomie 

  31 - 40 let      

  41 - 50 let     kolostomie 

  51 - 60 let         

  61 - 70 let     urostomie 

  71 - 80 let 

  81 a více let  4 Kolik let máte stomii? 

 

5 Používáte stále stejný typ pomůcek, který Vám byl aplikován jako první po operaci?   

ano    ne 

  

6 Kolikátý typ pomůcek od operace nyní používáte? 

 

7 Z jakých důvodů u Vás došlo ke změně pomůcek? 

Původní typ pomůcek neposkytovat očekávaný komfort 

Před změnou pomůcek jsem měl(a) konkrétní problém s užíváním a chtěl(a) 

jsem ho odstranit 

Chtěl(a)  jsem vyzkoušet něco nového 

Nové pomůcky mi byly doporučeny jako vhodnější 

 Jiný důvod… a jaký? 

 

8 Uveďte problémy, které se u Vás vyskytly v průběhu užívání pomůcek 

 Podtékání podložky 

 Nafukování sáčku 

 Zápach 

 Odlepování podložky 

 Podráždění pokožky v okolí stomie 

 Jiné komplikace 

 Žádné problémy 
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9 Kdo Vám pomohl tyto problémy odstranit? 

 Lékař 

 Stomasestra 

 Rodinný příslušník, přítel 

 Pracovník lékárny nebo prodejny zdravotnických potřeb 

 Zástupce firmy, která pomůcky vyrábí, Zelená linka 

 Někdo jiný…  a kdo? 

 Nikdo, problémy přetrvávají 

 

10 Vyhovuje Vám současný systém předepisování a úhrady stomických       

      pomůcek? 

ano ne 

 

11 Jaké změny v předepisování a úhradě byste přivítal (a)? 

 Zvýšení limitů u základních pomůcek (sáčky a podložky) 

 Zvýšení limitů u ochranných a čisticích prostředků 

Zavedení jednoho celkového limitu např. 4.000,-Kč na měsíc a jeho čerpání 

podle osobních potřeb 

 Jiné změny… a jaké? 

 

12 Jakým způsobem si zajišťujete pomůcky? 

 V poradně u stomasestry 

 V lékárně  

 V prodejně zdravotnických potřeb  

 Využívám zásilkové služby 

 

13 Jste informován(a) o nových pomůckách dostatečně a srozumitelně? 

ano ne 

 

14 Kdo Vám informace o novinkách poskytuje nejčastěji? 

 Stomasestra 

 Pracovník lékárny nebo prodejny zdravotnických potřeb 

 Výrobci pomůcek 

 Odborný tisk, internet 
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 Sdružení pacientů ILCO 

 Někdo jiný… a kdo? 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


