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L Úvod: 

S nárůstem výskytu kolorektálního karcinomu, zánětlivých onemocnění GIT a 

v neposlední řadě i úrazů, přibývá pacientů s dočasnou nebo i trvalou stomií. 

Založení stomie je pro pacienta velkým zásahem do všech složek života ~ osobního, 

rodinného, pracovního i společenského. Vyrovnat se s touto skutečností mu pomáhá 

především rodina a jeho blízcí. Avšak zdravotníci, převážně sestry a stomasestry jsou ty, na 

které se upírá pozornost pacienta i jeho rodiny. Stomasestra a sestry na oddělení předávají 

pacientovi většinu znalostí a poznatků, učí ho péči o stomii, podporují jeho samostatnost. 

Pracuji jako zdravotní sestra na JIP chirurgického oddělení, kde se s touto problematikou 

setkávám. Na standardním oddělení naší nemocnice sice pracuje stomasestra, ale podle mého 

názoru by každá sestra měla teoreticky znát a i prakticky zvládnout ošetření kolostomie i 

možných komplikací, umět pacientovi poradit, vyslechnout jeho problémy. 
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2. Cil práce 

Cílem této práce je zjistit úroveň znalostí sester Podhorské nemocnice Bruntál 

o problematice stomií a péče o pacienta s kolostomií. 

V teoretické části bych chtěla shrnout základní poznatky o stomiích - definice stomie a 

kolostomie, rozdělení kolostomií, onemocnění pro něž se kolostomie zakládají, předoperační 

a po operační péči o pacienta s kolostomií, pomůcky používané v péči o pacienta 

s kolostomií, zhodnocení zdravotního stavu pacienta s kolostomií a plán ošetřovatelské péče 

o pacienta s kolostomií. 

Cílem empirické části Je pomocí dotazníku ověřit vědomosti sester v oblasti 

ošetřovatelské péče o pacienta s kolostomií. 

Položila jsem si několik otázek: 

1. Znají sestry pomůcky, které je třeba použít při ošetřování kolostomie ? 

2. Znají sestry komplikace kolostomií ? 

3. Vědí seslly, jak ošetřit některé komplikace kolostomií? 

4. Jakou dietu by sestry předepsaly pacientovi s kolostomií ? 

5. Domnívají se sestry, že pacienti s kolostomií mohou aktivně sportovat nebo navštěvovat 

společnost? 
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3. Teoretická část 

3.1 Stomie 

3.1.1 Historie: 

První zmínka o odchodu stolice stěnou břišní pocházejí již z Bible. Jako první doporučil 

stomii při ileu v r. 1710 Litre. 

Náš chirurg Maydl uskutečnil v r. 1884 první dvouhlavňovou kolostomii. V té době se již 

používaly různé storna pomůcky - skleněné, kožené a kovové jímače. Tyto pomůcky byly 

nedokonalé a propouštěly obsah mimo. Nemocní tak byli vyřazeni ze společenského života. 

Začátek skutečné péče o nemocné spadá do 50. - 60. let 19. století, a to v USA a v Anglii. 

V r. 1953 bylo v New Yorku otevřeno první specializované pracoviště s péčí o stomiky. 

V dnešní době jsou zkonstruovány takové pomůcky, které svou nenápadností a těsností i 

jednoduchou výměnou dovolují pacientům normální pracovní i společenský život. 

(ConvaTec, 1997) 

3.1.2 Definice stomie, kolostomie 

"Slovo storna pochází z řečtiny a znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor, 

vyústění nebo vývod." (ConvaTec, Péče o stomiky, 2006, s.3) 

Stomie 

Je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu přes stěnu břišní. Nejčastěji se provádí 

pro nemožnost obnovit kontinuitu tohoto orgánu. (ConvaTec, 1997) 

"Stomie je normálně kruhová nebo oválná, červeno-růžové barvy, podobně jako sliznice 

v ústech. Ve stomii nejsou žádná nervová zakončení, takže není citlivá na bolest." 

(ConvaTec, Péče o stomiky, 2006, s.3) 

Kolostomie 

Je nejčastější druh vývodu. Kolostomie je souhrnný název pro vývody tlustého střeva 

(colon). Střevo může být vyvedeno v různých místech. Speciální názvy kolostomií se 

odvozuj í od místa vyvedení. 
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3.1.3 Rozdělení stomU 

Podle lokalizace 

a) sigmoideostomie - vývod na esovité kličce. Pokud je odstraněn i svěrač, je stomie 

trvalá. Stolice ze sigmoideostomie má normální konzistenci a frekvenci vylučování je možno 

regulovat výplachem (irigací). (Kozierová, 1995) 

b) transversostomie - vývod na příčném tračníku. V tomto případě se obvykle jedná o 

dvouotvorovou (dvouhlavňovou) stomií. Produkuje kašovitou stolici s nepříjemným 

zápachem, protože část tekutin se vstřebala. Vylučování je většinou nekontrolovatelné. 

(Kozierová, 1995) 

c) coecostomie - vývod na přechodu tenkého a tlustého střeva. Často bývá dočasná, účelem 

je odlehčit zbývající části tlustého střeva. Produkuje řídkou stolici, která vytéká několikrát 

denně a nemůže se regulovat metodou výplachu. Problémem je zápach z trávicích enzymů. 

(Kozierová, 1995) 

Podle času trvání 

a) dočasná - je všeobecně indikovaná při traumatických poraněních nebo zánětlivých stavech 

střeva; distální část střeva postihnutá patologickým procesem muže zustat v klidu a 

uzdravovat se; po odstranění nutnosti stomie se provede obnovení kontinuity střeva - negace 

(zrušení) stomie; v dalším průběhu primární choroby ovšem může dojít i k nutnosti stomii 

opět vytvořit (Kozierová, 1995) 

b) trvalá - provádí se v případě, kdy konečník není funkční kvuli nemoci nebo vrozenému 

defektu a ani v budoucnosti není možno obnovit přirozenou cestu odchodu stolice; nejčastěji 

se vytvářejí při nádorových onemocnění konečníku, kdy se celý konečník odstraní nebo 

pokud nádor nelze operačně odstranit, ale stomie umožní delší přežívání nemocného. 

(Kozierová, 1995) 

Podle konstrukce stomie 

Stomie musí být chirurgem vytvořena tak, aby splnila účel derivace (odvedení) obsahu 

orgánu a současně umožnila pohodlné ošetřování a přiložení stomických pomucek a co 

nejméně omezovala kvalitu života pacienta. (ConvaTec, 1997) 
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a) jednohlavňová (terminální) stomie -"Se zakládá nejčastěji na sigmatu (esovité kličce) 

po exstirpaci (odstranění) konečníku, eventuálně orálněji (výše) po odstranění celého střeva 

a konečníku. Vytvořeným otvorem přiměřené velikosti ve stěně břišní se konec střeva vyvede 

a ve dvou vrstvách přišije ke stěně břišní". (www.convatec.cz) 

b) dvouhlavňová (axiální) stomie -" K její technice přispěl významně MaydI (1888) aje 

podle něho nazývána. Zakládá se na esovité kličce nebo příčném tračníku či ileu. Indikace 

jsou stejné jako u nástěnné stomie, ale metodou volby je jako trvalá stomie u inoperabilních 

procesů pod ní. Střevo se protáhne otvorem ve stěně břišní, který musí být asi tak široký, aby 

podél střeva bylo možno volně zasunout ukazovák. Musí být konstmována tak, aby bylo 

znemožněno zatékání obsahu do odvodného ramene. Především musí být střevo vytaženo 

před stěnu břišní a podloženo skleněnou či plastovou tyčinkou. Odvodné rameno se buď 

podvazuje, nebo rotuje tak, aby bylo nad přívodným. Poté se střevo přišije k pobřišnici. 

Nakonec se okraj stomie ke kůži přišívá a ještě na operačním sále se aplikují stomické 

pomůcky." (www.convatec.cz) 

c) nástěnná stomie - "Vytváří se nejčastěji v oblasti céka nebo příčného tračníku, používá 

se již zřídka. Bývá často dočasná a odlehčuje střevo nad uzávěrem, který je později odstraněn 

anebo derivuje (odvádí) obsah střevní nad anastomózou a tím umožňuje jeho lepší zhojení 

v situacích, kdy bychom bez stomie o dobrém hojení měli pochybnost" (www.convatec.cz) 

3.1.4 Onemocnění, pro něž se kolostomie zakládá 

Příčin k založení stomie může být mnoho, vždy záleží na přesném a citlivém zvážení 

chirurga, který operaci provádí. Snahou je vždy, pokud je to možné, zajistit kontinuitu trávicí 

trubice tak, aby nebylo nutné stomii konstruovat Na dmhé straně je třeba respektovat mnoho 

faktorů, které rozhodnutí chimrga posouvají k tak závažnému rozhodnutí, jakým vyvedení 

střeva navenek bezespom je (onkologická radikalita, místní nález v dutině břišní apod). 

(www.convatec.cz) 

Kolorektální karcinom - rakovina tlustého střeva a konečníku. Příčina není jasná, ale 

předpokládá se vliv výživy (nadměrný příjem tuků) a nedostatek vláknin v potravě. Některé 

formy mají dědičný podklad a mohou se vyskytovat i v mladším a středním věku (u nich byly 

prokázány různé poruchy na molekulární úrovni). Má různé projevy podle místa postižení a 
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pokročilostí. K časnějším příznakům patří např. tenesmy, krev ve stolici či náhlé změny v 

rytmu stolice (vznik zácpy ve vyšším věku). Příznaky jsou nápadnější u postižení distálních 

(užších) úseků. Později dochází k hubnutí, anemii, může vznikat ileus, objevují se metastázy. 

Pro vyhledávání časných stádií slouží testy k odhalení okultního krvácení ve stolici. K 

vyšetření se používají endoskopické metody (rektoskopie, kolonoskopie) a rentgenové 

vyšetření (irigografie). Zvýšené riziko je u ulceróznÍ kolitidy, vysoké pak u vrozených 

syndromů (polypózních i nepolypózních). Zhoubné bujení začíná ve sliznici a nejčastěji je 

zastoupeno adenokarcinomem. Ke stomii nás přinutí většinou nízko uložené tumory 

konečníku (cca 7 cm a níže), kdy je třeba provést abdominoperineální exstirpaci (amputaci) 

konečníku a terminální sigmoideostomii. Trvalou axiální kolostomii zakládáme u 

inoperabilnfch stenozujících nádorů, kdekoli na tlustém střevě a konečníku. Dočasnou stornU 

terminální pak po Hartmannově operaci. Operační léčba bývá doplněna léčbou onkologickou. 

(Velký lékařský slovník) 

Divertikulitis - zánět střevní výchlipky. Při zánětu divertiklu tlustého střeva dochází k 

dalšímu šíření zánětu do okolí (dráždění peritonea), může dojít k jeho perforaci a vzniku 

peritonitidy. Nejčastěji postihuje sigmoideum. Projevuje se bolestí v levém dolním kvadrantu, 

horečkou, může vést k obstrukci, vzniku fistul apod. Operace jsou proto většinou urgentní, 

první etapa spočívá většinou v resekci postiženého úseku na způsob Hartmannovy operace a 

stomii, která se po několika týdnech až měsících zanoří. (Velký lékařský slovník) 

UlceróznÍ kolitis - zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů 

Proktokolitis - zánět tlustého střeva a konečníku. ldeopatická proktokolitida je obvykle 

synonymem pro colitis ulceróza. Postihuje libovolnou část tlustého střeva, ale vždy konečník. 

Sliznice je pokryta hlenem a hnisem a jsou v ní povrchové vředy. V patogenezi se uplatňují 

autoimunitní procesy. Nemoc se projevuje bolestivým vyprazdňováním bez úlevy (tenesmy), 

krví a hlenem ve stolici, v těžších případech průjmy a celkovými příznaky (teplotou, 

kloubními příznaky, postižením jater aj.). Onemocnění má kolísavý průběh. Závažnou 

komplikací je toxické megakolon, vyšší je rovněž riziko vzniku nádoru tlustého střeva. V 

diagnostice se uplatňuje zejména rektoskopie a kolonoskopie, laboratorně mohou být celkové 

známky zánětu. Mohou se vyskytovat i extrakolické příznaky (atralgie, oční záněty, 

cholangitida). Jako chirurgická metoda, selže-li léčba konzervativní, se doporučuje co největší 

resekce - nejlépe subtotální kolektomie s ileoanální anastomózou za použití vytvoření 
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rezervoáru z tenkého střeva. U některých pacientů, kde je postižení rektoanální oblasti takové, 

že tento zákrok není možný, je jediným opatřením totální proktokolektomie s terminální 

ileostomiL (Velký lékařský slovník) 

Crohnova choroba (enteritis regionalis) - zánětlivé střevní onemocnění, které postihuje 

různé úseky střeva. Nejčastěji nemoc vzniká v mladším věku, v současnosti se popisuje 

vzestup incidence. Příčina není zcela jasná, je pravděpodobný podíl imunitních mechanismů. 

Stěna střeva je ztluštělá a celá prostoupená zánětem. Vytvářejí se v ní vředy, píštěle, abscesy, 

má vzhled charakteru "dlažebních kostek", průsvit střeva se zužuje. Mohou se vyskytnout 

píštěle v okolí řitního otvoru, popř. v jiných orgánech (močových, pohlavních). Histologicky 

má zánět granulomatózní charakter. Nemoc se projevuje průjmy, bolestmi břicha (někdy 

značnými, připomínajícími až náhlou příhodu břišní), poruchou trávení a vstřebávání 

(malabsorbcí), celkovými příznaky (zvýšenou teplotou) a příznaky mimostřevními (bolesti a 

záněty kloubů, kožní obtíže, cholangitidou, cholelíthiasou). Diagnosticky má význam 

rentgenové vyšetření (enteroklýza), kolonoskopie s biopsií, laboratorní nálezy odrážejí 

zánětlivé procesy či malabsorbci. Nemoc má kolísavý průběh s obdobími klidu a aktivity. 

Operačně je všeobecně doporučováno provádět co nejmenší rozsah resekce střeva. Mnoho 

pacientů, hlavně postižených perianálními píštělemi, skončí s trvalou ileostomií nebo 

kolostomií. (Velký lékařský slovník) 

Hereditární polypóza tračníku - vrozené dědičné postižení tlustého střeva a konečníku 

polypy, které se vždy maligně zvrhnou. Proto je nutné odstranit celé tlusté střevo a provést 

ileorectoanastomózu nebo ileoanoanastomózu, není-li konečník výrazně postižen, nebo totální 

proktokolektomii v případě nízko umístěného polypu. (ConvaTec, 1997) 

Kongenitální anomálie (vrozené vady) nejčastěji atrezie (nevytvoření) anu a spina bifida 

(rozštěp páteře), kdy je porušeno nervové zásobení konečníku a močového měchýře. Méně 

často dochází ke stomiím při Hirschprungově nemoci, stenóze a atrézii. (ConvaTec, 1997) 

Úrazy - při některých zraněních v oblasti břicha a perinea je nutno založit stomii, většinou 

jen dočasnou. (ConvaTec, 1997) 

Poškození zářením - radioterapie tumorů dělohy nebo konečníku může způsobit těžké 

poškození střeva a proto je nutno odlehčit poškozený orgán stomií. (ConvaTec, 1997) 
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v oblasti malé pánve a perinea na podkladě výše uvedených onemocnění nebo při 

gynekologických tumorech. Většinou je nutno provést dočasnou či trvalou stomii. 

(ConvaTec, 1997) 

3.1.5 Předoperační péče 

Smyslem předoperační péče je připravit pacienta na operaci fyzicky i psychicky. Období 

před operací je vhodné k přijímání rad, infonnací a osvojování návyků, což je obtížnější v 

následujícím období, kdy je pacient stresován samotným operačním výkonem a má bolesti. 

Předoperační příprava psychická 

Pacient se přijímá na standardní chirurgické oddělení. Je seznámen s prostředím, 

nemocničním řádem, je mu ukázán stomický koutek, kde bude nacvičovat péči o stomii. 

Seznamuje se s personálem a storna sestrou, se kterou bude úzce spolupracovat. Stomasestra 

navozuje s pacientem kontakt nenásilným, ale cíleným pohovorem. Na základě zjištěných 

problémů sestavuje individuální ošetřovatelský plán, začíná s edukací, předává první 

informace o stomii. Vhodné je pacientovi poskytnout různé příručky a další materiály 

zabývající se ošetřováním stomÍÍ. Pacient má dostatek času k prostudování a poté kladení 

cílených otázek na věci, které ho zajímají, či kterým neporozuměl. Sestra pak ještě doplňuje 

informace, které jsou pro pacienta důležité. 

Také je důležitá spolupráce s rodinou. Pokud má pacient zájem, mohou být přítomní jak 

při předávání informací, tak i později při samotném ošetřování vývodu. "Je třeba jim 

vysvětlit, že střevní vývod není nemoc a jen vzájemná úcta, přirozená nutnost si pomáhat a 

taktní jednání, může stomikům pomoci snášet život s vývodem snadněji. Poučí je také, jaké 

pomůcky je nutné předem připravit a jak vybavit koupelnu doma, aby přechod do domácího 

ošetřování byl přfjemný a nijak je nevyvedl z rovnováhy" (ConvaTec, 1997, s. 20) 

Správné umístění kolostomie 

V rámci předoperační přípravy za aktivní spolupráce pacienta vyhledáváme optimální 

umístění stomie. Hodnotíme klady i zápory zvoleného umístění v různých polohách vsedě, 

vleže, vestoje. V potaz je třeba vzít i anatomické poměry břicha, různé kožní záhyby a pupek, 

stav kůže, jizvy a břišní svalstvo. Pacient také musí na stomii dobře vidět a dosáhnout na ni, 

aby ji mohl sám dobře ošetřovat. Umístění stomie nesmí dělat problémy při běžném tělesném 

pohybu, oblékání a hygieně. 
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Správné umístění stomie a co nejmenší omezení a odlišností od dosavadního života je 

nejlepším předpokladem úspěšné rehabilitace. (časopis Sestra, 2/2003) 

Předoperační příprava somatická 

«I Úprava dietního režimu 

1\11 Vyprázdnění střeva - podání klyzmat nebo projímavých přípravků (Fortrans) 

«I Místní příprava operačního pole celková koupel nemocného, oholení operačního pole, 

aplikace dezinfekčních prostředků, důkladné vyčištění pupku 

1\11 Podání premedikace - dle ordinace anesteziologa, večerní - (Diazepam), těsně před 

odjezdem na operační sál 

«I Prevence TEN bandáže dolních končetin (elastické punčochy), aplikace 

nízkomolekulárního heparinu - Fraxiparine s.c. 

1\11 Vyjmutí zubní či jiné protézy, sundání šperků a hodinek 

• Zajištění krevních derivátů - dle ordinace lékaře 

.. Podání léků dle ordinace lékaře (chronická medikace, profylaxe ATB) 

3.1.6 Pooperační péče 

Ještě na operačním sále je na vývod přikládána stomická pomůcka. Nejvhodnější se mi 

zdá být transparentní sáček (možno kontroly samotného vývodu, aniž by se musel sáček 

odlepit), pokud možno výpustný (pro odchod plynů a první stolice bývají řídké), 

jednodílného systému. 

Pacient je z operačního sálu překládán na lIP chirurgického oddělení, kde se monitorují 

základní fyziologické funkce jako po každém chirurgickém výkonu. 

Tekutiny smí pacient přijímat až následující den, kdy by se měly objevit i první známky 

obnovené peristaltiky. 

V době hospitalizace pacienta na lIP není schopen se o vývod postarat sám, proto o něj 

pečují sestry. Po stabilizaci stavu je pacient překládán na standardní oddělení, kde je možno 

začít se samostatnou výukou ošetřování stomie. 
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3.1.7 Komplikace stornU a jejich řešení 

Časné komplikace - v bezprostředním pooperačním období 

Cll Nekróza střeva z porušení výživy při zakládání stomie nebo přílišným napětím střeva. 

Zpravidla je nutná nová operace - resekce nekrotického úseku a vytvoření nové stomie. 

(I Retrakce stomie vzniká při založení stomie pod tahem, při infekci kolem vývodu, při 

nedostatečné fixaci ke stěně břišní nebo při špatné hojivosti tkáně. Řeší se operačně -

střevo dostatečně uvolnit a znovu připevnit k břišní stěně. 

(I Infekce v ráně kolem vývodu - pokud se vyvine v llegmónu či absces, je nutno hnisavý 

sekret evakuovat, provádět proplachy rány a celkově podávat antibiotika. 

• Prolaps kliček tenkého střeva vedle stomie vzniká při nedostatečném uzavření peritonea 

kolem vyústěného střeva nebo pokud je příliš velký otvor v břišní stěně. Je nutná operační 

repozice kliček a uzavření mezery v břišní stěně. 

(I Uskřinutí kliček tenkého střeva v neuzavřené mezeře mezi stornU a břišní stěnou. 

Dochází k ileoznÍmu stavu, který je nutný řešit operačně. 

Pozdní komplikace 

fl Stenóza (zúžení) stomie postihuje nejčastěji terminální stomie. Způsobuje obtížné 

vyprazdňování tužší stolice, při velkém zúžení může dojít k ileu. Léčba spočívá 

v opakovaných dilatacích vývodu speciálními dilatátory nebo prstem. 

«I Prolaps stomie je stav, kdy střevo vyhřezává až na několik desítek centimetrů před stěnu 

břišnÍ. Příčinou může být příliš široký otvor ve stěně břišní, nedostatečná fixace střeva 

nebo trvalé zvýšení nitrobřišního tlaku (při ascitu, úporném kašli). Pokud dochází k zánětu 

prolabovaného střeva, je třeba tento stav operačně řešit. 

• Parastomální kýla vzniká ze stejných příčin jako časný prolaps tenkých kliček. Operují 

se velké kýly znesnadňující přikládání pomůcek a kýly uskřinuté - reponují se střevní 

kličky, snese se kýlní vak a otvor ve stěně břišní se uzavře v několika vrstvách. Někdy je 

vhodné stomii zrušit a vytvořit novou na neoslabeném místě břišní stěny. 

Cll Retrakce vzniká při špatném zakotvení stehů fixujících stomii nebo uvolněním střeva 

postiženého zánětem nebo ischemizací. Léčba je operační. 
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\I Perforace přívodné kličky při výplachu. Je-li místo perforace blízko kůže, lze stomii 

uvolnit, střevo vytáhnout i s perforací před břišní stěnu, resekovat a znovu přišít vývod. 

Je-li perforace hluboko, musí se ošetřit z laparotomie. 

• Krvácení ze stomie vzniká z lokálních (zánět, nádor) nebo celkových příčin 

(antikoagulancia, porucha krevní srážlivosti). Je třeba nalézt příčinu a tu poté léčit. 

• Zánět a ekzematizace kůže v okolí vývodu. Vzniká při nesprávném přiložení pomůcek

velký nebo malý otvor v podložce, deformující jizvy v okolí vývodu nebo nesprávně 

umístěné stomii. Obsah střeva se tak dostává do styku s kůží, dráždí ji. Ta reaguje 

zarudnutím a svěděním, později pálením a vznikem erozí (jsou bolestivé a snadno 

krvácejí). Zde je třeba dostatečná hygiena, častější výměna pomůcek, přikládání léčivých 

obkladů (heřmánek) a aplikace past (některé jsou součástí sortimentu fIrem vyrábějících 

stomické pomůcky). 

• Nepříznivé uložení stomie - neměla by být umístěna v kožním záhybu, v jizvě nebo 

blízko kosti či pasu (Marková, 1 998)."Pokud se tak nestane, stává se obtížné připevňování 

podložky, která nepřilne celou svou plochou. Důsledkem je zatékání střevního obsahu 

s následnými kožními problémy. Tato skutečnost sebou nese také řadu problémů 

v oblékání, v omezené možnosti sportování, trávení volného času a společenského 

kontaktu. V nemalé míře tyto problémy působí na psychiku nemocného. PrevenCÍ je 

správné označení místa stomie před operací ajeho respektování chirurgem." 

(Marková, 1998, s.11) 

3.2 Ošetřovatelská péče o pacienta s kolostomií 

3.2.1 Zhodnocení zdravotního stavu pacienta s kolostomií dle modelu M.Gordonové 

"Model Funkčního typu zdraví M. Gordonové splňuje požadavek na rámcový standard 

pro systematické ošetřovatelské zhodnocení zdravotního stavu pacienta." 

(Masti1iaková, 2003, s.87) 

"Pro sestry představuje systémový přístup a kritické myšlení v rámci profesní kompetence 

při realizaci jednotlivých fází ošetřovatelského procesu." (Mastiliaková, 2003, s.85) 
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1. Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví 

Tato oblast zahrnuje subjektivní vnímání pacientova zdraví a jeho názor na současný 

zdravotní stav. Zajímá nás dodržování léčebného režimu a doporučení sester a lékařů, i jak si 

pacient uvědomuje a zvládá rizika spojená s jeho onemocněním. 

2. Výživa a metabolismus 

Zajímá nás míra informovanosti pacienta o správné výživě vzhledem k onemocnění, 

vhodnost jednotlivých potravin a jejích účinků na organismus (nadýmání, průjem, ... ). 

Zahrnuje individuální způsob stravování a příjmu tekutin, denní dobu příjmu potravy, 

preference některých druhů jídeL Dále zde patří hodnocení stavu kůže, vlasů a nehtů, stav 

chrupu, tělesná teplota, výška a hmotnost. 

Správným výběrem potravin se může ovlivnit činnost střeva. Důležitá je pravidelná strava 

se 3~5 jídly denně. Takje zajištěno pravidelné vyprazdňování stomie. 

Stravu volíme bez nestravitelných zbytků, nenadýmavou a netučnou. Potraviny tepelně 

upravujeme, meleme, dusíme a vaříme. Mechanicky ji upravíme bez kůrek, slupek a zrníček, 

čímž usnadníme její trávení. 

Zásady výživy pacientů s kolostomií 

1. Je vhodné vypěstovat stereotyp vyprazdňování - nejlépe ráno doma. Za tímto účelem by 

se měla strava přijímat třikrát denně ve stejnou dobu. Snídaně a obědy by měly být 

vydatné. 

2. Důležitý je dostatečný příjem tekutin, aby množství moče nekleslo pod jeden až dva litry 

za den. 

3. Není vhodné nadměrné omezování v jídle. Zpravidla potraviny, které pacient snášel před 

založením stomie, nečiní problémy ani poté. 

4. Čím více bílkovin strava obsahuje, tím je stolice více tuhá. Udržujeme stolici mírně 

tekutou. 

5. Vhodné je vyhýbat se jídlům, která působí projímavě: tučná jídla, celozrnný chléb, 

luštěniny, zelí, kapusta, květák, řepa, fazolky, okurky, houby, syrové ovoce, aromatická 

zelenina (paprika, česnek, cibule, ředkvičky), ostré koření, syrové mléko, šumivé nápoje, 

koncentrované alkoholické nápoje. (www.ilco.cz) 
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Některé potraviny jsou obtížně stravitelné a proto mohou vyjít se stolicí nestrávené. Tyto 

potraviny nemusíte mít strach konzumovat, jestliže vám nezpůsobují další potíže. K těmto 

potravinám patří ořechy, houby, ananas, celer, kukuřice a papriky. 

Závěrem je nutno říci, že každý člověk snáší stravu různě a záleží jen na pacientovi, co 

vše vyzkouší a jak bude jeho skladba stravy pestrá. 

Pitný režim 

Důležitý je dostatečný příjem tekutin, alespoň 1,5 2 litry denně. Potřebu tekutin mohou 

krýt různé nápoje. 

Kysličník uhličitý zvyšuje plynatost, proto se nedoporučují nápoje sycené tímto plynem 

pacientům s kolostomií. Může také způsobit bolestivé pálení žáhy, říhání a nadýmání. 

K vhodným nápojům patří kvalitní podzemní voda, minerální voda, ovocné mošty, ovocné 

a zeleninové šťávy. (Marková, 1998). 

Je-li stolice řídká, je vhodné pít zejména u jídla. Při pití mimo hlavní jídla je vhodné sníst 

několik menších soust, aby se tekutina promísila s potravou. 

Alkohol v malém množství by neměl uškodit, pokud jeho příjem neomezuje jiné 

onemocnění. Větší množství piva může způsobit průjem, šumivé nápoje plyny. (ConvaTec, 

Péče o stomiky, 2006). Nesmíme zapomenout na fakt, že alkohol zvyšuje odvod vody 

z organismu, proto je nutný vyšší příjem nealkoholických tekutin. 

3. Vylučování 

Tato oblast obsahuje informace o způsobu vylučování - stolice, moče i potu. Zahrnuje 

pravidelnost ve vyprazdňování, používání obvyklého postupu při vyprazdňování i potíže nebo 

poruchy při vyprazdňování. Zajímá nás četnost a charakter stolice, odchod plynů, míra pocení 

a vylučování moče - množství a charakter - jako ukazatel hydratace. 

Některé z nejčastějších problémů: 

Plynatost - Při té je nutno vyvarovat se požívání luštěnin, cibule, květáku, kapustě, zelí, 

vejcím a čerstvému pečivu. Proti nadýmání působí brusinky a jogurt. Špenát, zelný salát a 

petržel působí jako střevní deodoranty. Pacient by se měl snažit při jídle nepolykat vzduch, 

což se stává při mluvení u jídla. 
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Zácpa - Té je možno předcházet zvýšeným příjmem tekutin. Není vhodné jíst celer, 

ořechy, kokos, vejce a vařenou rýži. Důležité je zvýšit příjem vláknin v potravě, pravidelně 

jíst a více se pohybovat. Má-li pacient sklon k zácpě, často by mu prospěla sklenka čerstvé 

pomerančové štávy ráno před jídlem. Projímavě působí - káva, cukr, alkohol, švestky, kyselé 

zelí, mléko a ryby. 

Průjem - Při něm by se měl pacient snažit vyhýbat pokrmům s vyšším obsahem kyselin, 

jako jsou např. dušená jablka, ovocné štávy, cibule, kořeněná a tučná jídla. Nejsou ani vhodné 

nadýmavé potraviny a alkohol. Na místě je zvýšit množství tekutin a pravidelně jíst, přidávat 

malé svačiny mezi hlavní jídla. Průjem může být způsoben tím co jíme, ale může plynout i z 

mnoha jiných důvodů, např. bakteriálních infekcí, podáváním některých léků, chemoterapií či 

radioterapií. Podstatné je nalézt příčinu průjmu a tu poté léčit. Průjem tlumí svařené mléko, 

čokoláda, červené víno, bílý chléb, brambory a rýže. 

Snaha regulovat množství stolice - Pacient by neměl vynechávat hlavní jídla za účelem 

snížení množství stolice ze stomie. Mohl by si tak porušit pravidelnost stolice a způsobit si 

zácpu. 

4. Aktivita, cvičení 

"Popisuje způsoby udržování tělesné kondice cvičením nebo jinými aktivitami ve volném 

čase a při relaxaci."(Mastiliaková, 2003, str.86 ) Zahrnuje zvládání běžných denních aktivit 

(hygiena, nakupování, ... ), provozování jakéhokoliv sportu, faktory bránící v provozování 

aktivit (dušnost, bolest, onemocnění srdce, ... ) a způsob trávení volného času, koníčky. 

Sport není pro pacienty s kolostomií tabu. Mohou jezdit na kole, plavat, běhat, věnovat se 

zahrádce a svým zálibám stejně tak, jako před operací. Jen některé sporty, které více namáhají 

břišní svaly, by měly být omezeny. Na plavání či koupání se používá sáček jako normálně, 

nebo se může použít minisáček či krytka. Pokud sáček obsahuje filtr, je třeba ho přelepit 

samolepkou, která je součástí balení sáčků. 

Pohyb je pro pacienta s kolostomií důležitý i z důvodu dobré funkce zažívacího traktu a 

rozhodně ne menší vliv má i na psychickou pohodu pacienta. 

Také není důvod, proč by měl být pacient s kolostomií vyřazen ze společnosti a 

společenského života (návštěva kina, divadla, přátel, jít tancovat, ... ). Není zde žádné fyzické 

omezení, ale spíše psychický blok a je pouze na samotném člověku a podpoře jeho blízkých, 

jak brzy najde svoji ztracenou sebedůvěru. Při správném výběru vhodných stomických 
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pomůcek (např. krytky nebo jednodílného systému) v kombinaci s volnějším oblečením a 

správnou stravou nemusí být nic poznat. 

I pacient s kolostomií může cestovat - pěstovat pěší turistiku, jezdit na výlety po republice 

i do zahraničí. 

Je jen důležité upozornit na některé důležité věci: 

fl Včas si obstarat dostatečnou zásobu pomůcek. 

fl Při pobytu mimo domov používat pouze dobře ověřené pomůcky. 

fl Při zvýšené námaze je výhodné používat přídržný pásek k dvoudílnému systému. Lze tím 

také prodloužit těsnost podložky, která se začíná odlepovat do doby, než bude dostatek 

času na přilepení nové podložky. 

tl Vzít si s sebou větší množství pomůcek, než bývá obvykle nutné ("cestovní průjem"). 

Nezvyklé prostředí a strava mohou mít také nečekané následky. 

fl Pokud se stomik vydává na náročnější cestu do jižních zemí autem či autobusem, je 

vhodné vložit pomůcky citlivé na teplo (např. podložky, léky) do termotašky. 

• Nejnutnější pomůcky a materiál je dobré vložit do menší kosmetické taštičky, kterou je 

možné nosit v zavazadle (kabelka, batoh, .. ) stále u sebe. 

• Na cestu přibalit dostatečnou zásobu toaletního papíru, čistících prostředků a igelitových 

sáčků - nevíte, jak vybavené bude dosažitelné WC. Zápach se odstraní vstříknutím 

pohlcovače pachu do ovzduší. 

ll' Přibalit vhodné kosmetické zrcátko, je-li běžně používáno při výměně pomůcek. 

(ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 

Při cestě do zahraničí je vhodné k pomůckám přibalit stručné vysvětlení v anglickém 

jazyce či v jazyce příslušné země. Stomici tak předejdou případnému nepříjemnému 

vysvětlování při celním odbavení. (ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 

5. Spánek, odpočinek 

"Popisuje způsob spánku, odpočinku a relaxace."(Mastiliaková, 2003, str.86). Zjišťujeme 

způsob navození spánku, usínání, obvyklé činnosti před usnutím, užívání léků na spaní, 

poruchy spánku v závislosti na onemocnění a změnu prostředí. 
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6. Vnímáni, poznáváni 

Důležité je zjistit informovanost pacienta o svém zdravotním stavu, o čem byl již poučen 

a jaké informace mu schází, co by potřeboval vědět. Ptáme se na přítomnost bolesti 

(lokalizace, charakter a intenzita) a pokud pacient má bolesti, jestli jsou dostatečně tlumeny. 

Hodnotíme přiměřenost smyslového vnímání (sluch, zrak, používání kompenzačních 

pomůcek), úroveň vědomí, mentálních funkcí, orientaci místem, časem a osobou. 

7. Sebepojetí, sebeúcta 

V souvislosti se založením kolostomie je to velice citlivá oblast. "Popisuje emocionální 

ladění a vnímání sebe sama." (Mastiliaková, 2003, str.S7) Snažíme se taktním přístupem 

zjistit vnímané změny tělesného vzhledu, pocit vlastní hodnoty, celkový způsob emocionální 

reakce, pocity strachu a úzkosti. 

Zde je pro pacienta důležitá spolupráce rodiny a jejich podpora, ale i vstřícné chování 

ošetřujícího personálu. Pro pacienta je důležitý pocit, že si ho vážíme, že i nadále je pro nás 

osobnost. 

8. Plnění rolí, mezilidské vztahy 

Tato oblast zahrnuje individuální vnímání životních rolí. Zjišťujeme reakci rodiny, její 

zapojení v péči o pacienta, začlenění pacienta do společnosti či vyhýbání se ostatním. 

Též doporučujeme a dáváme kontakt na kluby stomiků, kde se schází lidé s podobnými 

problémy. Podpora a rady zkušenějších mohou pomoci s nejedním problémem. 

"Kluby stomiků si zakládají lidé stejně postižení - nositelé kolostomie, ileostomie či 

urostomie. Činnost v klubech se rozvíjí v několika směrech: Připravují společná setkání, 

pořádají odborné semináře a instruktáže pro své členy i pro rodinné příslušníky, organizují 

rekondiční pobyty, zájezdy, kulturní akce atd. Vydávají svůj zpravodaj. Členové se 

pravidelně scházejí a na setkání zvou odborné lékaře, stomasestry a zástupce firem, které 

vyrábí stomické pomůcky. Na setkáních otevřeně a bez ostychu hovoří o svých problémech, 

předávají si rady a zkušenosti, jak nejlépe ošetřovat stomie, jak používat moderní pomůcky. 

Získávají zde nová přátelství, oporu pro překonávání svých obtíží, přesvědčují se, že díky 

moderním pomůckám lze žít se stomÍÍ opět plnohodnotným životem. Moderní pomůcky 

jsou dnes již dostupné všem pacientům s kolostomií, umožňují jim vrátit se ke své práci, ke 

svým zálibám." (www.ilco.cz) 
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9. Sexualita, reprodukční schopnost 

Otázky a problémy spojené s touto oblastí lze zjišťovat po navození bližšího vztahu a 

oboustranné důvěry. U žen se ptáme na pravidelnost menstruace, porody, potraty a 

menopauzu - s ohledem na věk pacientky, pohlavní nemoci. U mužů (opět podle věku) na 

potíže s prostatou, pohlavní nemoci. 

I pacient s kolostomií může mít aktivní sexuální život. 

Je potřeba s partnerem na toto téma hovořit, protože někdy i on může trpět obavami, jestli 

vám při sexu fyzicky neublíží. Zábrany však jsou mnohem častěji na straně pacienta s 

kolostomií. Ten totiž často trpí obavou, jestli je ještě pro svého partnera přitažlivý, stydí se za 

svoji změněnou tělesnou schránku. Řešením bývá upřímný rozhovor, abyste se zbytečně 

netrápili a nestavěli si mlčením a fyzickým vyhýbáním mezi sebou zeď, pro ženy výběr 

vhodného spodního prádla (např. pěkný korzet, který schová všechno, co je potřeba a navíc je 

i vzrušující). 

10. Stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance 

Tato oblast popisuje způsob tolerance a zvládání stresových situací. Ptáme se, jak pacient 

zvládá vznikou situaci, kdo mu pomáhá, má~li oporu v rodině, jestli je zvyklý své problémy 

řešit sám či ve spolupráci s někým jiným a pokud ano, zda je dotyčný v jeho blízkosti. 

11. Víra, přesvědčení, životní hodnoty 

"Popisuje individuální vnímání životních hodnot, cílů nebo přesvědčení včetně 

náboženské víry a transcendentna, které jednotlivce vedou nebo ovlivňují jeho volbu nebo 

rozhodování." (Mastiliaková, 2003, str.87) 

3.2.2 Záznam základního fyzikálního screeningového vyšetření sestrou 

Zjišťujeme a zaznamenáváme: 

• Celkový vzhled, úprava zevnějšku, hygiena 

Cll Dutina ústní a nos 

• Zuby (zubní náhrady, chybění zubů) 

Cll Sluch (slyší šepot) 

• Zrak (má brýle, přečte novinové písmo 1) 

22 



li Fyziologické funkce (puls - rychlost, pravidelnost, jakost; dýchání - pravidelnost, 

hloubka, dýchací zvuky; krevní tlak) 

li Schopnost uchopit předmět rukou, stisk ruky, může zvednout tužku? 

.. Rozsah pohybu kloubů, svalová pevnost 

• Kůže (barva, kožní defekty, riziko dekubitů podle stupnice, např. Nortonové) 

• Chůze, držení těla, chybění části těla 

• Sebepéče v denních životních aktivitách - kód pro funkční úroveň 0-5 ( schopnost najíst 

se, schopnost okoupat se, schopnost dojít si na toaletu, schopnost obléknout se, schopnost 

nakoupit si, schopnost umýt se, celkový pohyb, pohyb na lůžku, schopnost uvařit si, 

udržovat domácnost) 

• Invazivní vstupy 

1& Hmotnost (nynější a nahlášená), výška, tělesná teplota 

III Projevy ( verbální a nonverbální ) v průběhu rozhovoru (orientace - místem, časem, 

osobou; rozumí otázkám; hlas a způsob řeči; úroveň slovní zásoby; oční kontakt; 

rozsah pozornosti - odvádění, rozptylování; nervozita; asertivní projevy) 

3.2.3 Analýza získaných informací 

., Pohlaví 

tl Věk 

• Povolání 

II Rodinný stav 

II Sociální zázemí 

II Alergie 

II Den hospitalizace, pooperační den 

• Lékařská diagnóza, ostatní onemocnění 

III Terapie 

tl Monitoring 

tl Zjištěné problémy 
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Mezi nejčastější zjištěné problémy u pacientů s kolostomii patři: 

• Nedostatek informací 

lIP Pooperační bolest 

fl Operační rána a s tím spojené riziko infekce 

41 Změny ve vyprazdňování - průjem nebo zácpa 

• Strach týkající se sebepéče o kolostomii 

lIP Změna tělesného vzhledu po založení kolostomie 

fil Změna ve vnímání sebe sama 

(II Vyhýbání se společnosti 

3.2.4 Plán péče o pacienta s kolostomií 

Plán péče jsem sestavila podle mých dosavadních zkušeností z praxe. Použila jsem 

nejčastější ošetřovatelské diagnózy, s kterými se může ošetřovatelský personál setkat při péči 

o pacienta s kolostomií. 

Ošetřovatelská Cíl, kritérium 
.~-,--~---~ 

Ošetřovatelské intervence 
diagnóz~ ____ -_._--

Neznalost pojmu, fil pacient je adekvátně • zjistěte úroveň znalostí pacienta 
potřeba poučení informován o své chorobě 
z důvodu neznalosti • rozumí své nemoci a fil posuďte motivaci pacienta 
diagnózy projevující způsobu její léčby \II zajisti informovanost pacienta 
se verbalizací lékařem ve vhodném prostředí a 
problému v klidu 

• zdůrazněte pacientovi 
informace, které jsou pro něj 
nejdůležitější 

• dbejte na aktivní spolupráci 
pacienta v procesu edukace, 
poskytuj zpětnou vazbu 

III poskytněte pacientovi 
informace v písemné podobě 

• proveďte záznam do 
ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 
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Bu!~st akutuí • pacient udává .. zjistěte charakter, intenzitu a 
z důvodu operačního zmírnění nebo lokalizaci bolesti 
výkonu projevujicí se vymizení pocitu 411 infonnujte pacienta o možnosti 
verbalizací pacienta bolesti terapie bolesti, analgesii, 

• dodržovat předepsaný úlevové poloze 
farmakologický režim .. aplikujte léky dle ord. lékaře 

• zajistěte klidné a nerušené 
prostředí 

411 proveďte záznam do 
ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 

I 

Kožní a tkáňová " operační rána se hojí fl provádějte převazy a ošetření 
integrita porušeuá perprimam rány dle ordinace lékaře 
z důvodu • převazy jsou • kontrolujte vzhled rány a 
chirurgického výkonu prováděny za případné známky zánětu hlaste 
projevující se operační aseptických podmínek lékaři 
ránou • postupujte při ošetření dle 

platného standardu nemocnice, 
přísně asepticky 

CI proveďte záznam do 
ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 

Infekce, riziko • operační rána nejeví fl kontrolujte operační ránu 
vzniku z důvodu známky infekce v pravidelných intervalech 
operační rány • celkové a místní • aplikujte A TB dle ordinace 

známky zánětu jsou v lékaře 

normě • sledujte celkové a místní 
známky zánětu, celkový stav 
pacienta 

., o změnách infonnujte lékaře 
• proveďte záznam do 

ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 
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.-

Zácpa z důvodu • pacient chápe a zná • zjistěte příčinu a vyvolávající 
nedostatečného důvody vzniku zácpy faktory zácpy (příjem potravy, 
pohybu, soukromí, • obnovení funkce tekutin, aktivita pacienta) 
neadekvátního příjmu vyprazdňování střeva • posuďte charakter, frekvenci a 
potravy projevující se • změna návyků množství stolice 
sníženou frekvencí pacienta jako prevence • informujte pacienta o nutnosti 
stolice vzniku zácpy dostatečného příjmu vlákniny a 

tekutin 
• aktivizujte pacienta během dne 
• aplikujte laxativa dle ord. lékaře 
• proveďte záznam do 

ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 

I I 

Průjem z důvodu • obnovit a udržet • zaznamenejte frekvenci, 
nesprávného dietního normální fungování charakter, množství a 
opatření projevující se střev vyvolávající faktory průjmu 
častým • pacient chápe příčinu " posuďte anamnézu stravovacích 
vyprazdňováním řídké o· návyků, příjmu tekutin a stav pruJmu 
stolice • změna návyků elektrolytové rovnováhy 

pacienta jako prevence • upravte složení stravy pacienta 
vzniku průjmu tak, aby neobsahovala pokrmy 

vyvolávající průjem 
• zajistěte edukaci pacienta dietní 

sestrou o správné výživě 
vzhledem ke svému 
onemocnění 

• informujte pacienta o nutnosti 
dostatečného příjmu tekutin 

• proveďte záznam do 
ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 
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Strach z důvodu .. zmírnit strach pacienta • zjistěte, z čeho má pacient 
neznalosti péče o • poskytnout dostatek strach 
kolostomii projevující informací o péči " aktivně naslouchejte 
se verbalizací kolostomie pacientovým obavám 
problému .. naučit pacienta péči o • poskytněte pacientovi dostatek 

kolostomii informací (ústní i písemné) 
o péči kolostomie 

• naučte pacienta (či rodinného 
příslušníka) pečovat o 
kolostomii, buďte mu oporou 

• dejte prostor k otázkám a 
upřímně je zodpovězte 

• v případě potřeby zajistěte 
ošetřování kolostomie v domácí 
péči 

• proveďte záznam do 
ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 

Obraz těla porušený III akceptování sebe sama • posuďte pacientovu znalost 
z důvodu založení v dané situaci situace a míru úzkosti 
kolostomie projevující CI pacient chápe tělesné • určete společenské aspekty 
se verbalizací změny nemoci 
problému • pacienta často navštěvujte a 

dejte mu najevo, že si ceníte 
jeho osobnosti 

fil pomozte pacientovi zvládnout 
základní problémy 

• pomozte pacientovi vybrat oděv 
tak, aby zanikly tělesné změny 

• zapojte pacienta do rozhodování 
a řešení problémů 

• oceňte a podporujte pozitivní 
snahy pacienta 

• proveďte záznam do 
ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 
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Sebeúcta situačně lil pacient vyjádří .. povzbuzujte pacienta 
snížená z důvodu pochopení k vyjádření pocitů a úzkosti 
založení kolostomie individuálních faktorů, .. veďte pacienta k uvědomění si 
projevující se způsobujících vlastní odpovědnosti a míry 
verbalizací problému současnou situaci kontroly nad situací 

«I pacient vyjádří lit dejte pacientovi najevo, že 
pozitivní sebeocenění věříte, že je schopen zvládnout 

současnou situaci 
• podporujte pacientovu 

nezávislost v každodenních 
činnostech 

.. zapojte do terapeutického plánu 
rodinu pacienta, aby se mu 
dostalo přiměřené podpory 

• proveďte záznam do 
ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 

Společenská • pacient si uvědomuje • odeberte sociální anamnézu 
interakce porušená faktory vedoucí ke pacienta 
z důvodu založení zhoršené společenské lil povšimněte si vztahů a 
kolostomie interakci společenského chování v rodině 

• pacient se snaží po • pobízejte pacienta k vyjádření 
dosažení pozitivních obtíží ve společenských 
změn situacích a s nimi souvisejících 

pocitů 

4> podporujte pacienta ve snaze ke 
zlepšení sociálních interakcí 

• pomozte mu při výběru 
správných pomůcek a oblečení 
pro návštěvu společenských 
akcí 

411 informujte ho o možnosti 
navštěvovat klub stomiků 

• podporujte pacientovu 
sebedůvěru 

• proveďte záznam do 
ošetřovatelské dokumentace 
pacienta 
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3.2.5 Stomické pomůcky 

V České republice jsou na trhu pomůcky od několika firem ConvaTec, Coloplast, Braun 

a Dansac. 

Pacient má možnost si vyzkoušet a používat pomůcky od kterékoliv firmy. Záleží na 

pacientovi, které pomůcky mu budou nejvíce vyhovovat. 

Stomické pomůcky se dělí podle způsobu jejich nasazení do tří systémů: 

a) systém nové adhezní technologie 

b) jednodílný systém 

c) dvoudílný systém 

Adhezní technologie 

Výhody: 

• Mnohostrannost 

.. Flexibilita 

• Nízký profil 

.. Citlivost k pokožce 

.. Komfort 

Pomůcky adhezní technologie se skládají z podložky s průhlednou plochou a sáčku s 

lepící vrstvou (příloha B - Adezní technologie). 

Podložka zůstává na těle několik dní - doporučená doba je cca 3 dny. Po této době nebo 

po vyčerpání přilnavosti podložky se vymění za podložku novou. 

Sáčky lze vyměňovat libovolně často s ohledem na předepsané limity hrazené zdravotními 

pojišťovnami. Sáčky se mohou opakovaně (až 25krát) odlepovat a přilepovat v případě 

potřeby na průhlednou plochu podložky. Je ovšem nutné dbát na to, aby se lepící část sáčku 

nezvrásnila a neudělaly se na ní při nasazování sáčku záhyby. Zároveň je třeba mít 

průhlednou plochu podložky stále čistou. 
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Jednodílný systém 

Výhody: 

.. Flexibilita 

• Nízký profil 

• Komfort 

U jednodílného systému je přilnavá podložka již součástí sáčku. Při výměně pomůcky se 

vždy odstraní celý sáček a nalepí se nový (příloha C Jednodílný systém). 

Nevýhodou tohoto sytému je, že po delší době trpí kůže v okolí stomie. (Marková, 1998) 

Sáčky mohou být opatřeny speciálním filtrem pro odchod plynů, v různém barevném 

provedení (průhledené, tělové), uzavřené nebo výpustné. Mají předstřižený otvor pro vývod v 

průměru od 19 mm do 50 mm. 

Dvoudílný systém 

Výhody: 

• Mnohostrannost 

• Citlivost k pokožce 

Dvoudílný systém se skládá ze dvou částí - podložky a sáčku - navzájem spojených 

přírubovým kroužkem (příloha D - Dvoudílný systém). 

Všechny typy podložek lze kombinovat se všemi druhy sáčků dvoudílného systému za 

předpokladu, že mají stejný průměr přírubového kroužku. 

Podložky : 

a) Celé z želatinové hmoty - má hojivé vlastnosti. (ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 

b) Vnitřní kroužek v okolí stomie z želatinové hmoty a okraje z mikroporu - je ohebnější, 

doporučuje se fyzicky aktivnějším pacientům nebo pro ty, kteří mají okolí stomie zvrásněno; 

mikropor nemá hojivé vlastnosti, proto jej nelze doporučit při velmi citlivé pokožce nebo 

nadměrném pocení. (ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 

c) Tvarovatelná podložka určená pro ošetřování vpadlých stomU - možnost přizpůsobení 

otvoru podle potřeby, na míru vytvarovaná podložka dobře při1ne ke kůži a zabrání podtékání 

stolice, okraj z mikroporu zajistí její ohebnost. (ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 
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Sáčky: 

- vyrábí se v béžové barvě nebo průhledné, velikost standard nebo mini 

a) Uzavřené - jsou vybaveny moderním filtračním systémem, který dokáže eliminovat 

zápach, odchod množství plynu ze sáčku lze kontrolovat pomocí přelepek Osou součástí 

balení), (ConvaTec, Péče o stomiky, 2006), s přelepeným filtrem se též mohou pacienti 

koupat (Marková, 1998) 

b) Výpustné - jsou uzavírány svorkou nebo pomocí dvojího zabezpečení (suchý zip a 

bezpečnostní krycí klopa), používají se pro stomiky s řídkou stolicí (ConvaTec, Péče o 

stomiky, 2006) 

Krytky : 

"Slouží pro krátkodobé použití, zejména je vhodná při společenském a sportovním vyžití, má 

uhlíkový filtr pro odchod plynů." (ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 

Příslušenství: 

411 Ochranná pasta Stomahesive - používá se před nalepením podložky; obsahuje malé 

množství alkoholu, který pokožku dezinfikuje (po aplikaci může chvilku mírně štípat); 

pasta je lepivá, používá se na vyrovnání kožních záhybů a jizev pod podložkou; zabraňuje 

případnému podtékání a zlepší přilnavost podložky. 

.. Ochranný film CovaCare - jsou to ubrousky nasycené látkou, která vytváří meZl 

pokožkou a pomůckou ochranný film; chrání kůži před odřením, tvorbou puchýřků a 

může prodloužit životnost podložky; film je prodyšný, rychle zasychá, je pružný a 

neloupe se; aplikuje-li se ubrousek na podrážděnou kůži, může chvilku štípat; správně se 

aplikuje tak, že omytou a osušenou pokožku v okolí stomie potřeme ubrouskem a 

necháme zaschnout. 

• Adhezivní pasta Stomahesive - používá se po nalepení podložky, nikdy pod podložku; 

je určena pro ochranu pokožky v okolí stomie; pasta nelepí, pouze chrání pokožku a 

zabraňuje podtékání. 

• Zásypový pudr - slouží ke zklidnění podrážděné pokožky pod podložkou; používá se ve 

velmi tenké vrstvě na čistě omytou a osušenou pokožku, zejména je-li kůže v okolí stomie 

rozbolavělá nebo došlo-li k jejímu podráždění vniknutím stolice pod podložku; lahvičku s 

pudrem držíe vodorovně asi 7 - 10 cm od těla a zmáčkněte, vytvoří se obláček, který pudr 

rovnoměrně rozptýlí na požadovaném místě. 
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fl Odstraňovač náplastí ConvaCare - napomáhá k jednoduchému a pohodlnému sejmutí 

podložky či jednodílného sáčku; též slouží k omytí případných zbytků želatiny a k 

regeneraci pokožky; je nedráždivý a nevysušuje pokožku; při výměně podložky se jemně 

nadzvedne okraj podložky či samolepícího sáčku, mezi kůži a lepící vrstvu se vloží 

ubrousek a za stálého potírání se pomůcka sejme, kůže se omyje vodou a osuší. 

fl Pohlcovač zápachu Dignity - souží k neutralizaci zápachu; aplikuje se do sáčku nebo do 

ovzduší, může se použít i k neutralizaci pachu na ložním či spodním prádle. 

fl Přídržný pásek - používání pásku není nezbytně nutné, napomáhá k většímu pocitu 

bezpečí nebo při zvýšené fYzické námaze; háčky pásku se připnou do poutek přírubového 

kroužku sáčku, proto se dá použít pouze u dvoudílného systému. 

III Prostředky irigace VisÍ-flow - slouží pro výplachy stomie. 

e Dilastom - speciálně konstruovaný dilatátor stomií; dlouhodobým používáním je možno 

oddálit nebo zamezit operaci pro zúžení kolostomie. (ILea zpravodaj, 2002 ) 

., Svorky - jsou určeny k uzavření výpustných sáčků, součást balení. 

• Heogel- přípravek na zahuštění stolice v sáčku. 

3.2.6 Preskripce pomůcek 

Pro pacienta s kolostomií je důležité vědět, na kolik pomůcek má nárok, na jaké období 

lze pomůcky najednou předepsat, kdo může pomůcky předepsat a zda jsou plně hrazené. 

Kdo může pomůcky předepsat? 

Pomůcky jsou vydávány na základě "Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku", 

který vystavuje lékař. Je na samotném pacientovi, jestli bude pro poukazy docházet k 

praktickému nebo odbornému lékaři. 

Stomické pomůcky si může pacient vyzvednout v prodejně zdravotnických potřeb nebo v 

některých lékárnách. a dostupnosti pomůcek je informován před propuštěním do domácího 

ošetřování. 

Jaké množství pomůcek může lékař předepsat? 

Lékař Vám předepíše pomůcky nejvýše na dobu 3 měsíců. Pomůcky však nelze 

předpisovat zpětně. Na daný měsíc lze pomůcky předepsat nejpozději poslední den v 

měsíci. 
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Co když stanovený limit spotřeby pomůcek nedostačuje? 

Pokud je stanovený limit spotřeby pomůcek nedostačující (např. průjmová onemocnění, 

velké zjizvení v okolí stomie, poškozená pokožka, ... ), může být tento limit navýšen. Toto 

navýšení však musí schválit revÍzní lékař. Podle dosavadních zkušeností s tím nebývají 

problémy. Je však vhodné uvažovat o jiném typu pomůcky či jiném způsobu ošetřování. 

Lze doporučit konzultaci v poradně stomasestry. 

Veškeré pomůcky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Některé však ještě podléhají 

schválení revÍzním lékařem. lrigační soupravy bývají pojišťovnami hrazeny z 75%. 

Limity spotřeby stomických pomůcek (platnost k 1.7.2005) 

• Podložky - max. 10 ks měsíčně 

/I Sáčky, krytky ajednodílný systém - max. 60 ks měsíčně, krytky podléhají schválení RL 

/I Ochranné prostředky ( ochranná pasta a ochranný film) - max. 360 g, nejvýše do 2 760 

Kč/rok (zákon limituje ochranné prostředky na gramy, jestliže je měmou jednotkou 

mililitr nebo kus, je rozhodující roční finanční limit) 

• Ostatní prostředky - bez limitu 

" Přídržné prostředky (pásek) - 2 ks za rok 

3.2.7 Ošetřovatelská péče o kolostomii, výměna pomůcek 

"Předpokladem pro zahájení edukace je dobrý pooperační stav z hlediska zdravotního, 

psychického i fYzického. Je-li pacient schopen edukace, začínáme již v prvních dnech po 

výkonu." (časopis Sestra, 7-8/2004, s.30) 

Vybavení místnosti : 

Výměna pomůcek a ošetřování stomie se provádí v koupelně, která je vybavena storna 

koutkem, kde jsou po ruce všechny pomůcky k tomu potřebné. 

Mezi ně patří : 

/I Sáček a podložka jednodílného i dvoudílného systému o různých průměrech 

/I Šablona pro správnou volbu průměru podložky a tvaru stomie 

/I Ochranné prostředky (pohlcovač zápachu, odstraňovač náplasti, ochranný film, ahezÍvní 

pasta, ochranný pudr a další) 
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ti Zahnuté nůžky 

• Tužka 

ti Hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír nebo buničina, perlanová žíňka na jedno 

použití) 

.. Gumové rukavice 

.. Igelitový pytel a kontejner na odpadky 

ti Nástěnné zrcadlo 

Výrobci nabízejí mnoho typů pomůcek. Úkolem stomasestry je vybrat pacientovi tu 

správnou a naučit ho s ní manipulovat. Pacient obdrží stomickou taštičku, která je 

sponzorským darem firem. Taštička obsahuje letáky, časopis pro stomiky, speciální nůžky a 

šablonovou kartičku (časopis Sestra, 7-8/2004) 

Výměnou pomůcek se pak pacient učí vlastním dovednostem. Nejdříve vše provádí sestra, 

předvádí pacientovi postup krok za krokem, komentuje jednotlivé úkony. Po ukončení 

výměny pak pacientovi ještě jednou celý postup ústně zopakuje. 

Při další výměně již pacienta (nebo rodinného příslušníka) nechá, aby si to vyzkoušel sám, 

dohlíží na něj, radí mu. Tento postup se opakuje, dokud pacient nezvládne výměnu pomůcek 

úplně sám. 

Doporučení pro použití dvoudílného a jednodílného systému: 

Dvoudílný systém 

• Vhodný pro všechny stomiky, pokud nemají jiná tělesná omezení zabraňující manipulaci s 

pomůckou 

.. Šetří kůži díky méně časté nutnosti manipulace s podložkou 

tl Pokud chce stomik používat různé typy sáčků, lze je kombinovat podle potřeby, jen pozor 

na shodný p111měr přírubového kroužku (ConvaTec, 1997) 

Jednodílný systém 

• Vhodný pro pacienty s pomchou jemné motoriky nebo onemocněním ldoubů na mkou 

fl Jestliže není mOŽIlé použít dvoudílný systém pro kOŽIlí nerovnosti v okolí stomie 

.. Jako doplňkový k dvoudílnému systému, který je na manipulaci časově náročnější 

(ConvaTec, 1997) 
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Příprava, nasazení a výměna pomůcek dvoudílného systému: 

1. Připravte si sáček a podložku zvolené velikosti a typu (pozor, aby průměr přírubového 

kroužku podložky a sáčku byl shodný), dále si připravte další potřebné pomůcky, abyste 

je měli po ruce (mýdlo, žínku, čistící a ochranné prostředky, sáček na odpad) 

2. V krabičce u podložek je přibalen papírový terčík. Terčík přeložte napůl. 

3. Přeložený terčík přiložte k vývodu a změřte jeho velikost, tu si označte na terčík. 

4. Nyní v terčíku vystřihněte otvor, který by měl odpovídat tvaru a velikosti vývod. Změřte 

si, zda otvor opravdu odpovídá velikosti stomie. 

5. Pokud otvor odpovídá, připravte si podložku. Vyjměte ji z průhledného obalu, na 

rubouvou (papírovou) stranu přiložte terčík a obkreslete ho. Mezi obkresleným tvarem a 

přírubovým kroužkem by mělo zbýt asi 0,5 cm želatinové hmoty podložky. 

6. Obkreslený tvar vystřihněte. Podložka nesmí tlačit na stomii (bránila by jejímu prokrvení) 

a kůže kolem stomie by měla být přikrytá. 

7. Když máte nachystanou novou podložku, můžete sejmout starou. Pokud na těle drží pevně, 

můžete použít ubrousek - odstraňovač náplastí ConvaCare. Okraj podložky jemně 

nadzvedněte směrem shora šikmo dolů, vložte ubrousek mezi kůži a podložku a za stálého 

potírání podložku sejměte. 

8. Poté vývod a samotnou kůži kolem stomie dobře očistěte (můžete použít sprchu nebo jen 

otřít žíňkou a mýdlem či čistící pěnou) a důkladně osušte. 

9. Před nalepením podložky natřete kůži těsně kolem stomie ochranným filmem ConvaCare, 

který kůži chrání a zvyšuje přilnavost podložky a nechte uschnout. 

10. Pokud je v okolí stomie jizva nebo záhyby, je dobré je vyplnit ochrannou pastou 

Stomahesive, také na okraj stomie je možno nanést vrstvu pasty, aby otvorem v podložce 

nemohla podtékat stolice. Při práci s pastou je třeba navhlčit si prsty vodou, pasta 

obsahuje alkohol, může jemně 1~2 min štípat. Po tuto dobu nechte pastu "zavadnout" a 

alkohol vyprchat. 

ll. Z podložky odstraňte papírovou fólii, přiložte ke stomÍÍ a přilepte na kůži. Podložku 

mímým tlakem přimáčkněte a i uvnitř přírubového kroužku prstem objeďte okolí stomie, 

aby i zde byla dobře přilepena. Podložka nejlépe lepí, má-li teplotu těla, proto je ji možno 

na chvíli nahřát fénem nebo přiložením na topení. 

12. Podložku již máte přilepenou, nyní nasazení sáčku. Ujistěte se, že vnitřní strany sáčku 

nejsou slepeny. 

13. Dolní část přírubového kroužku sáčku přiložte na dolní část přúubového kroužku 

podložky. 
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14. Směrem od dolního okraje přimačkávejte sáček k podložce po celém obvodu kroužku. 

Uslyšíte a ucítíte zaklapnutí. 

15. Mírným tahem za sáček směrem od těla se přesvěčte, že sáček dobře drží k podložce. 

(ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 

Výměna samotného sáčku dvoudílného systému: 

1. Sáček lze vyměnit bez poškození podložky (ta může zůstat na těle i několik dní). 

2. Sáček je nejlépe vyměnit, když je plný do 1/3. Pokud by v sáčku bylo více stolice, mohla 

by ze sáčku během výměny unikat a znečistit okolí. 

3. K uvolnění sáčku slouží oblouček vystupující šikmo vzhůru z příruby sáčku. Sáček opatrně 

sejmeme tahem zhora dolů. 

4. Očistíme samotný vývod i vnitřek přírubového kroužku od stolice a připevníme nový 

sáček již výše zmíněným způsobem. 

(ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 

Výměna pomůcek jednodílného systému: 

1. Jednodílný systém obsahuje sáček již spojený s podložkou, takže při výměně vše 

sundáváme najednou. 

2. Sáček sundáváme tahem směrem zhora dolů, k jednoduššímu sejmutí můžeme použít 

odstraňovač náplastí ConvaCare. 

3. Vývod a kůži v okolí vývodu umyjeme a osušíme. 

4. Před nalepením nové pomůcky můžeme kůži kolem vývodu ošetřit ochranným filmem 

CovaCare, pokud jsou nějaké nerovnosti, použít na jejich vyrovnání ochrannou pastu 

Stomahesive. 

5. Sáček nalepujeme zdola nahoru. Po přilepení pomůcky zůstaneme chvíli v klidu, aby 

podložka mohla dobře přilnout ke kůži. Po chvíli mírným tahem za sáček směrem od těla 

otestujeme, zda dobře drží. 

(ConvaTec, Péče o stomiky, 2006) 

Irigace 

"Výplachem (irigací) rozumíme obvykle pravidelné provádění nálevů do kolostomie. 

Naplnění tlustého střeva vodou vyvolá pohyby střevní svaloviny (tzv. peristaltické pohyby) 

a tím dojde téměř k úplnému vyprázdnění střeva. Po provedeném výplachu trvá určitou 

dobu, než se střevo opět naplní a po dobu 24 až 48 hodin prakticky nedochází k 
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vyprazdňování. Tím vlastně tlusté střevo funguje jako vnitřní sáček. Není proto nutno nosit 

běžné sáčky, ale stačí pouze minisáčky, krytky nebo stomické zátky. 

Irigaci mohou provádět jenom kolostomici, avšak i pro ně existuje řada omezenÍ. Je 

tedy nezbytná konzultace s odborným lékařem, který posoudí vhodnost provádění 

výplachů." (www.ilco.cz ) 

Pro koho je irigace vhodná? 

CI lrigace je velmi vhodná pro aktivní stomiky, kteří pracují, sportují či se často pohybují ve 

společnosti. Obvykle irigují pravidelně každé dva až tři dny. lrigace jim umožňuje 

používat pouze krytky nebo nenápadné minisáčky. 

CI Další skupinu tvoří stomici, kteří irigují pouze příležitostně. Vyprázdnění výplachem 

používají před delší cestou, společenskou akcí, před delším pobytem mimo domov i 

během pobytu např. v zahraničí, kdy nemusí být vhodné podmínky pro běžné ošetřování 

stomie. (www.ilco.cz ) 

Co k tomu potřebujete? 

Pro výplach je nutno použít irigační soupravu se speciálním kónickým nadstavcem, 

který se zavádí do ústí kolostomie, aniž hrozí její poranění. 

Prakticky všichni významní výrobci stomických pomůcek nabízejí irigační soupravy. 

Celá irigační souprava je složená v praktické taštičce a není problém ji vzít kamkoliv 

s sebou (www.ilco.cz ) 

Kde provádět irigaci? 

Obvykle je irigace prováděna na záchodě. První možností je provedení výplachu v sedě 

na klozetu, kdy je vyprazdňovací sáček veden mezi nohama do mísy. Druhou možností je 

provádět irigaci ve stoje čelem k míse, neboť odvodný sáček je dostatečně dlouhý, aby 

dosáhl do mísy. Modifikací může být irigace v kleče, pokud máte měkkou předložku. 

Nejpohodlnější je sedět na vhodné stoličce čelem ke klozetu. 

Nádržku na vodu zavěsíme tak, aby její dno bylo ve výši ramen. Je-li umístěna nádržka 

výše, může být tlak vody příliš vysoký. Podle polohy, kterou zvolíme je nutno připevnit 

háček na stěnu. Dobrou možností je zhotovit dostatečně dlouhý háček, který se zachytí za 

horní hranu dveří, pokud se otevírají dovnitř. Po skončení výplachu háček sundáme a 

uschováme. (www.ilco.cz) 
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Jak se irigace provádí? 

Před zahájením irigace, po konzultaci s lékařem, si pečlivě připravte všechny potřebné 

pomůcky. Po určitou dobu byste měli mít plně k dispozici koupelnu a záchod. 

III Výplach provádějte ve stejnou dobu. Nejvýhodnější je ráno, kdy je schopnost vyprázdnění 

největší. 

III Množství vody (v ml) použité pro výplach dostanete jednoduchým výpočtem: 15 krát 

tělesná hmotnost. Příklad: při hmotnosti 70 kg použijeme 15 * 70 1050 ml, tj. asi litr 

vody. Zpočátku je možno používat o něco menší množství a postupně toto množství 

zvyšovat až asi na osmnáctinásobek Vaší hmotnosti. 

III Důležitá je teplota vody. Měla by mít teplotu těla, tj. přibližně 38° C. Příliš teplá voda 

může způsobit popálení střeva, příliš chladná voda může vyvolat střevní křeče. Na 

nádržce irigační soupravy firmy Coloplast je přímo zabudován plastický teploměr. 

e Sáček nahradíte vyprazdňovacím sáčkem (dlouhý rukáv, který vyvedeme do klozetu či do 

kbelíku). Horní konec sáčku je otevřený a umožňuje zavedení kónusu do stomie. 

III Před prvním výplachem je vhodné prohmatat kolostomický vývod prstem, abyste dobře 

poznali průběh střeva a mohli správně směrovat kužel. 

.. Vodu napouštějte do střeva pomalu (10 - 15 minut). Kontrolu usnadňuje regulátor s 

vrtulkou, která signalizuje rychlost protékání. Příliš prudké napuštění by mohlo vyvolat 

nepříjemné pocity či křeče. Během napouštění se vrtulka obvykle několikrát zastaví, ale 

po chvíli si voda najde další cestu střevem. 

.. Je vhodné vpustit nejprve menší množství vody a tím změkčit tuhou naln'omaděnou 

stolici. Po uvolnění lze snáze vpustit zbylé množství vody. 

II Během 10 - 15 minut dojde téměř k úplnému vyprázdnění. Po této době lze vyprazdňovací 

sáček uzavřít svorkou, konec zachytit za pásek a můžete se volně pohybovat. Střevo ještě 

aktivně pracuje asi hodinu, kdy stále dochází k vyprazdňování. 

III Po hodině obvyklým způsobem očistěte vývod, v případě potřeby nalepte novou 

pomůcku. 

III Po určité době získáte jistotu, že mezi irigacemi nedochází k vyprazdňování. Potom 

můžete běžný sáček nahradit mini sáčkem, stomickou krytkou nebo stomickou zátkou. 

.. Je nutno vyzkoušet si chování střeva po ojedinělé irigaci. 
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Celý postup se Vám možná bude zdát komplikovaný, ale po určitém zácviku celou 

proceduru zvládnete asi za jednu hodinu a pak máte klid dva až tři dny. Vlastní napuštění 

střeva a hlavní vyprázdnění trvá asi 20 minut. Po této době se již můžete volně pohybovat a 

věnovat se něčemu jinému. (www.ilco.cz) 
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4. Empirická část 
4.1 Použitá metoda 

Ke zmapovaní znalostí a dovedností ošetřovatelského personálu Podhorské nemocnice 

v oblasti péče o pacienta s kolostomií jsem se rozhodla použít metodu nestandardizovaného 

dotazníku. 

Použila jsem dotazník Veroniky Krausové z bakalářské práce Kvalita ošetřovatelské péče 

u pacienta s kolostomií obhájené na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

v roce 2005. Otázky 1 - 9 a 14 19 zůstaly stejné, jen v jiném pořadí. Otázky 10, ll, 12 jsou 

upravené a otázky 13 a 20 jsem použila svoje. 

Dotazník obsahuje 20 otázek a byl vypracován následovně: 

• První 3 otázky tvoří anamnestickou část dotazníku - oddělení, na kterém pracujete, 

dosažené vzdělání v oboru zdravotnictví a délka praxe ve zdravotnictví. K těmto otázkám 

bylo možno vybrat ze čtyř odpovědí. 

I) Dalších 17 otázek je zaměřeno na znalosti sester v péči o pacienta s kolostomií. Ke každé 

otázce bylo možno vybrat ze tří odpovědí, u některých otázek byl ponechán prostor na 

slovní doplnění otázky, abych mohla ověřit skutečné znalosti sester. 

Průzkum byl realizován za těchto podmínek: 

• S použitím dotazníkového šetření na jednotlivých oddělení Podhorské nemocnice 

souhlasila hlavní sestra Podhorské nemocnice 

I) O distribuci na jednotlivá oddělení jsem požádala staniční sestry, které s tímto vyslovily 

svůj souhlas 

I) Osloveným sestrám byla zaručena anonymita 

• Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné 

4.2 Charakteristika vzorku 
O možnost rozdat dotazníky v Podhorské nemocmCI Jsem požádala staniční sestry 

jednotlivých pracovišť. 

Průzkum probíhal na těchto odděleních - chirurgie, interna, oddělení ošetřovatelské péče 

(OOP) a ARO. Na dotazníku se podílelo sedmdesát pět sester z osmdesáti oslovených. Sběr 

dat probíhal v období března 2007. 
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4.3 Vyhodnocení vzorku 

1. Na jakém oddělení pracujete? 
a) chirurgie 
b) interna 
c)OOP 
d)ARO 

27% 

D chirurgie 

interna 

DOOP 
DARO 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru zdravotnictví? 
a) SZŠ 
b) SZŠ a PSS 
c) VZŠ 
d) VŠ 
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3. Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví? 
a) do 1 roku 
b) 2 - 6 let 
c) 7 - 15 let 
d) více let 

16% 16% 

4. Víte, co je to kolostomie ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je vaše odpověď a) nebo c) - vysvětlete tento pojem: 

0% 8% 

92% 

O da 1 roku 

2 - 6 let 

07 - 151et 

Ovfce let 

Dano 
ne 

O částečně 

75 sester, tedy 100 % odpovědělo správně - vyústění tlustého střeva přes břišní stěnu. 
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5. Už jste se skolostomií někdy setkala ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

7% 7% 

6. Ošetřovala jste někdy kolostomii ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

12% 

86% 
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D ano 

ne 

D částečně 

D ano 

ne 

Dčástečně 



7. Myslíte si, že umíte kolostomii správně ošetřit? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď b), dále nevyplňujte. 

12% 

52% 

Dano 

ne 

Dčástečně 

9 sester, tedy 12% odpovědělo ne a dále nepokračovaly ve vyplňování dotazníku. 
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8. Víte, jaké pomůcky k ošetření kolostomie potřebujete? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - vyjmenujte: 

20% 

8% 

20% 25% 
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Dano 

ne 

Dčástečně 

o sáček + podložka 

mycí prostředky 

Obuničina 

O rukavice 

. nůžky 

Oochranný film + 
odstraňovač 
náplasti 



9. Víte, koho můžete kontaktovat v případě, že máte ošetřit kolostomii, ale neumíte to, či 
Vám schází potřebné pomůcky? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

3% 
17% 
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Dano 

ne 
Dčástečně 



10. Poznáte, kdy je potřeba vyměnit stomický sáček? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - napište: 

15% 
0% 

85% 

50% 

24% 
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Dano 
ne 

Dčástečně 

D když je sáček plný 

když je do 1/3 plný 

D sáček se odlepuje, 
netěsní 



11. Víte, jak často je třeba měnit stomickou podložku? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - napište: 

D ano 

ne 

59% D částečně 
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D podle potřeby 

podložka netěsní 

o podložka je 
znečištěná 

o každý den 

. po 3 - 5 dnech 



12. Víte, jak velký otvor je potřeba vytvořit do stomické podložky? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - napište: 

17% 

12% 

8% 

49 

Dano 
ne 

Dčástečně 

DI podle velikosti 
stomie 

o 0,5 cm většr než 
stomie 

Do 1 cm většr než 
stomie 



13. Znáte některé komplikace kolostomie ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - vypište: 

26% 

58% 
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D ano 

ne 

Dčástečně 

Cil macerace kůže 

krvácení 

Dsten6za 

Dinfekce 



14. Je třeba při výměně stomických pomůcek o vývod a jeho okolí pečovat? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - popište 

0% 

100% 

D ano 

ne 

Dčástečně 

15. Myslíte si, že znáte způsob ošetření macerované kůže v okolí vývodu? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - popište: 

51 

53% 

Dano 

ne 

Dčástečně 



16. Myslíte si, že může kolostomie krvácet? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

12% 

82% 

Dano 

ne 

Dčástečně 

17. Myslíte si, že může strava a hydratace pacienta ovJivnit vyprazdňování 
kolostomií ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) napište jak: 

6% 8% 

86% 

52 

Dano 

ne 

Dčástečně 



18. Jakou dietu by jste pro pacienta s kolostomií vybrala? 
a) 3 
b) 2 
c) 4 

15% 6% 

79% 

O dieta 3 

dieta 2 

O dieta 4 

19. Domníváte se, že může pacient s kolostomií provozovat aktivně sporty (plavání, běh, 
lyžování) ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

17% 

53 

D ano 
ne 

O částečně 



20. Domníváte se, že může pacient s kolostomií navštěvovat společenské akce (divadlo, 
kino, plesy) a cestovat (po Ceské Republice nebo do zahraničí) ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

0% 11% ---..., 

89% 

54 

D ano 

ne 

Dčástečně 



4.4 Diskuze 

Cílem empirické části bylo pomocí dotazníku ověřit vědomosti sester v oblasti 

ošetřovatelské péče o pacienta s kolostomií. 

V této souvislosti jsem si položila několik základních otázek: 

1. Znají sestry pomůcky, které je třeba použít při ošetřování kolostomie ? 

Z dotazníku vyplynulo, že sestry znají základní pomůcky k ošetření kolostomie i další 

rozšiřující sortiment pomůcek, jako je adhezní pasta, ochranný film na kůži nebo odstraňovač 

náplastí. 

2. Znají sestry komplikace kolostomií ? 

Podle dotazníku 15% sester neznalo žádné komplikace, což není moc uspokojivý 

výsledek. V rozšiřující otázce odpovídaly nejčastěji komplikace pozdní - macerace kůže, 

krvácení ze stomie, stenóza stomie nebo infekce. 

3. Vědí sestry, jak ošetřit některé komplikace kolostomií ? 

V dotazníku jsem se ptala na ošetření macerované kůže v okolí vývodu. 53% sester znalo 

ošetření macerované kůže a 26% toto ošetření zvládne částečně. Na ošetření by použily 

správné přípravky - speciální pasty k ošetření macerované kůže a kůži by udržovaly v suchu a 

v čistotě. 

4. Jakou dietu by sestry předepsaly pacientovi s kolostomií ? 

V dotazníku jsem dala na výběr ze tří diet - 3,2 a 4. 79% sester odpovědělo správně, že 

pacient s kolostomií by měl mít šetřící dietu Č. 2. 

5. Domnívají se sestry, že pacienti s kolostomií mohou aktivně sportovat nebo 

navštěvovat společnost? 

6% sester se domnívá, že pacienti s kolostomií nemohou aktivně sportovat. Myslím si, že 

takovýto názor by se u ošetřujícího personálu neměl vyskytovat vůbec. Ostatní sestry si myslí, 

že sportovat mohou nebo alespoň částečně. O společnost by pacienty neochudila žádná sestra. 
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Výsledky a diskuze k dotazniku : 

1. Na jakém oddělení pracujete? 

Na vyplnění dotazníku se podílelo 33% sester z chirurgického oddělení, 27% sester 

z interního oddělení, 27% sester z oddělení ARO a 13% sester z oddělení ošetřovatelské péče 

(OOP). 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru zdravotnictví? 

Dotazník zodpovědělo 70% středoškolsky vzdělaných sester, 11 % sester s pomaturitním 

specializačním studiem, 8% sester z vyšší zdravotnické školy a 11 % vysokoškolsky 

vzdělaných sester. 

3. Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví? 

13% sester je zaměstnaných méně jak 1 rok, 32% sester pracuje 2~6 let, 36% sester s praxí 

7 - 15 let a 16% sester zaměstnaných ve zdravotnictví déle než 15 let. 

4. Víte, co je to kolostomie ? 

V této otázce jsem chtěla zjistit přehled sester v oblasti chirurgie. 

92% sester odpovědělo ano, 8% sester ví, co je to kolostomie částečně. Všech 100% 

dotazovaných v rozšiřující otázce správně odpovědělo, že kolostomie je vyústění tlustého 

střeva přes břišní stěnu. 

5. Už jste se s kolostomií někdy setkala? 

Touto otázkou jsem chtěla ověřit podíl sester, které se s kolostomií setkaly. 

Většina sester, 86% se s kolostomií již setkala, 7% sester jen částečně a 7% sester 

kolostomii ještě neviděla. 

6. Ošetřovala jste někdy kolostomii ? 

V rámci této otázky jsem chtěla posoudit počet sester, které s problematikou ošetřování 

kolostomie mají nějaké zkušenosti. 

79% sester již kolostomii ošetřovalo, 12% sester se s touto činností setkalo jen částečně a 

9% sester kolostomii nikdy neošetřovalo. 
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7. Myslíte si, že umíte kolostomii správně ošetřit? 

Cílem této otázky je ověřit, kolik sester si myslí, kolostomii dokáží správně ošetřit. 

52% sester se domnívá, že umí kolostomii ošetřit zcela správně, 36% si myslí, že dokáží 

provést ošetření částečně správně a 12% sester má pocit, že ošetření kolostomie by nezvládlo 

a dále nepokračovalo ve vyplňování dotazníku. 

8. Víte, jaké pomůcky k ošetření kolostomie potřebujete? 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda sestry znají pomůcky potřebné k ošetření kolostomie 

a záměrně jsem nechala prostor na slovní doplnění otázky. Mám pocit, že poté sestry opatrněji 

volily své další odpovědi. 

72% sester má pocit, že ví přesně, jaké pomůcky potřebují, 20% sester se domnívá, že to ví 

částečně a 8% sester neví, jaké pomůcky jsou k ošetření kolostomie potřeba. 

V rozšiřující otázce sestry použily nejčastěji tyto pomůcky - náhradní stomickou 

soupravu (sáček a podložka), mycí prostředky (teplá voda, mýdlo nebo čistící pěna, ručník), 

buničinu, rukavice, nůžky na vystřižení otvoru do podložky, ochranný film na kůži a 

odstraňovač náplastí. Méně často se vyskytovala adhezní pasta, sáček nebo kontejner na 

odpad, šablona pro vytvoření správně velkého otvoru do podložky nebo pohlcovač zápachu. 

Podle tohoto výsledku znají sestry (a nejen na chirurgickém oddělení) základní pomůcky, 

které jsou potřeba při ošetření vývodu. Mile mě překvapilo, že znají i další sortiment 

stomických pomůcek, jako jsou např. ochranné prostředky. 

9. Víte, koho můžete kontaktovat v případě, že máte ošetřit kolostomii, ale neumíte to, či 

Vám schází potřebné pomůcky ? 

V této otázce jsem chtěla zjistit, zda sestry Podhorské nemocnice mají přehled o tom, na 

koho se v případě potřeby mohou obrátit. 

Většina sester, tedy 80% ví, na koho se mají obrátit, 17% sester se domnívá, že to ví 

částečně a 3% sester neví, koho v případě potřeby kontaktovat. 

10. Poznáte, kdy je potřeba vyměnit stomický sáček? 

V rámci této otázky jsem chtěla zjistit konkrétnější znalosti sester týkajících se výměny 

stomických pomůcek a též jsem ponechala prostor na slovní doplnění otázky_ 

85% sester se domnívá, že dokáží rozpoznat, kdy je třeba výměnu sáčku provést a 15% 

sester odpovídá, že to ví částečně. Žádná ze sester nemá pocit, že by nevěděla, kdy je sáček 

potřeba vyměnit. 
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V rozšiřující otázce odpovědělo 24% sester správně, že sáček je potřeba vyměnit, když je 

do 1/3 plný, 26% sester správně napsalo, že sáček jednodílného systému je třeba vyměnit, 

když se odlepuje a netěsní. 50% sester odpovědělo ne zcela správně, že sáček stačí vyměnit, 

až když je plný. 

Podle tohoto výsledku se polovina sester milně domnívá, že pozná, kdy je potřeba provést 

výměnu sáčku. Nejsem si zcela jista, co je příčinou tohoto postoje. Jestli se jedná o 

nedostatečnou informovanost pacienta (upozornění sestry na plnící se sáček) nebo opravdový 

nedostatek znalostí ošetřujícího personálu. Manipulace s plným sáčkem je obtížnější a častěji 

hrozí znečištění okolí stolicí a proto při včasné výměně by si sestry ušetřily další starosti a 

práci s čištěním a úklidem. 

11. Víte, jak často je třeba měnit stomickou podložku? 

Tato otázka patří mezi další ověření konkrétních znalostí sester při výměně stomických 

pomůcek s prostorem na slovní doplnění. 

59% sester odpovídá, že ví, kdy je potřeba vyměnit podložku, 26% sester se domnívá, že 

to ví částečně a 15% sester nepozná, kdy má výměnu provést. 

V rozšiřující otázce byly správně tyto odpovědi 34% po 3-5 dnech, 14% když je 

podložka znečištěná, 16% když podložka netěsní, 30% podle potřeby. Podložku by 

vyměňovalo 6% sester každý den. Tato nesprávná odpověď se vyskytovala u sester 

pracujících na interním oddělení. 

Na základě dotazníku jsem zjistila, že sestry, kteľé nepoznají, kdy mají vyměnit podložku, 

pracují ve zdľavotnictví krátkou dobu (do 1 roku) nebo nepracují na chirurgickém oddělení, 

kde se s touto pľoblematikou potkávají častěji a tím mají i více zkušeností. 

12. Víte, jak velký otvor je potřeba vytvořit do stomické podložky? 

U této otázky jsem zjišťovala znalosti sesteľ v přípravě stomické pomůcky - vystřižení 

otvoru ve stomické podložce. Též byl ponechán prostor pro slovní doplnění. 

71 % sester ví, jak velký otvor do podložky vystřihnout, 17% sester si myslí, že to ví 

částečně a 12% sester by si s tím nevědělo rady. 

V rozšiřující otázce spľávně odpovědělo 66% sesteľ, že otvOľ by měl být vytvořen podle 

velikosti stomie a 26% sesteľ správně upřesnilo, že otvor v podložce má být o 0,5 cm větší 

než vývod. 8% sester by nesprávně vystřihlo v podložce otvOľ o 1 cm větší nežje stomie. 
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Tuto otázku jsem použila záměrně, neboť jsem se domnívala, spousta sester si s tímto 

úkolem neumí poradit a tento výsledek mi to potvrdil. Přitom nesprávně přiložená pomůcka je 

jednou z nejčastějších komplikací kolostomie - podtékáním stolice pod podložku, drážděním 

kůže a následnou macerací kůže. 

Nedostatek znalostí a nesprávná odpověď byla opět nejčastěji u sester s krátkou praxí a 

nepracujících na chirurgickém oddělení. 

13. Znáte některé komplikace kolostomie ? 

V rámci této otázky jsem chtěla ověřit znalosti sester týkajících se komplikací kolostomie 

a nechala jsem prostor pro slovní doplnění. 

58% sester se domnívá, že některé komplikace znají, 27% sester zná komplikace částečně 

a 15% sester žádné komplikace nezná. 

V rozšiřující otázce sestry nejčastěji odpověděly tyto komplikace - 35% macerace kůže, 

26% krvácení z kolostomie, 16% stenóza kolostomie a 23% infekce. Další správné odpovědi 

byly nekróza stomie, píštěl, prolaps stomie a výhřez stomie. 

Abych byla upřímná, tak vysoké procento sester, které neznají žádné komplikace 

kolostomie jsem nečekala. Spíše naopak jsem se domnívala, že alespoň některé komplikace 

zná každá sestra, a že nejčastější odpovědí bude macerace kůže. 

14. Je třeba při výměně stomických pomůcek o vývod a jeho okolí pečovat? 

Touto otázkou jsem zjišťovala znalosti sester v oblasti péče a vývod a jeho okolí a ověřila 

jsem si je v rozšiřující otázce. 

Všech 100% sester se správně domnívá, že o vývod i jeho okolí je potřeba pečovat. 

V rozšiřující otázce sestry popsaly správné ošetření kůže - udržovat v čistotě a v suchu, 

používat ochranné prostředky (odstraňovač náplastí a ochranný film na kůži), některé sestry 

by nesprávně použily krémy a masti. 

15. Myslíte si, že znáte způsob ošetření macerované kůže v okolí vývodu? 

Úkolem této otázky bylo zjištění, zda sestry umí pečovat o kůži kolem vývodu postiženou 

nejčastější komplikaci kolostomií macerací kůže a jakým způsobem by toto ošetření 

provedly. 

53% sester si myslí, že umí ošetřit macerovanou kůži, 26% sester se domnívá, že by tuto 

komplikaci zvládly ošetřit částečně a 21 % sester nezná způsob ošetření macerované kůže. 
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Podle rozšiřující otázky by sestry správně udržovaly kůži v čistotě a v suchu a používaly 

by speciální pasty na její ošetřenÍ. Objevila se též odpověď, že by o pomoc kontaktovaly 

sto mickou sestru. 

Tento nelichotivý výsledek jsem bohužel očekávala. Nejčastěji tak odpovídaly sestry 

pracující na interním oddělení a k mému zklamání i sestry z chirurgického oddělení mající 

krátkou praxi. 

16. Myslíte si, může kolostomie krvácet? 

Tato otázka ověřuje znalosti sester v oblasti další komplikace kolostomie krvácení. 

82% sester se správně odpovědělo, že kolostomie může krvácet, 12% sester si myslí, že 

krvácet může jen částečně a 6% sester se domnívá, že kolostomie krvácet nemůže. 

17. Myslíte si, že může strava a hydratace pacienta ovlivnit vyprazdňování kolostomií? 
Touto otázkou jsem chtěla ověřit znalosti sester o představě, jaký má vliv výživa a 

hydratace na vyprazdňování kolostomií a opět byl ponechán prostor na slovní doplnění. 

86% sester se správně domnívá, že strava a hydratace ovlivňuje vyprazdňování 

kolostomií, 8% sester si myslí, že ovlivňuje jen částečně a 6% sester odpovědělo, že strava na 

vyprazdňování nemá vliv. 

Mezi nejčastější problémy s vyprazdňováním sestry uváděly průjem, zácpu a nadýmání. 

Vliv hydratace uváděly v případě zácpy - nedostatek příjmu tekutin. 

Tímto výsledkem jsem byla opět nepřijemně překvapena. Domnívala jsem se, že žádná ze 

sester by neodpověděla záporně. Vždyť strava ovlivňuje i zdravého člověka, natož 

nemocného. Též jsem očekávala více příkladů potravin s jednotlivými účinky, např. zelí 

plynatost. 

18. Jakou dietu by jste pro pacienta s kolostomií vybrala? 

V této otázce jsem chtěla zjistit, jak by sestry postupovaly při výběru diety pro pacienta 

s kolostomií. 

Správně by vybralo dietu 2 79% sester, 6% sester by nesprávně předepsalo dietu 3 a taktéž 

nesprávně 15% sester dietu 4. 

Dietu 4 nejčastěji vybraly sestry pracující na interním oddělení. Předpokládám, že je 

tomu tak z důvodu, že tam pacienty s kolostomií nemají hospitalizované často. 
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19. Domníváte se, že může pacient s kolostomií provozovat aktivně sporty (plavání, běh, 

lyžování) ? 

Tuto otázku jsem zařadila ze zvědavosti, co si sestry myslí o sportovním vyžití pacientů 

s kolostomií. 

77% sester si správně myslí, že pacient s kolostomií může aktivně sportovat, 17% sester 

se domnívá, že sportovat mohou, ale s určitým omezením a 6% sester by pacientům 

s kolostomií sportovat nedoporučilo. 

Byla jsem překvapena určitou předpojatostí sester, které se domnívají, že by pacient 

s kolostomii nemohl sportovat. Takovouto odpověď bych očekávala od laika a ne od 

zdravotnického personálu. 

20. Domníváte se, že může pacient s kolostomií navštěvovat společenské akce (divadlo, 

kino, plesy) a cestovat (po České Republice nebo do zahraničí) ? 

Tato otázka má podobný účel jako otázka předchozí. 

89% sester správně odpovědělo, že pacient s kolostomií může žít společenským životem a 

cestovat, 11 % sester se domnívá, že tyto aktivity mohou provozovat částečně. Žádná ze sester 

si nemyslí, že by tito pacienti nemohli navštěvovat společnost. 
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Cílem mé bakalářské práce bylo shrnutí základních aspektů, které hrají úlohu při tvorbě 

stomie a jejím ošetřování po dobu hospitalizace. 

S problematikou ošetřování pacientů s kolostomií se potkávám na svém pracovišti 

poměrně často. Všimla jsem si, že ne všechny sestry ovládají správné ošetření pacienta s 

kolostomií. Proto jsem si vybrala toto téma pro svoji bakalářskou práci. 

Snažila jsem se vytvořit ucelený přehled péče o pacienta s kolostomií od jeho přijetí na 

oddělení až po propuštění do domácí péče. Byla bych ráda, kdyby mohla moje práce posloužit 

sestrám jako zdroj infonnací a rad. 

Z empirické části tvořené dotazníkem vyplývá, že základní ošetřovatelskou péči o 

pacienta s kolostomií zvládnou sestry na všech odděleních, kde byl výzkum proveden. Není 

pro mě žádným překvapením, že sestry pracující na interním oddělení mají méně znalostí a 

zkušeností s ošetřováním pacientů s kolostomií. Z dotazníku též vyplynulo, že nedostatek 

znalostí mají i sestry s krátkou praxí. Otázkou je, zda je to opravdu způsobeno nedostatkem 

zkušeností nebo nedostatečnou přípravou na SZŠ. 

Celkově musím říct, že jsem s výsledky empirické části spokojena. U některých otázek 

jsem byla mile překvapena jednotlivými odpověďmi. Pokud bych měla brát výsledky 

dotazníku globálně, pak si myslím, že je v naší nemocnici poskytována kvalitní ošetřovatelská 

péče o pacienta s kolostomii. Pozitivním výsledkem empirické části bylo zjištění, že sestry 

jsou ochotny v péči o pacienta spolupracovat, se nestydí o pomoc požádat někoho jiného. 

V současné době probíhá v naší nemocnici tvorba nové ošetřovatelské dokumentace a 

ošetřovatelských standardů. Proto bych chtěla některé své poznatky z práce předat vedení 

nemocnice pro zavedení do praxe, např. plán péče o pacienta s kolostomií nebo postup při 

výměně pomůcek jako podklady pro vytvoření nového standardu ošetřovatelské péče o 

pacienta s kolostomií. 

"Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít." 

(Seneca) 
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stomie, kolostomie, stomické pomůcky, péče o pacienta s kolostomií 

Bakalářská práce pojednává o ošetřovatelské péči o pacienta s kolostomií. Jsou zde ve 

dvou kapitolách popsány teoretické poznatky a dovednosti a moje zkušenosti z praxe týkající 

se ošetřování pacientů s kolostomiemi. První kapitola popisuje všeobecné poznatky např. 

onemocnění pro něž se kolostomie zakládá nebo sortiment stomických pomůcek. Druhá 

kapitola se spíše zabývá poznatky z praxe zhodnocení zdravotního stavu pacienta 

s kolostomií nebo plán péče o pacienta s kolostomií. 

Empirická část práce je založena na průzkumu dovedností a znalostí sester Podhorské 

nemocnice v oblasti péče o pacienta s kolostomií pomocí metody nestandardizovaného 

dotazníku. 

This BA essay deals with the subject of colostomy patient treatment. Theoretical 

knowledge, skills, and my practical experiences conceming the care for patients with 

colostomy are described in two separate chapters. The first chapter describes general 

knowledge for instance, the illnesses for which colostomy is determined or the assortment 

of stomachic aids. The second chapter is more or less concemed about practical experiences -

the evaluation ofthe state ofhealth of colostomy patients or a pIan offurther care. 

The empirical part is based up on an examination of skills and knowledge of nurses from 

Podhorská Hospital, in the area of care for patients with colostomy, using the method of non-

standardized questionnaire. 
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A. Dotazník 

V ážená kolegyně, kolego, 

Dovoluji si Vás oslovit a požádat Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Jmenuji se Lenka 
Mikoczi, studuji na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové bakalářské 
studium ošetřovatelství. Vyplněný dotazník použiji ke zpracování své bakalářské práce na 
téma Ošetřovatelská péče o pacienta s kolostomií. 

Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní. Děkuji za spolupráci. 

Vyhovující odpověď zakroužkujte a pokud je potřeba, dopište. 

1. Na jakém oddělení pracujete? 
a) chirurgie 
b) interna 
c)OOP 
d)ARO 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru zdravotnictví? 
a) SZŠ 
b) SZŠ aPSS 
c)VZŠ 
d)VŠ 

3. Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví? 
a) do 1 roku 
b) 2 - 6 let 
c) 7 - 15 let 
d) více let 

4. Víte, co je to kolostomie ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je vaše odpověď a) nebo c) - vysvětlete tento pojem: 

5. Už jste se s kolostomií někdy setkala ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 
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6. Ošetřovala jste někdy kolostomii ? 
a) ano 
b)ne 
c) částečně 

7. Myslíte si, že umíte kolostomii správně ošetřit? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď b), dále nevyplňujte. 

8. Víte, jaké pomůcky k ošetření kolostomie potřebujete? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - vyjmenujte: 

9. Víte, koho můžete kontaktovat v případě, že máte ošetřit kolostomii, ale neumíte to, či 
Vám schází potřebné pomůcky? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

10. Poznáte, kdy je potřeba vyměnit stomický sáček? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - napište: 

11. Víte, jak často je třeba měnit stomickou podložku? 
a) ano 
b)ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - napište: 
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12. Víte, jak velký otvor je potřeba vytvořit do stomické podložky ? 
a) ano 
b)ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - napište: 

13. Znáte některé komplikace kolostomie? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - vypište: 

14. Je třeba při výměně stomických pomůcek o vývod a jeho okolí pečovat? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokudje Vaše odpověď a) nebo c) - popište 

15. Myslíte si, že znáte způsob ošetření macerované kůže v okolí vývodu? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) - popište: 

16. Myslíte si, že může kolostomie krvácet? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

17. Myslíte si, že může strava a hydratace pacienta ovlivnit vyprazdňování kolostomií? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

Pokud je Vaše odpověď a) nebo c) napište jak: 
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18. Jakou dietu by jste pro pacienta s kolostomií ? 
a) 3 
b) 2 
c) 4 

19. Domníváte se, že může pacient s kolostomií provozovat aktivně sporty (plavání, běh, 
lyžování) ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

20. Domníváte se, může pacient s kolostomií navštěvovat společenské akce (divadlo, 
kino, plesy) a cestovat ( po České Republice nebo do zahraničí) ? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 
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B. Adhezní technologie 

Podložka s průhlednou plochou 

Sáček - uzavřený 
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C. Jednodílný systém 

Sáček - výpustný 

Sáček - uzavřený 
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D. Dvoudílný systém 

Celoželatinová podložka Podložka z míluoporu 

Tvarovatelná podložka Krytka 

Sáček - uzavřený 
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E. Ochranné prostředky a příslušenství 

Adhezní pasta Ochranný pudľ 

Přídržný pásek Ochranná pasta 

Odstraňovač náplasti Ochranný film 

73 


