
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA  

Ústav ošetřovatelství  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Cuřínová 
 

 

 

 

 

 

 

Kvalita života pacienta se stomií  
 

Quality of life of a patient with a stoma  
 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, květen 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Tereza Cuřínová 

Studijní program: Ošetřovatelství  

Bakalářský studijní obor: Všeobecná sestra  

 

Vedoucí práce: Mgr. Monika Rusová  

Pracoviště vedoucího práce: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK 

 

Předpokládaný termín obhajoby: 1. 7. 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci vypracovala samostatně a použila výhradně uvedené 

citované prameny, literaturu a další odborné zdroje. Současně dávám svolení k tomu, aby má 

bakalářská práce byla používána ke studijním účelům.  

 

Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi systému meziuniverzitního 

projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti kvalifikačních prací. Potvrzuji, že 

tištěná i elektronická verze v Studijním informačním systému UK je totožná. 

 

V Praze dne 28. května 2021 Tereza Cuřínová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Mgr. Monice Rusové za vedení práce, cenné rady, 

trpělivost a pomoc během psaní práce i při společných konzultacích. Také bych ráda 

poděkovala stomické sestře paní Bc. Vladimíře Charvátové, která mi poskytovala cenné rady i 

praktické ukázky ohledně stomií během mé praxe ve FNKV.



5 

 

Obsah 
 

ÚVOD ............................................................................................................................................... 6 

TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................................... 7 

1. STOMIE ...................................................................................................................................... 7 

1.1 Historie péče o stomie ....................................................................................................... 7 

1.2 Druhy stomie ..................................................................................................................... 8 

1.2.1. Stomie dle funkce ........................................................................................................... 8 

1.2.2. Stomie na tenkém střevě ................................................................................................ 9 

1.2.3. Stomie na tlustém střevě ................................................................................................ 9 

1.2.4. Urostomie .................................................................................................................... 10 

2. ANATOMIE A FYZIOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU ......................... 11 

3. ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU VEDOUCÍ K ZALOŽENÍ STOMIE ............... 14 

3.1 Crohnova choroba ........................................................................................................... 14 

3.2 Ulcerozní kolitida ............................................................................................................ 15 

3.3 Rakovinové onemocnění tlustého střeva .......................................................................... 15 

4. PÉČE O STOMICKÉHO PACIENTA ................................................................................... 17 

4.1 Ošetření stomie ................................................................................................................ 17 

4.1.1 Stomické pomůcky......................................................................................................... 17 

4.2.1 Komplikace stomie ........................................................................................................ 20 

4.2.2. Péče o peristomální kůži .............................................................................................. 20 

4.3 Edukace stomika po operaci ............................................................................................ 22 

5. KVALITA ŽIVOTA STOMIKŮ ............................................................................................. 23 

5.1. Pojem kvalita života........................................................................................................ 23 

     5.2. Psychosociální problematika nemoci ............................................................................. 23 

VÝZKUMNÁ ČÁST ..................................................................................................................... 26 

6. VÝZKUM A JEHO METODIKA ........................................................................................... 26 

6.1 Cíle výzkumu .................................................................................................................... 26 

6.2 Hypotézy .......................................................................................................................... 27 

6.3 Zpracování údajů ............................................................................................................. 27 

6.3.1 Interpretace výsledků .................................................................................................... 27 

6.3.3. Zhodnocení výzkumných hypotéz ................................................................................. 48 

7. DISKUZE ................................................................................................................................... 55 

8. ZÁVĚR....................................................................................................................................... 58 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................................... 59 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ................................................................................................ 62 

SEZNAM OBRÁZKŮ............................................................................................................. .......65 

SEZNAM PŘÍLOH...................................................................................................................... .66 

PŘÍLOHY...................................................................................................................... .................67 

  



6 

 

 

Úvod  
Téma své bakalářské práce jsem si zvolila, jelikož se stomickými pacienty jsem se 

setkávala během praxe na oddělení chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 

velmi často. Nikdy předtím jsem se s pojmem stomie či stomickým pacientem nesetkala. Během 

praxe jsem často přemýšlela, jaký zásah do života asi stomie pro pacienta znamená, jak se cítí, 

když se dozví, že bude muset podstoupit operaci, a že mu bude stomie vyšita. Celkově mezi 

lidmi a širokou veřejností, kteří nepracují ve zdravotnictví či nemají zdravotnické vzdělání je 

povědomí o stomiích poměrně malé. Vždy, když jsem v okolí svých přátel zmínila, jakým 

tématem se ve své bakalářské práci budu zabývat, téměř nikdo nevěděl, co pojem stomie 

znamená.  

Ve své práci se budu zabývat tím, jak vnímá pacient se stomií svou kvalitu života. Práce 

bude rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se zaměřím na to, co pojem 

stomie znamená, jaká je historie okolností ohledně stomií, jaké existují druhy stomie, jaké jsou 

nejčastější onemocnění vedoucí k založení stomie, dále jaká je péče o pacienta se stomií, 

zmíním se o stomických pomůckách, a v poslední kapitole se zaměřím na kvalitu života. Pro 

výzkumnou část byl vytvořen dotazník, který se skládá převážně z uzavřených otázek, ale 

obsahuje i otevřené otázky, kde se respondenti mohli rozepsat o svých vlastních zkušenostech 

ze života se stomií. Cílem této práce je zjistit, jak respondenti vnímají svou kvalitu života se 

stomií, a zda se jejich kvalita života zhoršila, dále porovnat kvalitu života u ileostomiků a 

kolostomiků, a také zjistit, jaký vliv má stomie na jejich psychiku. Výstupem práce je 

informativní letáček, který obsahuje inspirativní výpovědi a vlastní zkušenosti pacientů se 

stomií. Jeho úkolem je povzbudit a motivovat nového pacienta, který se právě dozvěděl třeba 

to, že má nemoc, jejíž léčba se bez vyšití stomie neobejde.  
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Teoretická část 

1.  Stomie 

Co to je vlastně stomie? Pokud se zeptáme laické veřejnosti, zda ví, co je stomie, často 

se setkáme s odpovědí vývod, či “sáček”. V medicíně se však pojem stomie definuje jako 

vyústění dutého orgánu na povrch těla chirurgickým vyšitím, nebo pomocí katetru. Slovo 

stomie pochází z řeckého slova “stoma”, které je do češtiny překládáno jako ústa, či ústí. 

(Zachová a kol., 2010)  

K založení stomie na střevě může vést několik důvodů. Nejčastěji se jedná o onemocnění 

tenkého či tlustého střeva, ojediněle o onemocnění močového traktu. Někdy jde pacient na 

plánovaný výkon, a ví, že mu stomie bude založena na trvalou dobu, ale k založení stomie může 

dojít i spontánně, kdy lékař rozhodne o založení stomie v průběhu operace na sále. V tomto 

případě se jedná třeba o ileózní stavy, náhlé příhody břišní, a stomie se zakládá pouze dočasně. 

Někdy se může stát, že ze stomie dočasné se stane stomie trvalá. (Stomici.cz, 2014)  

Se založením stomie dojde u pacienta k narušení fyziologických funkcí, k čemuž patří 

neovladatelné vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou do 

stomického sáčku. Tato situace zasáhne do každodenního života pacienta a vede k určitým 

změnám v životním stylu.  (Drlíková, Zachová, Karlovarská a kol., 2016)  

1.1 Historie péče o stomie  

První zmínky o stomii můžeme najít už v období starověkého Řecka, kdy roku 350 př. n. 

l. provedl Praxagoras z Kosu pacientovi střevní vývod po poranění kolonu. Další záznam o 

stomii se datuje z doby Paracelsa, (1493–1541) který ošetřil poranění břicha a založil svému 

pacientovi střevní vývod. Údajně doporučoval připojit vývod k poraněnému střevu způsobem, 

aby se neporanila zbývající části colonu. (Michálková, 2009) 

Prvním, kdo navrhl zhotovení cékostomie, byl Littré v roce 1710. Jeho myšlenku však 

zrealizoval až Pillore v roce 1776 u pacienta se stenozújícím karcinomem sigmoidea. Pacient 

přežil po operaci pouze 28 dní. (Zachová, 2010) 

Mezníkem v medicíně byl rok 1794, kdy došlo ke zrušení zákonu, který odděloval 

chirurgii od medicíny, a bylo zavedeno standardní vzdělávání pro lékařské povolání.  

Důležitým rokem je také r. 1850, kdy Luke v Anglii provedl úplně první fixaci 

abdominální kolostomie a vyvedl kličku sigmoidea vlevo přes břišní stěnu. Z období 
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napoleonských válek existují zmínky o střelných poraněních břicha s výhřezem vnitřností, které 

se podařilo úspěšně ošetřit. Po bitvě u Waterloo se 12 mužů s poraněním střeva uzdravilo.  

Z českých jmen je důležité uvést chirurga Karla Maydla, který poprvé v roce 1884 zmínil 

dvouhlavňovou sigmoideostomii, která se téměř totožným postupem provádí i dnes. (Drlíková, 

Zachová, Karlovarská a kol., 2016) 

Do počátku 90. let 20. století bylo mezi lidmi vytvoření stomie spojeno s obavami. 

Důvodem bylo nedostatek pomůcek, neznalost problematiky v ošetřovatelství, a hlavně 

nemožnost spolehlivě stolici či střevní obsah zachytit, nebo minimalizovat zápach. V dnešní 

době již existují vyškolené stomasestry, a na trhu je mnoho pomůcek, kterými je každý stomik 

po operaci vybavený. Vzdělávání stomických sester, edukace pacienta a ustálené postupy v péči 

o stomii se objevují zhruba posledních 25 let. (Drlíková, Zachová, Karlovarská a kol., 2016) 

1.2 Druhy stomie  

Stomie můžeme rozdělit podle několika kritérií. Buďto podle doby trvání na dočasné a 

trvalé, nebo dle funkce či dle lokalizace. Podle operační techniky je můžeme rozdělit na 

nástěnné, terminální (jednohlavňové) a axiální (dvouhlavňové). Stomie nástěnná je vytvořena 

krátkým řezem přes kůži do orgánu, jehož obsah je odveden pomocí katetru. Stomie 

jednohlavňová znamená, že má na povrchu těla jen jedno ústí. Střevo je vyvedeno na povrch 

před stěnu břišní. Dvouhlavňová stomie je podložena tzv. jezdcem, který fixuje přívodnou a 

odvodnou střevní kličku.  

1.2.1. Stomie dle funkce  

Stomie se netýká pouze vývodu na střevu, ale vývod může být založen i na jiných tělních 

orgánech. Můžeme je rozdělit podle toho, jakou má mít stomie funkci. Pokud stomie slouží k 

odvádění výměšků, orgány trávicího traktu jsou vyvedeny na břišní stěnu, jedná se o stomii 

derivační. (Otradovcová, Kubátová, 2006) 

Derivační stomie může být založena jak na tenkém, tak tlustém střevě. Přesné rozdělení 

stomie dle lokalizace popíšu v další podkapitole. Derivační stomie také nemusí být založena 

jen na střevě, ale i na jiných částech těla – např. ezofagostomie (vývod na jícnu), tracheostomie 

(umělé vyústění průdušnice), urostomie (vyústění močové trubice). (Drlíková, Zachová, 

Karlovarská a kol., 2016)   

Stomie může mít i funkci výživnou (gastrostomie, jejunostomie). Zakládají se na horní 

části zažívacího ústrojí, a slouží k aplikování speciálně upravené stravy přímo do zažívacího 
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traktu. Zakládají se u pacientů s nemožností polykání. Mohou se založit i z preventivních 

důvodů, třeba před zahájením onkologické léčby v oblasti hlavy a krku. (Otradovcová, 

Kubátová, 2006) 

1.2.2. Stomie na tenkém střevě  

Ileostomie  

Ileostomie je vyústění ilea – koncové části tenkého střeva na stěnu břišní a nejčastěji se 

zakládá v pravém hypogastriu. Ošetřování ileostomie je náročnější než péče o kolostomii, (na 

tlustém střevě) z toho důvodu, že ileostomie odvádí agresivní střevní obsah. V ČR má ilestomii 

cca 18 % stomiků. (Convatec.cz, 2021) 

Nejčastějším důvodem vyvedení ileostomie je odstranění celé části tlustého střeva. 

Ileostomie se zakládá vždy 1–3 centimetry nad břišní stěnou, aby nedošlo k poškození kůže v 

okolí stomie agresivním střevním obsahem, který ileostomie odvádí. Také se tím usnadní 

ošetřovaní kůže v okolí vývodu; kůže je lépe chráněná a jímání střevního obsahu do stomického 

sáčku je tak bezpečnější. (Zachová, 2010) 

Množství a konzistence vyloučeného střevního obsahu se dá zčásti ovlivnit množstvím a 

typem stravy. Typu a druhu stravy pak odpovídá frekvence stolice z ileostomie, stolice je 

vyloučena zhruba 2–8x za den. (Otradovcová, Kubátová, 2006) 

Na tenkém střevě může být založen vývod i na první části tenkého střeva, jedná se o 

duodenostomii nebo poté jejunostomii. Slouží buďto jako výživné stomie ale mohou být 

založeny i jako stomie derivační, při vážnějších onemocněních. S těmito typy stomií se 

nesetkáváme tak často.  

1.2.3. Stomie na tlustém střevě 

 

Kolostomie  

Kolostomie je vývod tlustého střeva nad stěnu břišní a jedná se o nejčastější druh stomie. 

Střevní obsah, který stomie odvádí, je většinou tuhý. Čím více je stomie lokalizovaná ke konci 

střeva, tím je střevní odpad hutnější a hustější. Kolostomie se většinou zakládá 0,5–1 cm nad 

okraj břišní stěny, střevní obsah není tak agresivní jako u ileostomie. (Otradovcová, Kubátová, 

2006) 

Stomie na tlustém střevě může být dočasná, ta se zakládá většinou v případě střevních 

zánětů, nebo kvůli neprůchodnosti střev. Střevo se tak nechá na nějaký čas zregenerovat po 

zánětlivých změnách a zahojit, a stomie může být po čase zanořena. Trvalá stomie tlustého 
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střeva je nejčastěji založena z důvodu vážného onemocnění svěrače, který nezvládne plnit svou 

funkci, či kvůli nevratným pozánětlivým či ponádorovým změnám. Jednou z častých příčin je 

kolorektální karcinom. (Vytejčková, 2013)  

Stomie na tlustém střevě můžeme dle lokalizace rozdělit na následující:  

Cékostomie 

Cékostomie je umisťována v oblasti céka – slepého střeva. Zakládá se spíše ojediněle, a 

je určena k dočasnému odvodu stolice a plynů. Důvodem pro založení je prevence perforace 

střeva při střevní neprůchodnosti – ileu. Lze ji vytvořit buďto použitím Foleyova katetru, nebo 

drenu. Vytvoří se takovým způsobem, že se stěna střeva přišije k peritoneu, a dren nebo katetr 

se vyvede břišní stěnou. Jedná se o nástěnnou stomii. (Otradovcová, Kubátová, 2006) 

Tranzverzostomie 

Tranzverzostomie je vyvedení střeva v oblasti příčného tračníku, zakládá se spíše vzácně, 

v oblasti levého nebo pravého podžebří. S touto stomií mohou vznikat problémy při ošetřování, 

protože je umístěna v kožní řase, a pod prsy. Je třeba dbát na zvýšenou hygienu kůže v oblasti 

stomie. Střevní obsah má kašovitý charakter. (Otradovcová, Kubátová, 2006) 

Sigmoideostomie 

Sigmoideostomie je vyvedena v místě esovité kličky na levé polovině stěny břišní. 

Střevní obsah je už tuhý a formovaný. Jedná se o nejčastější typ stomie tlustého střeva. 

(Vytejčková, 2013) 

1.2.4. Urostomie 

Urostomie je umělé vyústění močových cest, a je to nejméně často zakládaná stomie. Na 

ošetřování je náročnější než střevní stomie. Nejčastěji se zakládá na pravé straně břicha. 

Urostomie kontinentní je s rezervoárem (pouch), tvořeným z části tenkého střeva. Pouch má 

ústí, a do střeva jsou svedeny oba močovody. Rezervoár je potřeba vyprázdnit zhruba po 4–6 

hodinách, a nemocný se sám vycévkuje pomocí sterilní cévky. Inkontinentní urostomie se 

vytvoří vyústěním částí tenkého střeva na břišní stěnu, stejně jako ileourostomie. Část tenkého 

střeva zůstane v dutině břišní, tenké střevo se na jednom konci uzavře a z druhého konce je 

vytvořen vývod, do kterého jsou svedeny oba močovody. Moč poté vytéká do stomického 

sáčku. (Vytejčková, 2013)  
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2. Anatomie a fyziologie gastrointestinálního traktu  

Trávicí soustavu orgánově tvoří dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo a 

konečník. K trávicí soustavě patří i důležité žlázy – játra, slinivka břišní, žlučník, i slinné žlázy.  

Gastrointestinální trakt slouží k zajištění příjmu potravy a zpracování důležitých látek a 

živin pro tělo. Nejdříve je potrava mechanicky rozmělněna, což zajišťují zuby a jazyk v dutině 

ústní. Poté dochází k transportu jícnem do žaludku, kde dojde k chemickému zpracování 

potravy neboli trávení. Velký podíl na trávení má produkce žaludeční šťávy žlázami v žaludku. 

Další neoddělitelnou částí je vstřebávání – resorpce látek, ke které dochází ve střevech, a 

následně vyloučení nestravitelných zbytků. (Dylevský, 2000) 

Ústní dutina (cavita oris)  

Dutina ústní je prostor zvenčí ohraničený rty a tvářemi. Od nosní dutiny je oddělený 

patrem. Dutinu ústní můžeme rozdělit na předsíň dutiny ústní a na vlastní ústní dutinu. Od sebe 

je odděluje zubní oblouk horní a dolní čelisti.  

V prostoru ústní dutiny dochází k rozmělnění stravy pomocí zubů, jazyka a žvýkacích 

svalů. Také dojde ke smísení se slinami, které obsahují enzym ptyalin – ten slouží k rozštěpení 

škrobů. Poté dojde ke spuštění polykacího reflexu, tím, že potrava podráždí kořen jazyka, hltan 

a patrové oblouky. Poté se potrava posune jícnem do žaludku pomocí hladké svaloviny. 

(Dylevský, 2000) 

Hltan (pharynx) 

Hltan můžeme rozdělit na tři části – nosohltan (nasopharyx) ústní část hltanu 

(oropharynx) ležící za ústní dutinou obsahující dvě patrové mandle, a dále hrtanovou část 

(laryngopharynx). Hltan je společným dílem trávicí i dýchací soustavy. (Naňka, Elišková, 

2019) 

Jícen (oesophagus) 

Jícen má trucovitý tvar, je to cca 25–28 cm dlouhá svalová trubice, která spojuje hltan se 

žaludkem a posouvá sousto do žaludku. (Dylevský, 2000) 

Žaludek (gaster)  

Žaludek můžeme rozdělit na několik částí, skládá se z česla, na které navazuje tělo 

žaludku, to se vyklenuje nahoru doleva v klenbu. Doprava a dolů se žaludek zužuje v pylorus, 

neboli vrátník. Mezi žaludkem a dvanáctníkem tvoří přechod pylorický svěrač. Na žaludku 

můžeme pozorovat dvě zakřivení – malou a velkou curvaturu. Žaludek je uložen v horní třetině 
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dutiny břišní pod levou brániční klenbou. Z větší části je přikryt játry, jeho část přední stěny 

naléhá na břišní stěnu. (Dylevský, 2000) 

V žaludku se za den vyprodukuje asi 2–3 litry trávicích šťáv. Ty obsahují kyselinu 

chlorovodíkovou, enzymy a mucin, ten má hlavní funkci chránit žaludeční sliznici před 

samonatrávením, jelikož žaludeční šťáva má velmi agresivní kyselý charakter. Objem žaludku 

na lačno je asi 50 ml, po naplnění se může zvětšit až na 1500 ml. (Zachová, 2010) 

Tenké střevo (intestinum tenue) 

Tenké střevo můžeme rozdělit na tři části, a to dvanáctík (duodenum), lačník (jejunum) a 

kyčelník (ileum). Délka tenkého střeva je 3–5 metrů (Dylevský, 2000), tvoří až 3/4 z celkové 

délky gastrointestinálního traktu. Sliznice tenkého střeva je tvořena klky – mikroskopickými 

výběžky, díky nimž je zvětšen střevní povrch, na kterém dochází ke štěpení a následnému 

vstřebávání látek z natrávené potravy. Střevní šťáva je opět bohatá na enzymy, a obsahuje velké 

množství hlenovité tekutiny, která pokrývá a chrání střevní sliznici. (Zachová, 2010) 

Do duodena ústí vývod slinivky břišní a také vývod žlučových cest, podílejí se na 

trávicích procesech. Ústí obou žláz je uloženo na zadní stěně duodena, nazývá se papila Vateri 

(Vaterská papila). (Naňka, Elišková, 2019) 

Tlusté střevo (Intestinum crassum) 

Tlusté střevo se na střevo tenké napojuje apendixem – slepým střevem. Další části jsou 

vzestupný tračník (kolon ascendens), příčný tračník (kolon transversum), sestupný tračník 

(kolon descendens), následuje esovitá klička (kolon sigmoideum), která poté přechází v 

konečník (rectum). (Naňka, Elišková, 2019) 

Úkolem tlustého střeva je přijímat a shromažďovat chymus z tenkého střeva a regulovat 

jeho objem. Celkově z tenkého střeva přijme denně cca 1500 ml chybové tekutiny, která se v 

tlustém střevě zahustí, dochází zde ke vstřebávání vody a pomocí mikroorganismů se přemění 

na stolici. (Zachová, 2010) 

Sliznice střeva je pokryta hlenovými žlázkami, hlen napomáhá k posunu stolice a také 

chrání vnitřní povrch střeva. Sliznice tlustého střeva nemá klky, jako je tomu v tenkém střevě 

má pouze malé řasy s menším množstvím resorbčních buněk. Stěna tlustého střeva je docela 

tenká, je zde zredukovaná svalová vrstva, skládá se z podélné a cirkulární svaloviny. Haustra 

jsou zevně vyklenutá místa ze svaloviny, zajišťují míchací pohyby ve střevě. (Dylevský, 2000) 
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Konečník (rectum) 

Trávicí soustava je zakončena konečníkem, poslední, 10–12 cm dlouhou částí tlustého 

střeva. Konečník je situován před kostí křížovou a ústí na povrch těla análním otvorem. V 

pánevní dutině se konečník vyklenuje v ampulu. Na konci ampuly se nacházejí dva svěrače, 

vnitřní svěrač je tvořen hladkou svalovinou a svěrač zevní je z příčně pruhované svaloviny. 

Dochází zde k deflačnímu reflexu, který lze ovlivnit vůlí.  

Složení a množství stolice závisí na pestrosti a stavbě stravy. Stolice obsahuje 

nestravitelné zbytky potravy, odloupané epitelie, vodu, nebo žlučová barviva. Z pravidla 

dochází k vyprazdňování (defekaci) jednou za 24 hod. Pocit nucení na stolici je vyvolán 

zvýšením tlaku a napětím stěny konečníku nahromaděním stolice v dutině konečníku. 

(Dylevský, 2000)  
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3. Onemocnění trávicího traktu vedoucí k založení stomie  

3.1 Crohnova choroba 

Crohnova choroba (ileitis terminalis) je autoimunitní chronické zánětlivé onemocnění 

neznámého původu, které postihuje trávicí trubici od dutiny ústní až po rectum. Nejčastěji je 

však lokalizováno v konečném úseku tenkého střeva (ileum) a v místě začátku tlustého střeva. 

Může ale postihovat i více úseků trávicí trubice najednou. Crohnovu chorobu poprvé popsal 

doktor Burrill B. Crohn, v roce 1932, po němž je nemoc pojmenována. (Horsley, Sareigo, 2018) 

Onemocnění je nejčastěji diagnostikované u pacientů ve věku dvaceti až třiceti let. 

Některé studie uvadějí, že podíl na získání tohoto onemocnění má i genetika, zvláště pokud 

onemocnění mají rodiče postiženého. Onemocnění je charakteristické střídáním období akutní 

fáze s příznaky a období remise, která jsou různě dlouhá. Submukóza ve střevě je postižena 

granulomatózním vředovým zánětem. Zánět však může pronikat i do hlubších vrstev – do 

svalové i pojivové vrstvy. (Horsley, Sareigo, 2018) 

Pacient jako prvotní příznaky pozoruje bolesti břicha podobné apendicitidě (pokud je 

zánět lokalizován v oblasti terminálního ilea), průjmovité stolice, někdy i s příměsí krve, úbytek 

na váze, zvracení, horečky. Pacient může ztrácet chuť k jídlu, pociťuje slabost a je často 

unavený z neznámého důvodu.  

Pokud nastanou komplikace v důsledku zánětlivých změn na střevě, řešením bývá 

nejčastěji chirurgická léčba. Mezi komplikace patří např. stenóza, jelikož zánět se hojí jizvou, 

a ta způsobuje zúžení vnitřní části střev. Pokud je stenóza rozsáhlá, může přejít až v ileus – 

neprůchodnost střev, což vyžaduje akutní řešení. Pokud je zánět ohraničený, může dojít ke 

vzniku píštělí a spojení navenek s okolními orgány – píštěl zasahuje do močového měchýře, 

vaginy, či do perirektální oblasti (periproktální píštěl). Pokud je postižení střeva rozsáhlé a musí 

se část střeva resekovat, často dochází k výústění střeva ve stomii. (Gabalec, 2009a) 

K diagnostice onemocnění se využívají různá vyšetření. Využívá se kontrastní rentgenové 

diagnostiky, gastroskopie, či enteroskopie. Při postižení tlustého střeva se užívá kolonoskopie. 

Vzniklé píštěle se vyšetřují pomocí fistulografie. V rámci konzervativní léčby lékař předepíše 

nebo doporučí pacientovi vhodnou dietu – měla by být dostatečně kaloricky vyvážená, ale 

nedráždivá, s dostatkem vitamínů. Podávají se protizánětlivá léčiva, imunosupresiva (potlačují 

obranyschopnost, zabraňují činnosti imunitního systému – např. prednison), dále kortikoidy, 

antibiotika a léky proti průjmu. (Vyhnánek a kol., 2013) 
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3.2 Ulcerozní kolitida 

Ulcerozní kolitida je také chronický autoimunitní zánět tlustého střeva, stejně jako 

Crohnova choroba. Svými příznaky si jsou obě nemoci také dost podobné, je však důležité je 

od sebe rozlišit. Hlavním rozdílem je to, že ulcerozní kolitida nepostihuje více částí úseku 

trávicí trubice najednou. Je lokalizována pouze v tlustém střevě, vyskytuje se v různém rozsahu 

a typicky se projevuje střídáním akutních fází a období klidu – remisemi. Na sliznici vznikají 

hnisavé vředy, které vedou ke krvácení a ke komplikacím, zánět postihuje mukózu nebo i 

submukózu. (Gabalec, 2009b) 

Příznaky ulcerozní kolitidy jsou průjmy s příměsí krve, tenesmy – bolestivé nutkání na 

stolici, po vyprázdění se pacientovi neuleví a přetrvávají bolesti břicha, můžeme pozorovat krev 

ve stolici, bolesti kolem konečníku, nebo úbytek na váze.  Nemoc může mít i mimostřevní 

příznaky, např. zánět kloubů – polyartritida, záněty očí či kožní potíže. Pokud má ulcerózní 

kolitida těžký průběh, může dojít k závažné komplikaci a životu ohrožujícímu stavu – 

toxickému megacolonu. Jedná se o přemnožení bakterií Clostridium difficile, střevo je rozpjaté, 

protože dochází k zástavě odchodu stolice a střevo je zdrojem sepse. Bakterie mohou pronikat 

do stěny břišní, v extrémních případech může dojít až k zánětu pobřišnice a septickému šoku. 

Řešením je nutná operace a většinou odstranění celého tlustého střeva. (Gabalec, 2009b) 

Léčba ulcerózní kolitidy je podobná jako u Crohnovy choroby. Nejčastější konzervativní 

léčbou je použití kortikosteroidů a imunosupresiv a antibiotik. Také se v léčbě používají 

aminosalicyláty. Dieta je podobná a stejně důležitá jako u Crohnovy choroby. Pokud 

konzervativní léčba selže, nastupuje léčba chirurgická. Při těžkém postižení tlustého střeva 

dochází často ke kolektomii – odstranění celého tlustého střeva a vyšití stomie. (Pacienti IBD, 

2021) 

3.3 Rakovinové onemocnění tlustého střeva 

Kolorektální karcinom patří mezi onkologická onemocnění, a dalo by se označit za 

civilizační chorobu, jelikož jeho výskyt mezi českou ale i celosvětovou populací neustále roste. 

V České republice je to druhé nejčastější zhoubné onemocnění u žen po karcinomu prsu a u 

mužů třetí nejčastější po rakovině prostaty a plic. (Ústav zdravotnických informací a statistiky 

ČR, 2021).  

Na rakovinu tlustého střeva má vliv životní styl a stravovací návyky. Mezi rizikové 

faktory patří nadměrné pití alkoholu, vysoká konzumace masa a uzenin, nebo kouření. Vliv na 

onemocnění má i dědičnost, vyšší riziko záchytu onemocnění mají pacienti s výskytem 
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onemocnění u blízkých příbuzných v rodině. Mezi rizikový faktor patří i onemocnění ulcerozní 

kolitidou, která se řadí mezi prekancerózy, dále i přítomnost polypů v tlustém střevě. (Dušek, 

2015)  

Onemocnění má poměrně vysokou úmrtnost, téměř polovina pacientů na rakovinu 

tlustého střeva umírá, jelikož příznaky dlouho probíhají skrytě, a onemocnění je tak odhaleno 

v pozdějším stádiu. Prognóza pacienta závisí na míře poškození střevní stěny, a zda jsou již 

rozšířeny metastázy nebo postiženy okolní uzliny. Pokud je onemocnění odhaleno včas, více 

než 5 let od diagnózy přežije až 90 % pacientů. Diagnózu ovlivňuje to, zda je nádor uložen na 

pravé nebo levé straně tlustého střeva. Pravostranný nádor se může projevuje dlouho skrytě, 

příznakem je však chronické krvácení. To se projeví při vyšetření krevního obrazu anémií. 

Levostranně uložený nádor se projevuje střídáním zácpy a průjmů. Nádor se může nacházet i v 

rektu, projeví se to krvácením z konečníku, nebo bolestí rekta při vyprazďování. (Vyhnánek a 

kol., 2013) 

Léčba nádoru tlustého střeva je stejná jako u každého jiného nádorového onemocnění – 

chirurgické odstranění nádorových lézí, poté chemoterapie nebo léčba ozařováním. Dnes se 

setkáváme i s cílenou biologickou léčbou nádorů. U nádorů tlustého střeva je důležitá včasná 

operace a chirurgické odstranění nádoru. Během hemikolektomie – operačního výkonu, se 

dostatečně odstraní postižená část střeva, přiléhající omentum a lymfatické uzliny, které jsou 

uloženy podél zásobujících cév postižené části střeva. Pokud nádor způsobí střevní 

neprůchodnost – ileus, je nutná akutní neodkladná operace, kde se vytvoří anastomóza (spojení 

dvou konců střeva po vyříznutí postižené části), nebo se vytvoří stomie. (Belcher, 1992) 

Nádor rekta uložený v distální části je indikací k odstranění konečníku a vytvoření stomie. 

Pokud je nádor rozsáhlý a nelze ho řešit operativně, provádí se pouze taková operace, aby bylo 

umožněno ponechat pasáž potravy trávicí soustavou, a zahájí se paliativní léčba. (Vyhnánek a 

kol., 2013) 
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4. Péče o stomického pacienta  

4.1 Ošetření stomie  

Ošetření stomií má svá specifika, a každý pacient potřebuje individuálně dlouhou dobu k 

tomu, než se zvládne o stomii starat úplně sám. Na praxi jsem se setkala s pacienty, kteří se 

nebáli se stomií od začátku manipulovat a starat se o ni, ale i s pacienty, kteří svou stomii 

nepřijali, a báli se na ní podívat, natož zpočátku o ni jakkoliv pečovat. Je dobré pacienta v tomto 

případě nenutit, lepší je počkat až se na stomii bude chtít podívat sám. V prvotní péči o stomii 

hraje velikou roli přístup stomické sestry a psychické rozpoložení pacienta. Proto edukace 

ohledně stomie musí být postupná a velmi individuální.  

První pomůcky přinese většinou stomická sestra, která provádí i první ošetření stomie po 

operaci. Po operaci je operační rána velmi často bolestivá, stomie může být oteklá a postupem 

času měnit svůj tvar. První stomický systém se připevňuje již na sále, záleží na nemocnici, jaké 

pooperační sety používá. Většinou je to průhledný sáček, s “okýnkem”, aby bylo na stomii 

vidět, jak vypadá její tvar, velikost a barva, a také množství a barva odváděného sekretu. Sáček 

se nasazuje výpustný, protože i z kolostomie bývá ze začátku střevní obsah řídký, a sáček může 

být i často nafouklý, kvůli odchodu střevních plynů, a je třeba ho často vypouštět. Po operaci 

je dobré používat podložky s tvarovatelnou technologií, protože stomie po operaci nemusí mít 

stálý tvar, může se zmenšit/zvětšit, a podložka je vyrobena z tvarovatelného materiálu, který 

velmi dobře přilne a manžetka kopíruje tvar a velikost stomie. Manžetka na podložce je měkká, 

šetrná k pokožce, kopíruje dobře tvar stomie, a díky tomu nedochází k dráždění sliznice stomie 

nebo k podtékání. Stomické sáčky mohou být buďto jednodílného nebo dvoudílného systému. 

Jednodílný systém znamená, že je stomický sáček pevně spojen s podložkou, a pacient sáček 

mění tak, že ho odstraní pokaždé i s podložkou. (Stoma Life, 2020) 

4.1.1 Stomické pomůcky 

V dnešní době je na trhu spoustu pomůcek a vychytávek pro stomiky. Jsou dostupné 

pomůcky od několika různých firem, a pacienti mají tak opravdu na výběr. Do ČR dodává 

pomůcky celkem 8 firem. (Ilco.cz, 2021) 

Systém se skládá z podložky, která se aplikuje a přilepí přímo na kůži, a stomického 

sáčku, který je buďto pevně připevněn k podložce nebo se na podložku připevňuje zvlášť. 

Stomické pomůcky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Limit hrazených pomůcek se odvíjí od 

toho, jaký druh stomie pacient má.  
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Stomický systém zachytává vyloučenou stolici či moč. Měl by být dobře tvarovatelný a 

flexibilní, měl by vhodně chránit kůži v okolí stomie a pacienta by měl omezovat co nejméně 

v pohybu. Podle tvaru okolí stomie je důležité zvolit vhodnou podložku. Pokud je kůže hladká, 

je ideální rovná podložka. Okolí může být propadlé pod úroveň kůže, projeví se to hlavně, když 

se pacient posadí. Poté je dobré zvolit konvexní podložku. Existují také konkávní podložky, 

které jsou vhodné, když se vytvoří parastomální kýla a je třeba, aby podložka nezpůsobovala 

otlak. Stomické sáčky jsou průhledné, lze tak sledovat vyloučený obsah, nebo neprůhledné, 

výpustné se sponou nebo nevýpustné na suchý zip. Sáčky obsahují také uhlíkový filtr, který 

pohlcuje pach a slouží k odcházení plynů ze sáčku. Před sprchováním je důležité filtr něčím 

přelepit a zakrýt, aby se nepoškodila jeho funkčnost. Pomůcek je opravdu mnoho, a pacient by 

měl mít dostatek času vyzkoušet více typů, aby zvolil pro sebe co nejvhodnější pomůcky, se 

kterými se mu bude dobře manipulovat. Základní rozdělení stomických sáčků je na jednodílný 

nebo dvoudílný systém, a podle adhezivní technologie. (Stoma Life, 2020) 

Jednodílný systém  

Jednodílný systém znamená, že je sáček již pevně spojen s lepící ohebnou plochou, a při 

každé výměně stomického sáčku se musí nalepit na okolí stomie nová pomůcka. V nalepovací 

podložce si pacient vytvoří otvor, předem vyměří průměr stomie a podle toho poté vystřihne v 

podložce potřebný otvor. Je dobrý otvor vystřihnout cca o 2 mm větší, zvlášť v prvních dnech 

po vyšití stomie, protože stomie má někdy tendence otékat a zvětšovat se. Sáčky mohou být jak 

výpustné, tak i uzavřené. Výhodou jednodílného systému je každodenní výměna sáčku – lze 

provádět denně hygienu okolí stomie a peristomální kůže. Limit na výměnu pomůcek od 

pojišťovny je jeden vypouštěcí sáček na den nebo dva uzavřené sáčky na den. (Drlíková, 

Zachová, Karlovarská a kol., 2016) 
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Dvoudílný systém  

Dvoudílný systém se skládá z podložky a stomického sáčku. Podložka se lepí na okolí 

stomie zvlášť, a k podložce se až poté připevní stomický sáček. Sáček se na podložku zacvakne 

a pootočí, na principu “zámečku”. Podložka může na těle zůstat 3–4 dny u kolostomiků, u 

ileostomiků 2 dny. (Drlíková, Zachová, Karlovarská a kol., 2016) 

Výměna sáčku závisí na zvyklosti pacienta, a také na tom, zda má sáček uzavřený, či 

výpustný. Uzavřený sáček by se měl vyměnit 2x denně, výpustný je doporučeno měnit 1x za 

den. Závisí to také na frekvenci a konzistenci stolice. Výhodou dvoudílného stomického 

systému je to, že se podložka odlepuje až po zhruba třech dnech, a peristomální kůže není tak 

namáhaná novým nalepením a slepením každý den. S podložkou je bez problému možné se 

osprchovat, další výhodou je to, že se dají vypustit plyny ze sáčku pouze tím, že se na chvíli 

sundá nebo jen “odchlípne” z podložky, a poté se zase připevní zpět. Limit počtu pomůcek je 

10 ks podložek pro kolostomiky nebo 15 ks pro ileostomiky/urostomiky, pro sáčky se jedná o 

60 ks uzavřených, nebo 30 ks výpustných. (Convatec.cz, 2021) 

Systém adhezivní technologie 

Systém adhezivní technologie je téměř totožný jako dvoudílný systém. Skládá se z 

podložky, která na peristomální kůži může zůstat připevněná 3 až 4 dny. Sáček se na tuto 

podložku přilepí pomocí adhezivní pěny, která se nanáší na plastovou fólii podložky, a na tu se 

následně přilepí stomický sáček. Při nalepení sáčku by nemělo dojít k “záhybům”, aby nedošlo 

k protečení obsahu do okolí. Pokud by se toto při aplikaci stalo, je možné zkusit nalepit sáček 

znovu, adhezivní technologie se tím nepoškodí.  (Zachová, 2010) 

Výhodou adhezivní technologie je snadnější nalepení sáčku, nevýhodou je nemožnost 

vypustit vzduch odlepením sáčku a následným přichycením zpět, jako to jde u dvoudílného 

systému. Výhodou také je, že se při aplikaci sáčku nemusí tolik tlačit na okolí stomie. Stačí 

pouze jemné a šetrné připevnění. (Drlíková, Zachová, Karlovarská a kol., 2016) 

Dnes existují na trhu pomůcky, které pacientovi usnadní provádění různých činností a 

zvýší kvalitu života. Jsou to například bezsáčkové kapsule nebo zátky, které slouží jako 

jednorázová stomická pomůcka. Jsou určené pro kolostomiky, kteří mají stolici pevnou nebo 

pastózní. Příkladem je kapsule Be 1® od firmy Braun. Tato kapsule neutralizuje plyny díky 

filtru s aktivním uhlím, a pokud stomik cítí pnutí či vyklenutí krytky, je zátka pojištěna sáčkem 

v případě odchodu stolice, který se vyklene potom co se zátka samovolně odklopí. Tyto kapsule 

jsou též hrazeny zdravotní pojišťovnou. (Stoma Life, 2020) 
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4.2.1 Komplikace stomie 

Po operaci stomie mohou nastat určité komplikace. Po operaci je třeba stomii kontrolovat, 

a při jakýchkoliv změnách je důležité raději informovat lékaře, či stoma sestru. Zde uvedu 

nejčastější komplikace stomií.  

Nekróza okraje stomie 

K nekróze střeva může dojít, pokud stomie oteče, dalším důvodem může být i chyba ze 

strany operatéra, kdy je stomie vyšita pod nadměrným tahem. Dojde k nedostatečnému přívodu 

krve do tkání, a tím dochází k nedokrvení a postupnému odumírání tkáně v oblasti stomie. Lze 

volit konzervativní postup léčby, pokud je zachována funkčnost stomie. Při větších 

komplikacích se nekróza řeší chirurgicky reoperační úpravou. (Večeřa, 2020) 

Parastomální kýla 

Jedná se o nejčastější komplikaci stomie. K parastomální kýle dochází až ve 48 % případů 

bez závislosti na typu stomie. (Örhalmi, 2016). Ke kýle v okolí stomie dojde, pokud se břišní 

stěna oslabí kvůli chybně vytvořenému otvoru ve fascii či špatné fixaci střeva k břišní stěně. 

Dalším důvodem může být i úbytek hmotnosti. V okolí stomie dojde k vyklenutí, a je obtížné 

aplikovat stomické pomůcky. (Večeřa, 2020) 

Nevhodně zvolené místo pro umístění stomie 

Ke komplikacím s nevhodně zvoleným místem stomie dochází u akutně operovaných 

pacientů, u kterých nebylo zvolené místo pro stomii zakresleno předem. Stomie tak může být 

umístěna v kožním ohybu, na boku nebo v jizvě. Poté je velmi obtížné pro pacienta aplikovat 

stomické pomůcky, které špatně drží. a následně dochází ke komplikacím, např. vzniká 

peristomická dermatitida, píštěle, ulcerace kůže. Pokud je stomie trvalá, a umožňje to stav 

pacienta, je vhodné provést reoperaci a zvolit tak jiné místo pro stomii. (Večeřa, 2020) 

Další komplikace mohou nastat i po delším čase od operace stomie. Může to být např. 

prolaps (výhřez) stomie, kdy dojde k prolabsu střeva až několik centimetrů před břišní stěnu. 

Opakem může být retrakce (vtažení) stomie, kdy se stomie vtáhne dovnitř a dochází tak k 

podtékání střevního obsahu pod podložku. (Vytejčková, 2013) 

4.2.2. Péče o peristomální kůži  

Ke komplikacím se stomií patři i problémy s kůží v okolí stomie, která náročná na 

ošetřování. Průzkumy uvádějí, že až 45 % stomiků má problémy s kůží v okolí stomie. Zdravá 

kůže by měla mít vzhled jako kůže všude jinde na těle. Známky poškození jsou např. 
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začervenání, podráždění, nebo puchýřky v okolí. Málokdy však pacienti tyto problémy řeší. 

Základem je vhodně zvolená stomická pomůcka, o které by pacient neměl téměř vědět – neměla 

by nikde tlačít, kůže by pod ní neměla svědit. Měla by splynout s kůží a přizpůsobit se pohybům 

těla. (Handlová, 2020) 

Před aplikací stomické pomůcky je důležité kůži nejprve dokonale osušit, a poté nanést 

ochranný film, který podporuje přilnutí podložky, a také působí jako bariéra v případě, že se 

střevní obsah dostane pod podložku a do kontaktu s kůží. Ochranný film existuje na bázi 

alkoholové i bezalkoholové složky, ta je vhodná v případě, že už je kůže v okolí podrážděná, 

nedochází poté k pálení kůže. Ochranné filmy jsou dostupné jak ve spreji, tak třeba i ve formě 

ubrousků. Pokud je kůže suchá, existují ochranné filmy, které se vtírají do očištěné kůže. Pokud 

je kůže nerovná, používají se ochranné vyplňovací pasty, nebo vyrovnávací těsnící kroužky. 

(Zachová, 2010) 
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4.3 Edukace stomika po operaci 

Edukace pacienta po operaci tvoří důležitou část nemocniční péče. V rámci 

psychosociálních potřeb člověka má edukace vliv na kvalitu života, a také vede k tomu, že se 

pacient rychleji zapojí do péče o vlastní stomii. Studie dokazují, že správná edukace vede ke 

snížení délky pobytu v nemocnici a snižuje četnost pooperačních komplikací. (Danielsen et al., 

2013) 

Je důležité, aby pacient byl co nejlépe poučen od ošetřujícího lékaře a od stomické sestry, 

protože jedině tak získá jistotu a bude se umět o sebe doma postarat bez větších obtíží. Edukace 

by měla proběhnout i již před samotou operací, pokud je to možné. Sestra učí pacienta, jak 

vstávat z lůžka, jak kontrolovaně odkašlávat, či kýchnout. Edukaci ohledně stomie provádí 

vyškolená stomasestra, která je odbornicí v této problematice. (Drlíková, Zachová, Karlovarská 

a kol., 2016) 

První dny stomasestra navštíví pacienta a řekne mu spíše jen základní informace o péči o 

stomii, jelikož první dny po operaci provádí ošetřovatelskou péči o stomii sestry na oddělení. 

Je důležité nezahltit pacienta informacemi, a edukovat ho postupně. Edukace musí být ke 

každému pacientovi vedena individuálně, vzhledem k jeho znalostem a potřebám. Je vhodné 

začít praktickými postupy, a až poté teoretickými.  

Stomická sestra pacienta navštíví během pobytu v nemocnici několikrát a ukáže 

pacientovi pomůcky, seznámí ho s tím, jaké pomůcky jsou dostupné a jak se aplikují. Měla by 

pacientovi ukázat více pomůcek od různých výrobců na trhu. Při předávání pomůcek dá sestra 

pacientovi i taštičku na pomůcky od vybrané firmy, edukační materiály a zrcátko. Zrcátko 

slouží k tomu, aby se stomik mohl podívat sám na stomii podle svých potřeb. Po edukaci je 

důležité dát pacientovi více času a prostoru, aby se mohl případně dotázat, pokud něčemu 

nerozumí. Také je důležité vysvětlit, kam a na koho se může v případě nejasností či pochyb o 

svém zdravotním stavu obrátit.  (Zachová, 2010) 
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5. Kvalita života stomiků 

5.1. Pojem kvalita života  

Pojem “kvalita života” se v novodobé historii objevuje již ve 20. letech 20. století v 

souvislosti s ekonomickým vývojem státu a při podpoře chudších obyvatel z nižních sociálních 

vrstev. (Payne, 2005). Hodnocení kvality života v souvislosti s nemocnými se objevilo nejprve 

u onkologicky nemocných pacientů. Léčba, kterou pacienti podstupují je sice život prodlužující 

terapií, ale častěji pacientovi omezí kvalitu života více než samotné projevy daného 

onemocnění. (Payne, 2005). 

Jednou z prvních definic, se kterou lze spojit pojem kvalita života je definice zdraví, 

kterou v roce 1948 navrhla a přijala Světová zdravotnická organizace: “Zdraví není jen absence 

nemoci či poruchy, ale je to komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody (well–being)”. 

Tato definice nezachycuje jen objektivní fyzickou hodnotu zdraví, ale zdůrazňuje i pohodu 

subjektivní a sociální, zaměřuje se tedy již i na uspokojování základních lidských potřeb. 

Základní lidské potřeby definoval Abraham Maslow v roce 1943. (Heřmanová, 2012) 

Výzkum kvality života byl v souvislosti se zdravotní péčí zahájen v sedmdesátých letech 

20. století. a byl ovlivněn dvěma faktory. Prvním byla potřeba hodnocení finanční nákladnosti 

a efektivity léčby. Dalším cílem bylo dokladovat úspěšnost léčby a hodnocení vlivu 

terapeutických intervencí na zdravotní stav pacienta. 

5.2. Psychosociální problematika nemoci 

Během nevyléčitelného onemocnění dochází u pacienta nejen k somatickým změnám, ale 

i ke změnám psychickým. Podle analýzy Michálkové (2010) stomie pro pacienta představuje 

vážnou životní situaci. Smíření se s tím, že bude mít pacient stomii do konce života, je pro něj 

bolestivé. Vytvoření stomie se promítá do každodenních činností, sociálního, společenského 

ale i intimního života pacienta. (Michálková, 2010). 

Vytvoření stomie může pacientovi prodloužit život a také mu může pomoci navrátit se k 

běžnému životu, pokud jsou symptomy jeho onemocnění závažné. Proces, během kterého se 

pacient učí zacházet se stomií, ošetřovat ji, vyměňovat stomické pomůcky atd., mu může 

způsobovat také psychické problémy jako např. depresi, úzkost, změny vnímání svého těla, 

sexuální problémy či nízkou sebedůvěru. Mohou také nastat sociální problémy, které se projeví 

ztrátou zájmu o účast na společenských akcích, omezení pracovní činnosti, zhoršení vztahů v 

partnerském životě, ztrátě zájmu o cestování. Tato psychosociální problematika ukazuje, že 
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pacienti se stomií mohou vnímat svou kvalitu života negativně, vzhledem k výše zmíněným 

aspektům. (Ayaz–Alkaya, 2019) 

Problematikou smíření se s těžkou životní situací či nevylečitelným onemocněním se 

zabývala Elisabeth Kübbler-Ross, která definovala pět fází smutku v souvislosti s umíráním. 

Tento model Kübler-Rossová zmiňuje ve své knize O smrti a umírání, která vyšla poprvé v 

roce 1969. Tento model byl původně určen pro blízké osoby umírajících, dnes se dá pět fází 

smutku aplikovat i v rámci smíření se s nevyléčitelnou nemocí či s těžkou životní situací, jakou 

založení stomie pro pacienta představuje. (Kübler–Ross, 2014) 

Rossová popsala křivku psychického dopadu vážné nemoci následovně: 

1. Fáze– šok, popírání 

Reakcí na zjištění nevyléčitelné diagnózy je téměř u každého šok. Člověk může být 

zmatený, a neví, co se s ním děje, není schopen přijímat informace, které mu lékař vysvětluje 

nebo sděluje. Je to rychlá reakce, která brzy odeznívá a přechází do fáze popírání. Ve fázi 

popírání si člověk říká “toto se nemůže dít mně” či došlo k výměně výsledků, muselo dojít 

k omylu.”  

2. Fáze – agrese  

Nemocný pochopil, co se s ním děje a je plný vzteku a agresivních emocí. Nechápe, proč 

se to muselo stát zrovna jemu, vyčítá si, co udělal ve svém životě špatně, a za co se mu toto 

přihodilo. V této fázi je obtížné s nemocným komunikovat, vylévá si zlost na ostatní.  

3. Fáze – smlouvání  

V této fázi nemocný již pochopil, co dané onemocnění způsobuje a začíná uvažovat o 

smyslu svého života. Smlouvá o čas, a uvědomuje si důležité životní hodnoty, které třeba 

předtím přehlížel.  

4. Fáze – deprese 

Pokud se zdravotní stav pacienta zhoršuje, po konfrontování situací může upadnout do 

deprese. Člověk může pociťovat pocity úzkosti a beznaděje, ptá se, proč by měl dále žít a vše 

vidí negativně. 

5. Fáze – smíření  

V této fázi se pacient smíří se svým onemocněním a diagnózou, která je již nevratná. 

Člověk přijme pravdu ohledně svého onemocnění, snaží se o co nejlepší způsob života za 
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daných podmínek. Nachází stav vnitřního míru. (Kübler–Ross, 2014) Ne u každého však může 

nastat smíření, opakem může být to, že pacient na onemocnění rezignuje. (Svatošová, 2011) 

5.3. Organizace pro stomiky  

České ILCO 

ILCO je pacientské sdružení stomiků, které vzniklo roku 1992. Spolupracuje se 

zdravotníky, pojišťovnami, výrobci stomických pomůcek a od roku 1993 je i členem Světové 

a Evropské organizace stomiků. Celkem má ILCO 16 podspolků v různých městech. 

(Ředinová, Skřička, 2016) 

Za vedením ILCA stojí stomici, kteří chtějí pomáhat ostatním stomikům. Pořádají různá 

setkání, školení, předávají si navzájem zkušenosti. Pro práci s pacienty jsou dobrovolní stomici 

speciálně školeni. Velkou výhodou ILCA je nabídka služby návštěv zkušených stomiků u lůžka 

v nemocnici. Cílem sdružení je hájit práva stomiků a zmírnit obavy ze života se stomií. (Ilco.cz, 

2020) 

Pacienti IBD, WC Karta 

Pacienti IBD vznikl v roce 2008 a jedná se o neziskový spolek pacientek a pacientů s 

chronickými střevními záněty. Pomáhá pacientům v boji s nemocí. Spolek je od roku 2011 

členem Evropské federace pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. (Crohn.cz, 2021) 

WC karta je určena pro pacienty které trpí idiopatickým střevním onemocněním, pro 

pacienty se stomií, celiaky, či pacienty s postižením střev po operaci. Karta je vyrobena z PVC 

a je velká asi jako kreditka. Její předložení pomůže k lepšímu přístupu na WC i neveřejných 

toalet. Na kartě je vysvětlení o tom, že je pacient trpící onemocněním střev neinfekční s akutní 

potřebou jít na toaletu. Karta stojí 200 kč, a pacient jí získá po zaregistrování se do spolku 

Pacienti IBD, a po zaslání žádosti vyplněné lékařem. (Crohn.cz, 2021)  
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Výzkumná část  

6. Výzkum a jeho metodika 

Výzkum, který jsem prováděla v rámci této bakalářské práce, se zabývá problematikou 

kvality života pacienta se stomií. Výzkum bylo proveden jako kvantitativně-kvalitativní 

dotazníkové šetření. Dotazník jsem sestavila na základě předem stanovených hypotéz.  

Dotazník byl zveřejněný a dostupný online pomocí sociálních sítí, jelikož kvůli pandemii 

covid-19 nebylo možné s respondenty komunikovat osobně. Dotazník jsem zveřejnila do dvou 

soukromých facebookových skupin stomiků (“Stomici – I stomici mají májové dny”, “Život se 

stomií”), dotazník byl také zveřejněn facebookovou stránkou autorky blogu NEJSEMTABU. 

Členové výše zmíněných skupin mohli dotazník dobrovolně vyplnit. Dotazník byl vytvořen 

pomocí webové aplikace survio.com. Dotazník byl zveřejněný 28. 1. 2021 a bylo možné ho 

vyplnit do 12. 4. 2021. Celkem dotazník vyplnilo 77 respondentů.  

Dotazník obsahoval celkem 37 otázek, z toho bylo 6 otázek otevřených, ostatní otázky 

byly uzavřené a byla na výběr pouze jedna odpověď, u otázek č. 3 a č. 7 bylo možné zvolit z 

více variant odpovědi.  

6.1 Cíle výzkumu  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak stomie ovlivňuje kvalitu života pacienta, jak 

dlouho pacientům trvalo smíření se s tím, že mají stomii, a jaký vliv mělo založení stomie na 

jejich psychiku. Byly stanoveny následující čtyři cíle:  

1. cíl: Zjistit, jak vnímají kvalitu života pacienti se stomií, a zda se jejich kvalita života zhoršila. 

2. cíl: Porovnat kvalitu života u ileostomiků a kolostomiků. 

3. cíl: Zjistit, jaký vliv mělo založení stomie na psychiku pacientů.  

4. cíl: Zjistit, zda je poučení stomickou sestrou v nemocnici dostatečné k tomu, aby se pacienti 

zvládli o sebe postarat doma a nepotřebovali domácí péči.   
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6.2 Hypotézy  

V návaznosti na cíle práce byly před vytvořením dotazníku stanoveny tyto výzkumné 

hypotézy:  

H1: Kvalita života se u pacientů se stomií snížila, v porovnání s jejich předchozím životem.  

H2: Pacienti se stomií vnímají svůj život pozitivně.  

H3: Ileostomici jsou kvůli stomii ve svém životě více omezení než kolostomici, a tudíž je jejich 

kvalita života nižší než kolostomiků. 

H4: Většina pacientů se se stomií smířila do 3 měsíců od zjištění diagnózy. 

H5: Pacienti, kteří byli dostatečně poučeni stomickou sestrou, si byli jistější, že se o sebe 

zvládnou dále postarat sami. 

6.3 Zpracování údajů  

Ke zpracování údajů byly použity grafy již automaticky vytvořené aplikací survio.com, 

další grafy a tabulky byly vytvořeny pomocí aplikace Microsoft Excel.  

6.3.1 Interpretace výsledků  

Dotazník vyplnilo celkem 77 respondentů. První část dotazníku se týkala obecných 

informací o respondentech. Vzhledem k zachování anonymity respondentů jsou otázky týkající 

se informací o respondentech položeny pouze informativně a obecně. Jedná se o věk, pohlaví a 

zaměstnání. Další část otázek byla zaměřena na informace ohledně stomie pacienta.  

Otázka č. 1 se týkala pohlaví respondentů.  

Tabulka č. 1 – pohlaví respondentů  

pohlaví počet responzí podíl  

žena 54 70,1 % 

muž 23 29,9 % 
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Graf č. 1 k tabulce č. 1 – věk respondentů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Většinu respondentů tvořily ženy, celkem odpovědělo 54 žen a 23 mužů. 

Otázka č. 2 se týkala věku respondentů.  

Tabulka č. 2 – věk respondentů  

věk  responzí  podíl  

méně jak 20 let 2 2,6 % 

20–30 let 10 13,0 % 

31–40 let 19 24,7 % 

41–50 22 28,6 % 

51–60 let 11 14,3 % 

více jak 60 let 13 16,9 % 
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Graf č. 2. k tabulce č. 2. – věk respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce z dotazovaných tvořila skupina ve věku 41–50 let, celkem 22 respondentů (28,6 

%). Dále odpovědělo 19 respondentů (24,7 %) ve věkové skupině 31–40 let. Nejméně 

respondentů bylo ve věkové skupině pod 20 let, (2,6 %) odpověděli pouze 2 respondenti, což 

je pochopitelné, jelikož v tomto věku je pacientů se stomií velmi málo. Ve věku 20–30 let 

odpovědělo 10 respondentů, tvoří 13 % z celkového vzorku. Ve věku 51–60 let bylo 11 

respondentů (14,3 %), nad 60 let 13 respondentů (16,9 %).  

Další otázky se týkaly zaměstnání. V otázce č. 3 mohli respondenti zvolit více odpovědí, 

či vyplnit individuálně do kolonky Jiné.  

Tabulka č. 3 – pracovní činnost respondentů  

momentálně jste:  responzí:  podíl:  

student 4 5,2 % 

v zaměstnání 22 28,6 % 

nezaměstnaný 3 3,9 % 

v invalidním důchodu 44 57 % 

ve starobním důchodu  11 14,3 % 

jiné 10 13,0 % 
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Graf č. 3 k tabulce č. 3 – pracovní činnost respondentů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se zaměstnáním souvisela také otázka č. 21 v dotazníku, zda se nějak změnila pracovní 

či studijní pozice respondentů kvůli stomii. Výsledky znázorňuje následující tabulka a graf: 

 

Tabulka č. 4 – Došlo k nějaké změně v zaměstnání/škole, kvůli tomu, že máte stomii? 

možnost odpovědi responzí  podíl  

Ano, musel jsem změnit 

pozici v zaměstnání 

12 15,6 % 

Ano, kvůli stomii jsem 

musel ze zaměstnání (či 

školy) odejít – již 

nepracuji (nestuduji) 

12 15,6 % 

Ne, pracuji (studuji) 

pořád na stejné pozici 

29 37,7 % 

Ani před založením 

stomie jsem 

nepracoval/a 

24 31,2 % 
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Graf č. 4 k tabulce č. 4: – Došlo k nějaké změně v zaměstnání/škole, kvůli tomu, že máte 

stomii?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 4 vyplývá, že 12 respondentů (15,6 %) muselo kvůli stomii změnit pozici v 

zaměstnání. 12 respondentů (15,6 %) muselo dokonce kvůli stomii přestat pracovat či studovat, 

u 29 respondentů (37,7 %) nedošlo k žádné změně, co se týče zaměstnání či studia a 24 

respondentů (31,2 %) stomie v zaměstnání neovlivnila, jelikož ani před jejím založením 

nepracovali.  

Otázka č. 4 se týkala toho, v jaké domácnosti respondenti žijí. Nejvíce respondentů 

uvedlo, že žije s rodinou (49,4 %), pouze s partnerem/partnerkou uvedlo 24 respondentů (31,2 

%), 9 respondentů (11,7 %) žije samo a 6 respondentů (7,8 %) zvolilo možnost jiné: S dcerou 

(3x), sama s dětmi (1x), se synem (1x), s partnerkou a dětmi (1x) 

Otázky č. 5, 6, 7, 8, 9 se týkají informací o stomii.  

Na otázku č. 6 – Jak dlouho máte stomii? odpovídali respondenti následovně: nejvíce 

respondentů (21) zvolilo možnost 2–4 roky a 19 respondentů déle jak 4 roky. Celkové výsledky 

znázorňuje následující tabulka: 
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Tabulka č. 5: k otázce č. 5 – Jak dlouho máte stomii? 

Jak dlouho máte 

stomii? 

responzí podíl 

méně jak 3 měsíce 4 5,2 % 

3–6měsíců 5 6,5 % 

6 měsíců –1 rok 11 14,3 % 

1–2 roky 12 15,6 % 

2–4 roky 21 27,3 % 

déle jak 4 roky 19 24,7 % 

jiné 5 6,5 % 

 

Možnost jiné: od narození tj. 12 let, 23 let, 24 let, 40 let, 8 let 

V otázce č. 6 se respondentů ptáme na to, zda je jejich stomie trvalá či dočasná. 58 

respondentů (75,3 %) má trvalou stomii, dočasnou stomii má 19 respondentů (24,7 %) 

V otázce č. 7 se ptáme na otázku jakou stomii máte? V této otázce bylo možno vybrat 

více odpovědí, z toho důvodu, že někdo může mít i dvě stomie. Celkový počet odpovědí je tedy 

79. Více než polovina respondentů 42 (54,5 %) uvedla možnost ileostomie, druhou nejčastější 

odpovědí byla kolostomie (39,0 %), 30 respondentů. pouze 5 respondentů zvolilo možnost 

urostomie a 2 respondenti zvolili možnost jiné – ureterostomie, nefrostomie.  

Tabulka č. 6 k otázce 7 – Jakou stomii máte? 

Jakou stomii máte? responzí podíl 

ileostomie 42 54,5 % 

kolostomie 30 39,0 % 

urostomie 5 6,5 % 

jiné 2 2,6 % 

  

Otázka č. 8 se zabývá důvodem k založení stomie u respondentů. Odpovědi byly 

následující: Crohnova choroba 23x (29,9 %), Ulcerozní kolitida 9x (11,7 %), úraz 1x (1,3 %) 

Zde nejčastější odpovědí byla zvolená možnost jiné 27x, (35,1 %): pacienti uváděli např: 

• nádorové onemocnění močového měchýře 6x 

• nádorové onemocnění konečníku 5x 

• nádor na děložním čípku 1x 
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• nádor vaječníků 3x 

• Hirschprungova choroba 1x 

• Inkontinence (nefunkčnost svěrače) 3x 

• ileózní stav, ruptura střeva 2x 

• odumření střeva po ucpání krevní sraženinou 

• komplikace rektovaginální píštěle, náhlá břišní příhoda, toxic megacolon 

 

V otázce č. 9 se ptáme, zda respondenti věděli, že jim bude stomie založena. 62 

respondentů (80,5 %) odpovědělo ANO, 15 respondentů (19,5 %) o založení stomie před 

operací nevědělo. 

Otázky 10, 11, 12, 13, 14, 15 navazují na předchozí informace o stomii, a týkaly se péče 

o stomii po operaci, o poučení stomickou sestrou nebo lékařem, či stomických pomůcek.  

V otázce č. 10 se ptáme na to, zda byl pacient poučen stomickou sestrou či lékařem, o 

místě, kde bude stomie založena a co bude následovat po operaci. 47 respondentů (61 %) 

odpovědělo ANO, a 30 % respondentů (39 %) odpovědělo NE, což je překvapivě docela 

hodně. 

Graf č. 5 k otázce č. 10 – Byl/a jste poučen/a stomickou sestrou či lékařem, kde vám bude 

stomie založena, a co bude po operaci následovat? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce č. 11 se ptáme na to, zda byl pacient poučen dostatečně stomickou sestrou či 

lékařem ohledně péče o stomii. 63 respondentů (81,8 %) si myslí, že bylo poučeno dostatečně 
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a odpovědělo ANO, pouze 14 respondentů (18,2 %) si myslí, že nebylo dostatečně poučeno 

a odpovědělo NE.  

Otázka č. 12 se zaměřuje na informace ohledně stomických pomůcek. Ptáme se, zda 

respondenti měli po propuštění z nemocnice dostatek informací ohledně stomických pomůcek, 

a o tom, kde je koupit či získat. 51 repondentů (66,2 %) odpovědělo ANO a 26 respondentů 

(33,8 %) odpovědělo NE. 

Otázka č. 13 se zaměřuje na sebepéči pacienta – ptáme se, zda si byl po propuštění z 

nemocnice respondent jistý, že se o sebe zvládne doma postarat. Výsledky znázorňuje 

následující tabulka a graf.  

Tabulka č. 7 k otázce č. 13 – Při propuštění z nemocnice po založení stomie do domácí 

péče, byl/a jste si jistý/á, že se o sebe zvládnete postarat?  

odpověď responzí podíl 

ano 26 33,8 % 

spíše ano 30 39,0 % 

spíše ne 13 16,9 % 

ne 8 10,4 % 

 

Graf č. 6 k otázce č. 13 – Při propuštění z nemocnice po založení stomie do domácí péče, 

byl jste si jistý/á, že se o sebe zvládnete postarat? 
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Otázka č. 14 se týká využití služby domácí péče. Ptáme se, zda respondent využil po 

propuštění domů službu sestřičky z domácí péče, která mu pomohla s péčí o stomii. Odpovědi 

jsou následující: 

Tabulka č. 8 k otázce č. 14 – Využil/a jste po propuštění domu službu sestřičky z domácí 

péče, která vám pomohla s péčí o stomii? 

možnost odpovědi počet responzí podíl  

Ano 19 24,7 % 

Ne, protože tuto službu v 

okolí nemám 

6 7,8 % 

Ne, od začátku zvládám 

pečovat sám 

52 67,5 % 

 

Graf č. 7 k otázce č. 14 – Využil/a jste po propuštění domů službu sestřičky z domácí péče, 

která vám pomohla s péčí o stomii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 15 se ptala na to, zda rodina či partner pomáhal/pomáhá s péčí o stomii po 

propuštění z nemocnice. 34 respondentů zvolila možnost ANO (44,2 %) a 43 respondentů 

zvolilo možnost NE (55,8 %).  

Na toto navazovala otázka č. 16, která zkoumá, zda se změnilo chování rodiny/partnera, 

po tom, co byla respondentům založena stomie. 14 respondentů zaškrtlo ANO (18,2 %) a 63 

respondentů zvolilo možnost NE (81,8 %).  
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Otázka č. 17 byla otevřená a dobrovolná, týkala se respondentů, kteří na otázku 16 

odpověděli ANO. Ptáme se, jak konkrétně se změnilo chování rodiny, či partnera. Odpovědi 

jsou následující:  

• Partner na mne musí brát ohled. Týká se to vypouštění stomie (zápach), cestování aj.  

• K horšímu, žijeme jen vedle sebe 

• Více se hledí na zdraví 

• Připadám si jako ze skla, jak kolem mě všichni opatrně našlapují  

• Možná se vzhledem k diagnóze změnilo mé chování. Rodina je přehnaně lítostivá.  

• Málo mě navštěvují  

• Manžel mě přijal perfektně v “novém”, hodně mi tím pomáhal (i ze začátku prakticky 

s péčí o stomii), ale širší rodina naopak na mě pohlížela s lítostí, až to bylo nepříjemné  

• Bojí se intimity, nechce vidět jizvu. Bere mě jako chudáčka. 

• Spíše naopak, vše se zlepšilo  

• Muži o takovou ženu nestojí, to musí být skutečná láska 

• Mají větší strach  

• S partnerem jsem se rozvedla. Rodina ok. 

• Přítelkyně se se mnou rozešla, když se dozvěděla, že možná budu mít stomii. Rodina 

mi na jednu stranu říká „Šetři se!“ A zároveň: „Už vypadáš dobře, tak můžeš dělat 

všechno a nepotřebuješ pomáhat“. 

  

Otázky 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 se zaměřují na omezení v běžných denních 

činnostech, a na to, jak respondenti konkrétně vnímají jednotlivé činnosti se stomií.  

V otázce 18 se ptáme na to, zda respondent momentálně vnímá nějaké omezení v běžných 

činnostech, které dříve vykonával bez omezení. 35 respondentů odpovědělo ANO (45,5 %), 25 

respondentů odpovědělo NE (32,5 %) a 17 respondentů odpovědělo SPÍŠE NE (22,1 %) 

Otázka č. 19 byla otevřená, a navazuje na předchozí otázku. Respondenti měli napsat, v 

čem konkrétně je stomie omezuje. Z odpovědí jsem vybrala nejčastější, shrnula je do kategorií: 

• práce, zaměstnání 4x 

• sport, volnočasové aktivity 20x 

• sex, partnerský život 6x 

• neomezuje mě 15x  

• oblékání 5x 
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• strava, jídlo 4x 

• spánek, nemožnost spát na břiše 4x 

• plávání, koupání 6x 

• cestování, cestování na delší vzdálenost 8x 

• jízda v autě 2x 

• strach z protečení a uvolnění sáčku, zápach, diskomfort 12x 

 

Otázka č. 20 byla specifická, respondenti měli zaškrtnout na bodové hranici, jak moc je 

stomie omezuje v jednotlivých, běžných denních činnostech (sport, v práci/škole, cestování, 

život s přáteli, sexuální život). Bodová hranice byla následující: 1–vůbec, 2– jen trochu, 

občas, 3–často, 4–hodně často, 5–pořád. Výsledky znázorňuje následující graf. Z grafu 

můžeme vidět, že dvě nejčastěji zvolené odpovědi, u všech činností byly buďto vůbec, nebo jen 

trochu, občas. Z tohoto můžeme usoudit, že stomie respondenty neomezuje příliš výrazně, ani 

v jedné z vybraných činností.  

Graf č. 8 k otázce č. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v práci/škole 
cestování život s přáteli sexuální 

 život sport 
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Tabulka č. 9 k otázce č. 20 

 1–vůbec 2–jen 

trochu, 

občas 

3–často 4–hodně 

často 

5–pořád 

sport 15 25 20 9 8 

v práci/škole 26 31 8 5 7 

cestování 19 35 12 7 4 

život s 

přáteli 

36 28 9 2 2 

sexuální 

život 

29 26 4 5 13 

 

Otázka č. 21 byla již zmíněna na začátku. Otázka č. 22 se ptá, zda se u pacientů změnil 

způsob stravování po založení stomie. 30 respondentů odpovědělo ANO (39 %), 40 

respondentů zvolilo možnost spíše ne (51,9 %) a 7 respondentů zvolilo možnost ne, nic se 

nezměnilo (9,1 %). Otázka č. 23 navazuje na předchozí otázku a je to otázka otevřená, bylo 

možné ji vyplnit dobrovolně. Pokud respondent zvolil možnost ano u předchozí otázky, ptáme 

se, jak se změnil způsob stravování. Odpovědi byly následující:  

• bezezbytková dieta  

• jím stravu která nenadýmá 

• nejím ostrá jídla 

• vyhýbám se špatně stravitelným potravinám 

• omezil jsem ořechy, dužnaté ovoce 

• nesmím zeleninu a ovoce, musím se více hlídat  

• mohu jíst vše – před operací jsem měla bezezbytkovou dietu  

• dopřeji si jídla, které jsem se stomií jíst nemohla  

• můžu jíst najednou všechno  

 

V otázce č. 24 se ptáme na to, zda stomie ovlivnila sexuální vztah s partnerem/partnerkou. 

Výsledky znázorňuje následující tabulka a graf.  
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Tabulka č. 10 k otázce č. 24 – Ovlivnila stomie Váš sexuální vztah s 

partnerem/partnerkou? 

možnost odpovědi počet responzí podíl 

ano 17 22,1 % 

ne 31 40,3 % 

spíše ne 17 22,1 % 

nevím 12 15,6 % 

 

Graf č. 9 k otázce č. 24 – Ovlivnila stomie váš sexuální vztah s partnerem/partnerkou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce respondentů zvolilo možnost NE 31x (40,3 %) a spíše ne 17x (22,1 %). Možnost 

ANO zvolilo celkem 17 respondentů (22,1 %) a možnost nevím 12 respondentů (15,6 %). 

Můžeme usoudit, že stomie spíše nezasahuje do sexuálního života respondentů, ale určitým 

způsobem sexuální život ovlivňuje.  

Otázka č. 25 se týká změny oblékání, ptaly jsme se, zda se změnil styl oblékání kvůli 

stomii, 43 respondentů odpovědělo ANO (55,8 %) a 34 respondentů zvolilo možnost NE (44,2 

%).  

Na to navazovala otázka č. 26 která byla otevřená a dobrovolná, ptáme se, jak konkrétně 

ovlivnila stomie styl oblékání. Zde jsem vybrala opět nejčastější odpovědi respondentů:  

• pytlík jde vidět, takže nosím volnější oblečení, jiný střih kalhot 

• nosím jen volné šaty, rifle nemohu nosit, škrtí stomii 
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• volnější oblečení v pase  

• nemohu nosit přilnavé oblečení  

• nosím jen legíny, nenosím upnuté jeany  

• vadí mi upnuté legíny s vysokým pasem  

• nejlépe se mi chodí ve sportovním  

• volná trička, méně utahuji pásek u kalhot 

• vadí mi těsné věci  

• nosím kalhoty na gumu, nebo těhotenské  

• musím mít volnější věci, aby stomie nebyla stažena a aby mohla pěkně pracovat, 

delší svetry, trika, aby to nebylo vidět  

• volnější a pohodlnější oblečení (cca 8x), tato odpověď se opakuje nejčastěji  

 

Můžeme tedy z otázky vyvodit, že více než polovina respondentů změnila styl oblékání 

a začala nosit volnější a méně přilnavé oblečení kvůli stomii.  

Další otázky jsou zaměřené na společenský život a psychickou stránku respondentů. 

Otázka č. 27 se týkala kontaktu s přáteli a společností. Ptáme se, zda respondent omezil kontakt 

s přáteli či se společností kvůli stomii. Výsledky znázorňuje následující tabulka a graf  

Tabulka č. 11 k otázce č. 27 – Omezil/a jste kontakt s přáteli či se společností kvůli stomii?  

možnost odpovědi počet responzí  podíl  

ano 2 2,6 % 

spíše ano  11 14,3 % 

spíše ne  23 29,9 % 

ne 41 53,2 % 
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Graf č. 10 k otázce č. 27 – Omezil/a jste kontakt s přáteli či se společností kvůli stomii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehce přes polovinu respondentů odpovědělo na tuto otázku NE – 41x (53,2 %) a 23 

respondentů odpovědělo spíše NE (29,9 %). Pouze dva respondenti (2,6 %) zvolili odpověď 

ANO, a 11 respondentů (14,3 %) zvolilo možnost spíše ano. 

Otázka č. 28 a 29 se zabývá sdružením stomiků, zda respondenti navštěvují pravidelně 

nějaký klub nebo sdružení pro stomiky. Klub navštěvuje pouze 11 respondentů (14,3 %) 47 

respondentů žádný klub nenavštěvuje (61 %) a 19 respondentů zvolilo možnost nevím o tom 

(24,7 %). Na toto navazovala další otázka č. 29, pokud ano, který klub/sdružení konkrétně 

navštěvujete? Tato otázka byla otevřená a dobrovolná. Odpovědi byly následující: 

• Klub stomiků Brno (2x) 

• ILCO Novojičínská, spolek stomiků  

• spolek máme, ale nenavštěvuji ho  

• pouze FB skupina stomiků 

• ILCO Tábor z.s. 

• FB skupina 

• Spolek stomiků Opava 

• Stomická poradna v Ústí nad Orlicí – setkání stomiků několikrát do roka 
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• jen virtuálně tuto stomickou skupinu (pozn. myšleno nejspíše skupina stomiků na 

FB, kde byl dotazník zveřejněn) 

• Klub stomiků v Olomouci  

V otázce č. 30 se ptáme konkrétně – Myslíte si, že se po vyšití stomie snížila kvalita 

vašeho života? Odpovědi na tuto otázku byly v celku zajímavé. Pouze 8 respondentů zvolilo 

možnost odpovědi ANO, výrazně (10,4 %), 32 respondentů zvolilo možnost Spíše ano, 

stomie mě občas omezuje (41,6 %). 18 respondentů zvolilo možnost NE, kvalita mého 

života nyní je stejná jako předtím (23,4 %) a 19 respondentů (24,7 %) zvolilo možnost Ne, 

kvalita mého života je nyní lepší. Můžeme tedy říci, že skoro u poloviny respondentů nedošlo 

ke snížení kvality života. Pro přehlednost byla vytvořena následující tabulka a graf.  

Tabulka č. 12 k otázce č. 30 – Myslíte si, že se snížila kvalita vašeho života kvůli stomii?  

možnost odpovědi počet responzí podíl  

Ano, výrazně 8 10,4 % 

Spíše ano, občas mě 

stomie omezuje 

32 41,6 % 

Ne, kvalita mého života 

nyní je stajná jako 

předtím  

18 23,4 % 

Ne, kvalita mého života 

je nyní lepší  

19 24,7 % 

 

Graf č. 11 k otázce č. 30 – Myslíte si, že se snížila kvalita vašeho života kvůli stomii? 
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V otázce č. 31 se ptáme na to, zda respondent někdy mívá pocit, že se stydí za to, že má 

stomii. Pouze 9 respondentů (11,7 %) zvolilo možnost ANO. 31 respondentů (40,3 %) 

odpovědělo občas a téměř polovina respondentů – 37 (48,1 %) zvolila možnost NE.  

V otázce č. 32 se ptáme na to, jak dlouho respondentům trvalo, než jste se smířili s tím, 

že máte stomii? 49 respondentů (63,6 %) zvolilo možnost 0–3 měsíce. Ostatní odpovědi jsou 

vyvážené, 9 respondentů zvolilo možnost 4–6 měsíců (11,7 %), 10 respondentů zvolilo 

možnost 7 měsíců– 1 rok (13 %) a 9 respondentů se se stomií nesmířilo vůbec (11,7 %). 

Pro přehlednost byla vytvořena následující tabulka a graf.  

Tabulka č. 13 k otázce č. 32 – Jak dlouho vám trvalo, než jste se smířil/a s tím, že máte 

stomii? 

možnost odpovědi počet responzí podíl  

0–3 měsíce 49 63,6 % 

4–6 měsíců 9 11,7 % 

7 měsíců– 1 rok 10 13,0 % 

nesmířil/a jsem se 9 11,7 % 

 

Graf č. 12 k otázce č. 32 – Jak dlouho vám trvalo, než jste se smířil/a s tím, že máte stomii? 
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V otázce č. 33 se zaměřujeme na psychiku pacienta a ptáme se, zda bylo smíření se se 

stomií tak těžké, že respondent využil službu psychologa, či jiné odborné pomoci pro duševní 

zdraví. Pouze 7 respondentů (9,1 %) odpovědělo na tuto otázku ANO, a 70 respondentů 

odpovědělo NE (90,9 %). Výsledky znázorňuje následující graf.  

Graf č. 13 k otázce č. 33 – Bylo pro vás smíření se se stomií tak těžké, že jste např. využil/a 

službu psychologa či jiné odborné pomoci pro duševní zdraví?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce č. 34 se ptáme, zda si respondent myslí, že kvůli stomii ztratil pocit sebedůvěry. 

Výsledky byly následující. 0 respondentů odpovědělo ANO (0 %), 16 respondentů odpovědělo 

spíše ANO (20,8 %), 31 respondentů zvolilo možnost spíše NE (40,3 %) a 30 respondentů 

zvolilo možnost NE (39 %). Pro přehlednost znázorňuje výsledky následující tabulka a graf.  

Tabulka č. 14 k otázce č. 34 

možnost odpovědi počet responzí podíl 

ano 0 0 % 

spíše ano 16 20,8 % 

spíše ne  31 40,3 % 

ne 30 39,0 % 
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Graf č. 14 k otázce č. 34 – Myslíte si, že jste kvůli založení stomie ztratil/a pocit 

sebedůvěry?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 35 byla otevřená, a byla pro náš výzkum stěžejní. Ptáme se, zda je něco, v čem 

respondenta stomie ovlivnila pozitivně. Odpovědi byly následující:  

• Úplně ve všem, můžu dělat věci, které mi Crohnova choroba nedovolovala.  

• Zjistila jsem, že se s ní žít dá. Nemám bolesti a mohu jíst vše.  

• Možná v tom, že si více vážím zdraví.  

• Nadhled na lidi s handicapem  

• Ano, můžu žít naplno  

• Můžu jíst skoro vše, nehledám pokaždé a kdekoliv záchod, stomie mi záchránila život, 

díky ní jsem tu s mojí rodinou a s mojí princezničkou.  

• Nemusím vyhledávat wc.  

• Nechodím tak často na toaletu  

• Nevyhledávám aktivně WC, stolice zůstává v sáčku  

• Nebojím sa chodiť do spoločnosti, na výlety a v podstate bežné činnosti, ktorých som 

sa bál ked som mal UC a pravidelne som sa doslova posrával  

• Nemám bolest, že žiju 

• Ve všem; můžu konečně jíst, spát, cestovat, sportovat... jsem za ni neskonale vděčná  

• Celkové zlepšení kvality života, prakticky návrat k normálnímu životu  

• Nemusím mít zmapované wc, když někam jdu/jedu… 
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• Beru to tak, že pokud by nebyla založena stomie, už bych asi nežil. Je podle mě 

jednodušší naplánovat různé aktivity.  

• Pro mé nádorové onemocnění vaječníků, které je už po třetí v recidivě se stomie stala 

mou součástí ve chvíli, kdy mi zachránila život a jsme spolu rády. Vážím si každého 

dne a hlavně sama sebe.  

• Mohla jsem začít žít, protože s problémy, které jsem měla, to nešlo. Mohla jsem 

dostudovat a věnovat se koníčkům, které jsem dříve musela omezit.  

• Konečně jsem mohla se synem ven aniž bych mapovala, zdali tam bude wc  

• Věřím, že mám sílu zvládnout všechny překážky, které mi přijdou. Více si vážím času 

s rodinou.  

• Stálý pocit že se může kdykoliv a kdekoliv stát malér s podtečením. Již více jak rok v 

pohodě, ale.... Stále nosím náhradní pomůcky a v autě jednorázová podložka ve 

schránce.  

• Vyselektovali sa skutoční priatelia. Len pre info, dotazník som vypísala za syna, má 

osem rokov. Z malými prestávkami má stomiu od narodenia. Už mal ileostomiu, 

kolostomiu, teraz má ileostomiu duplex  

• zpomalení životního tempa, zklidnění, radost z maličkostí a hlavně z nejbližších a přátel 

(zintenzivnění komunikace), změna hodnot (vztahy na prvním místě, užívání si každého 

dne) 

• nové plány, vzdělávání se, zkoušení nových věcí  

• Naučil jsem se mít trochu radši než před založením stomie. Jinak stomie otočila můj 

pohled na svět a lidi o 180 stupňů. Před tím jsem byl plný nenávisti a vzteku. Teď chci 

lidem pomáhat.  

• Otvorene hovorím o svojej chorobe  

• Netrápí mě neustálé nucení na wc a nutnost pořád mít možnost jít na wc. V práci můžu 

fungovat téměř bez omezení. Můžu konečně drobet cvičit a hýbat se.  

• Úplně ve všem...Žádné pleny, mohu vše jíst, mohu jít kamkoliv jen s kabelkou, prostě 

je to TOP!!! Přehodnotila jsem život a nic není problém, když žijete 

• Díky stomii žiji normální život a užívám si ho. Najednou mám víc energie, nehledám 

stále WC, neomezují se v jídle.  

• Díky stomii jsem mohla přestat brát kortikosteroidy a jsem bez akné, otoků...tedy s 

pytlem na břiše vypadám mnohem lépe než při náročné léčbě kolitidy  

• Ano! Nechodim 20 krat denne na zachod, ked mam průjem, nemusim sediet na zachode, 

zachranila mi zivot (nador blokoval konecnik, tym padom aj vylucovanie), zlepsila sa 
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mi kvalita zivota – znovu mozem zit ako normalny clovek a cudzi ludia ani nevidia moj 

“hendikep”. Taktiez sa citim ze niekam patrim, do dalsej “komunity” = komunity 

stomikov, kde sme si presli podobnymi vecami/tazkymi chvilami  

• Jsem živý. Jinak bych nebyl.  

• Zlepšila se kvalita života, výměna stomické pomůcky je přijatelnější a snazší než 

neustálé vyhledávání wc, stresu z toho, zda stihnu zajít na wc. Před založením stomie 

jsem se bála kontaktu s lidmi, pořád jsem byla ve střehu. Nyní nosím vždy pomůcky u 

sebe a dokážu si ji kdekoliv vyměnit.  

• Lepší přístup k životu 

• lepší spánek, dny bez bolestí, vidina klidného života 

• Žiju, a to je hlavní 

• Nemusím sedět na wc a něco chytnout. 

• Nemusela jsem si na vylete mapovat wc. Melo to i sve vyhody. 

• Ve vsem! Konecne muzu zit normalni zivot a nebyt zavrena doma u zachodu nebo v 

nemocnici na kapackach 

• pozitivní na tom nic nevidím, ale musím si vážit, že vůbec žiju, a že mám okolo sebe 

lidi, kteří mě podporují a jsou mi velikánskou oporou  

• Stomie byla moje třetí operace. Jsem po ablaci prsu, poté jsem si preventivně nechala 

odstranit vaječníky. A přesto se po 4 letech objevila metastaza v tenkém střevě. Byla 

jsem operována laparoskopicky. Bohužel po 3 dnech střevo prasklo a já se po operaci 

probudila na ARO a se stomií. A tak moje sebedůvěra šla dolů.  

• ... ano, více si vážím každého dne života... :–)))  

• Po založení stomie přestaly bolesti břicha, časté chození na záchod, a tím pádem 

nemusím mít strach vyjít si do města a strachovat se o to, zda budu muset shánět toaletu. 

A i se stomii jsem měla tu možnost pořídit si 2 děti.  

• Ironie – ušetříme za toaletní papír 

• Jak jsem psala, stomie je pro mě spíše obtěžující než omezující, ale jen v určitých 

situacích, jinak ji prakticky přes den ani nevnímám a lidé o ní ani neví.  

• Pozitivně v tom, že to bylo řešení, aby se mi místo po operaci rektovag. píštělě zahojilo, 

jelikož 2x praskly stehy a zatím to vypadá, že se to tak rychle nehojí, jak doktoři 

předpokládali, takže díky medicíně za ní, ono jinak vyprazdňovat se v podstatě pochvou 

by bylo naprosto šílené. Dále pozitivně v tom, že mám ze sebe radost, že to dobře 

zvládám, mohu cvičit a opravdu dělat vše, co předtím. Akorát jsem se ze začátku cvičit 

bála, ale pak jsem šla vyzkoušet jógu a kolo a v pořádku. :–)  
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• Věřím, že až na určitá omezení budu moci dál žít plnohodnotný život. Asi jsem si více 

začal vážit života.  

 

6.3.3. Zhodnocení výzkumných hypotéz 

H1: Kvalita života se u pacientů se stomií snížila, v porovnání s jejich předchozím 

životem. 

Stomie je zásah do života pacienta, který je ovlivňuje a omezuje ve vykonávání 

každodenních činností, jelikož stomie je spojena s určitou péčí, výměnou stomických pomůcek 

a také zasahuje do tělesného vzhledu či intimního života. Na prozkoumání této hypotézy se 

zaměřují otázky č. 30, 31 a 34. z dotazníku.  

10,4 % dotázaných respondentů zvolilo odpověď ano, výrazně na otázku, zda se jejich 

kvalita života snížila. 41,6 % respondentů si myslí, že spíše ano, a stomie je omezuje jen občas. 

23,4 % respondentů si myslí, že jejich kvalita života je stejná jako předtím. 24,7 % respondentů 

uvedlo, že jejich kvalita života je momentálně lepší než předtím.  

11,7 % dotázaných respondentů se stydí za to, že má stomii, 40,3 % respondentů zvolilo 

odpověď občas. Většina respondentů nevnímá pocit ztráty sebedůvěry kvůli stomii.  

Z prezentovaných výsledků můžeme vidět, že stomie neovlivňuje kvalitu života čistě jen 

negativně. Zhruba polovina respondentů vnímá jejich kvalita života nyní jako stejnou 

v porovnání s předchozím životem, či dokonce jako lepší. Proto nelze vyvrátit hypotézu č. 1.  

H2: Pacienti se stomií vnímají svůj život pozitivně. 

Tato hypotéza byla stanovena na základě poslední otázky č. 35 – Je něco, v čem vás 

stomie ovlivnila pozitivně? Tato otázka byla otevřená a převládaly pozitivní odpovědi. Zde 

uvádím nejčastější odpovědi, všechny odpovědi na tuto otázku jsou zmíněny v předchozí 

kapitole.  

Pacienti si uvědomují, že jim stomie zachránila život, více si váží maličkostí, neřeší 

malicherné problémy. Váží si svého života. Uvádí, že si váží každého dne, sami sebe. Naučili 

se mít rádi, přehodnotili pohled na svět, chtějí pomáhat lidem. Někdo také uvedl, že se mu 

kvalita života zlepšila, má více energie a netrpí bolestmi břicha. Další odpovědi uváděly 

například, že si díky stomii více užívají život, i když s omezením, mohou jíst potravinybez 

omezení, nemusí vyhledávat WC.  
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Vzorek respondentů je limitovaný tím, že je tvořen z respondentů online facebookové 

skupiny – tvoří ji členové, kteří se aktivně zapojují do diskuzí a mají o problematiku 

onemocnění zájem. Tento výběr vzorku respondentů tudíž mohl ovlivnit výsledky šetření spíše 

pozitivním směrem. Výsledky mého dotazníkového šetření jsou v souladu s hypotézou č. 2.  

H3: Ileostomici jsou kvůli stomii ve svém životě více omezení než kolostomici, a tudíž 

je jejich kvalita života nižší než kolostomiků. 

Stomie u ileostomika je obecně náročnější na ošetřování, jelikož tenké střevo odvádí 

střevní obsah častěji, střevní obsah je agresivního charakteru, a existuje tudíž větší riziko 

poškození okolní kůže kolem vývodu. U ileostomie není střevní obsah zahuštěný jako u 

kolostomie. (Zachová, 2010) 

 Na základě těchto informací jsem stanovila tuto hypotézu. Byly vytvořeny dva grafy pro 

otázku č. 30, první graf je vytvořen z odpovědí respondentů, kteří zvolili v otázce č. 7 že mají 

ileostomii, a druhý graf je z odpovědí respondentů, kteří uvedli v otázce. č. 7, že mají 

kolostomii. 

Graf č. 15 – Odpovědi respondentů s ileostomií na otázku č. 30 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pokud tyto dva grafy porovnáme, u ileostomiků zvolilo možnost odpovědi na otázku č. 

30 – Myslíte si, že se snížila kvalita Vašeho života? Ano, výrazně, 5 respondentů (12,5 %), 

kdežto u kolostomiků, pouze 1 respondent (3 %). Odpověď Spíše ano, občas mě stomie 

omezuje zvolilo 14 ileostomiků (35 %), a 15 kolostomiků (50 %). 
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Graf č. 16 – Odpovědi respondentů s kolostomií na otázku č. 30 

Odpověď Ne, kvalita mého života je stejná zvolilo 8 ileostomiků (20 %), a 9 

kolostomiků (30 %). Odpověď ne, kvalita mého života je nyní lepší zvolilo 13 ileostomiků 

(32,5 %) a 5 kolostomiků 16,6 %).  

Graf č. 17 – Odpovědi ileostomiků na otázku č. 20 
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Graf č. 18 – Odpovědi kolostomiků na otázku č. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na těchto dvou grafech – graf č. 16 a 17 vidíme odpovědi ileostomiků a kolostomiků na 

otázku č. 20, která zněla takto: Zaškrněte prosím, na bodové hranici, jak moc Vás stomie 

omezuje v těchto činnostech: sport, v práci/ve škole, cestování, život s přáteli, sexuální život. 

U každé činnosti respondent zakškrtl, jaké pro danou činnost vnímá omezení: 1– vůbec, 2–jen 

trochu, občas, 3–často, 4–hodně, 5–pořád. Pro přehlednost byly vytvořeny také tabulky, 

tabulka č. 15 k odpovědím ileostomiků a tabulka č. 16 k odpovědím kolostomiků.  

 

Tabulka č. 15 – Odpovědi ileostomiků na otázku č. 20 

Ileo–

stomici 

1–vůbec 2–jen 

trochu, 

občas 

3–často 4–hodně 5–pořád 

sport  8(20%) 13 (32,5%) 10 (25%) 4 (10%) 5 (12,5%)  

v práci/ve 

škole 

15 (37,5%) 12(30%) 6(15%) 2(5%) 5 (12,5%) 

 

cestování 10 (25%) 15 (37,5%) 9 (22,5%) 5 (12,5%) 1 (2,5%) 

život s 

přáteli 

20 (50%) 13(32,5%) 6(15%) 1 (2,5%) 0 

sexuální 

život 

16(40%) 16(40%) 3 (7,5%) 3 (7,5%) 2 (5%) 
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Tabulka č. 16 – Odpovědi kolostomiků na otázku č. 20  

Kolo–

stomici 

1–vůbec 2–jen 

trochu, 

občas 

3–často 4–hodně 5–pořád 

sport  7 (23,33%) 10 (33,3%) 7 (23,3%) 4(13,3%) 2 (6,67%) 

v práci/ve 

škole 

8 (26,67%) 16 (53,3%) 2 (6,67%) 2 (6,67%) 2 (6,67%) 

cestování 7 (23,33%) 17 (56,6%) 2 (6,67%) 2 (6,67%) 2 (6,67%) 

život s 

přáteli 

14 (46,6 %) 10 (33,3%) 3(10%) 1 (3,3%) 2 (6,67%) 

sexuální 

život 

12 (40%) 8 (26,67%) 1(3,33%) 2 (6,67%) 7 (23,33%) 

 

Pokud porovnáme tyto dvě tabulky a grafy, vidíme, že u obou skupin – jak u ileostomiků 

tak kolostomiků jsou zastoupené nejčastější odpovědi u všech kategorií vůbec, nebo jen trochu, 

občas. Ve sportu jsou nejčastější zvolenou odpovědí jen trochu, občas jak u iloestomiků 32,5 

% tak kolostomiků 33,3 % – stomie je tedy částečně při sportu omezuje, určitou skupinu 

ileostomiků (25 %) i kolostomiků (23,3 %) omezuje stomie při sportu často. V práci/ve škole 

jsou stomií více omezení kolostomici, odpověď jen trochu/občas zvolilo 53,3 %, což je lehce 

přes polovinu. U ilestomiků jsou odpovědi nevyrovnané, 37,5 % respondentů zvolilo u omezení 

v práci možnost vůbec, ale zase 12 % ileostomiků má pocit, že je stomie omezuje v práci pořád. 

U cestování převládá u ileostomiků odpověď jen trochu, občas (37,5 %), druhou nejčastější 

možností byla u ileostomiků často– 22,5 %, z toho můžeme usoudit, že při cestování vnímají 

větší omezení než kolostomici. U více než poloviny kolostomiků (56,6 %) převládá u cestování 

odpověď jen trochu, občas. Nejméně omezení vnímají ileostomici i kolostomici v aktivitě život 

s přáteli. Zde zvolilo odpověď vůbec 50 % ilostomiků a 46,6 % kolostomiků. Co se týče 

omezení kvůli stomii v sexuálním životě, Ileostomici volili nejčastější odpověď buď vůbec, 

nebo jen trochu, občas. U kolostomiků byly odpovědi nevyrovnané, 40 % kolostomiků zvolilo 

možnost vůbec, ale 23,3 % kolostomiků pociťuje omezení v sexuálním životě pořád.  

Z výsledků nelze jednoznačně říct, zda je kvalita života nižní u ileostomiků či 

kolostomiků. Obě skupiny vnímají časté omezení ve sportu, v práci či při cestování. Hypotézu 

č. 3 nelze tedy potvrdit ani vyvrátit. 
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H4: většina pacientů se se stomií smířila do 3 měsíců od zjištění diagnózy. 

 Smíření se s nemocí či se závažnou diagnózou trvá každému člověku individuálně. 

Proces smíření popsala v pěti fázích ve svém modelu E. Kübler-Rossová. Myslím si, že většina 

pacientů se se svou diagnózou do 3 měsíců vyrovná, jelikož je to optimální doba, kdy se naučí 

o stomii pečovat, zjistí, jaké pomůcky jsou pro něj dobré a které mu vyhovují, nebo také to, jak 

ho stomie ovlivňuje během denních činností. Výsledky znázorňuje také graf č. 12 k otázce 32 

v interpretaci výsledků. 63,6 respondentů zvolilo odpověď, že se s diagnózou smířili do 3 

měsíců, což je většina. 11,7 % respondentů zvolilo odpověď 4–6 měsíců, 13 % respondentů 7 

měsíců– 1 rok a 11,7 % respondentů se nesmířilo vůbec. Výsledky šetření jsou proto v 

souladu s hypotézou č. 4. 

H5: Pacienti, kteří byli dostatečně poučení stomickou sestrou, si byli jistější, že se o 

sebe zvládnou dále postarat sami. 

 Stomie není jednoduchá na ošetřování, a pacient, když odchází domů z nemocnice, by 

měl být v nemocnici dostatečně poučen, aby si mohl být jistý, že se o sebe doma zvládne 

postarat bez větších komplikací. V otázce 11 se ptáme, zda byl respondent dostatečně poučen 

stomickou sestrou či lékařem ohledně péče o stomii. 81,8 % respondentů odpovědělo ANO, 

18,2 % respondentů odpovědělo NE. Podle odpovědí byly vytvořeny následující grafy pro 

otázku č. 13. jednotlivě z odpovědí respondentů, kteří na otázku č. 11 odpověděli ANO, a tudíž 

mají pocit, že byly poučeni dostatečně ohledně stomie, a pro respondenty kteří odpověděli v 

otázce č. 11 NE, a tudíž mají pocit, že nebyly v nemocnici dostatečně poučeni.  

V otázce č. 13 se ptáme, zda si byl pacient při propuštění z nemocnice do domácí péče 

jistý, že se o sebe zvládne sám postarat. První graf nám ukazuje odpovědi respondentů, kteří 

byli dostatečně poučení (odpověď na otázku 11 ANO). Vidíme, že 25 respondentů (39,7 %) 

si bylo jistých, že se o sebe zvládnou postarat. 23 respondentů odpovědělo spíše Ano (36,6 

%) a pouze 17 respondentů, kteří zvolili možnost odpovědi NE (nebo spíše NE, ačkoliv byli 

dostatečně poučení stomickou sestrou, nemělo jistotu, že se o sebe zvládnou doma postarat. 

Většina pacientů, která byla dostatečně poučena stomickou sestrou, měla jistotu, že se o sebe 

poté doma zvládne postarat. Pokud sečteme odpovědi ANO a SPÍŠE ANO, vidíme, že většina 

respondentů, celkem 48 (76 %) si byla následně jistá, že se o sebe v domácí péči zvládne 

postarat.  
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Graf č. 19 k otázce č. 13 – pacienti, kteří odpověděli na otázku 11 ANO, volili na otázku 

13 následující odpovědi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 20 k otázce č 13 – pacienti, kteří na otázku č 11 odpověděli NE volili na otázku 13 

následující odpovědi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 20 vidíme, že z pacientů, kteří odpověděli na otázku č. 13 NE, a tudíž nebyli 

dostatečně poučeni, si pouze 4 byli jistí, že se o sebe dokáží postarat. Polovina pacientů, tedy 7 

si byla spíše jistá, i přesto, že měla pocit, že nebyla poučena dostatečně. 6 pacientů mělo 

nejistotu, že se o sebe nezvládne postarat. Výsledky výzkumu jsou v souladu s hypotézou č. 5. 

 

 

Celkový počet 
respondentů: 63 
(odpověď na otázku 
č. 11 ANO) 
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7. Diskuze 

V bakalářské práci se zabývám problematikou kvality života pacienta se stomií. V 

teoretické části jsem popsala stomie, jaké existují jejich druhy, jaké stomik používá pomůcky, 

zmínila jsem anatomii a fyziologii gastrointestinálního traktu a v poslední kapitole se věnuji 

právě pojmu kvality života. Pro výzkumnou část práce jsem sestavila dotazník, který zkoumá 

kvalitu života pacientů se stomií. Celkem měl 35 otázek a vyplnilo ho 77 respondentů. 

Jednotlivé výsledky otázek jsou popsané v kapitole 6. 3. 1. Interpretace výsledků.  

Práce si vymezila celkem 4 cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jak vnímají kvalitu života 

pacienti se stomií a zda se jejich kvalita života kvůli zhoršila. Na toto se zaměřovala otázka č. 

30., výsledky otázky jsou znázorněny v tabulce č 12. Pouze 8 respondentů (10,4 %) vnímá 

výrazné zhoršení kvality života. Nejvíce zastoupenou odpovědí u této otázky bylo, že stomie 

respondenty omezuje občas (41,6 %). 23,4 % respondentů vnímá kvalitu života jako 

srovnatelnou s předchozím životem, a 24,7 % respondentů vnímá svou kvalitu života po 

vytvoření stomie jako dokonce lepší. Přibližně třetina respondentů se občas stydí za to, že mají 

stomii. Otázky 18–27 byly zaměřené na omezení v jednotlivých běžných denních činnostech. 

Téměř polovina respondentů odpověděla, že momentálně vnímá nějaké omezení v běžných 

činnostech. Na toto navazovala další otázka, kde měli respondenti konkrétně napsat, v čem je 

stomie omezuje. Nejčastější byla odpověď ve volnočasových aktivitách či při sportu (20x), dále 

partnerský život (6x), cestování na delší vzdálenost (8x). Na partnerský život jsme se ptali také 

v otázce č. 16, jak konkrétně se změnilo chování rodiny či partnera. Většina respondentů uvedla 

spíše negativní reakci na stomii ze strany partnera, např. 2x stomie vedla k rozvodu či rozchodu, 

další z odpovědí uváděla např. že partner se bojí intimity, vidí mě jako chudáčka, s partnerem 

žijeme jen vedle sebe, partner na mě musí brát víc ohled. Výzkum ukázal, že stomie měla na 

partnerský život u některých respondentů poměrně velký vliv. 

 Celkem 31,2 % respondentů muselo kvůli stomii změnit pracovní pozici v zaměstnání, 

nebo z pracovní pozice (či školy) odejít. Stomie respondenty omezuje určitým způsobem i ve 

stravování a volbě jídelníčku. Změnu stravy po založení stomie uvádí 39 % dotazovaných 

respondentů. Konkrétně uvádějí následující změny stravování: nejím ostrá jídla, vyhýbám se 

špatně stravitelným potravinám, nesmím zeleninu a ovoce, jím pouze bezezbytková dieta. Další 

oblastí byla změna ve stylu oblékání. 55 % respondentů uvedlo, že museli změnit kvůli stomii 

styl oblékání. Konkrétně nejvíce zastoupené odpovědi uváděly: nošení volného oblečení, 

volnější oblečení v pase, volná trička, nemožnost nosit těsné nebo přilnavé oblečení, nemožnost 

nosit rifle, nosím jen volné šaty, nosím kalhoty pouze na gumu, nenosím pásek. V otázce č. 27 
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jsme se ptali na to, zda respondent omezil kontakt s přáteli či společností. Pozitivní je, že 53,2 

% respondentů odpovědělo na tuto otázku ne, a i v otázce č. 20, kde respondenti hodnotili 

omezení v denních činnostech odpovídali tak, že život s přáteli není omezen vůbec pro 36 

respondentů, a jen trochu pro 28 respondentů. Tudíž v sociálním životě stomie respondenty 

téměř vůbec neomezuje.  

Dalším cílem práce bylo porovnat kvalitu života u ileostomiků a kolostomiků. Pro tento 

cíl byla stanovena hypotéza č. 3. Výrazné snížení kvality života pociťuje 5 respondentů s 

ileostomií a pouze 1 respondent s kolostomií. Občasné omezení a mírné snížení kvality života 

pociťuje 14 ileostomiků (35 %) a 15 kolostomiků (50 %). Z těchto výsledků nám plyne, že 

občasné omezení kvůli stomii vnímají spíše kolostomici, přesně ale z výsledků tohoto výzkumu 

nelze posoudit, která skupina má horší kvalitu života kvůli stomii. Tabulky č. 15 a 16 znázorňují 

to, jak moc vnímají ileostomici a kolostomici omezení v jednotlivých denních činnostech. 

Respondenti s kolostomií vnímají omezení v práci/škole téměř stejně jako respondenti s 

ileostomií, téměř vyrovnané jsou i výsledky pro sport. Při cestování převládá časté omezení 

stomií u ileostomiků, odpověď často zvolilo 22,5 % respondentů, jen trochu, občas 37,5 % 

respondentů s ileostomií. Kolostomici vnímají omezení v cestování jen trochu, občas – tuto 

odpověď zvolilo 56,6 % respondentů s kolostomií. Zajímavé je, že 23,33 % kolostomiků vnímá 

omezení stomií pořád v oblasti sexuálního života. Výsledky zde byly poměrně nevyrovnané, 

protože 40 % respondentů s kolostomií uvedlo, že je stomie v sexuálním života neomezuje 

vůbec, a 26,6 7% kolostomiků uvedlo možnost jen trochu, občas. Ileostomici volili nejvíce 

odpovědi pro sexuální život – vůbec (40 %) nebo jen trochu, občas. Tato možnost měla u 

ileostomiků zastoupení také 40 % respondentů. Odpovědi byly opět různorodé, celkově lze říci, 

že kolostomici i ileostomici volili odpověď pro všechny denní činnosti nejčastěji na bodové 

hranici 1 nebo 2, tedy možnost vůbec, nebo jen trochu. Nepřevládala žádná činnost, kde by je 

stomie omezovala velmi výrazně.  

Třetím cílem bylo zjistit, jaký vliv mělo založení stomie na psychiku pacientů. Zajímalo 

nás, jak dlouho trvalo smíření se se stomií, využití služby psychologa nebo také to, zda 

respondent pociťuje kvůli stomii ztrátu sebedůvěry, či se za stomii stydí. Většina respondentů 

uvedla, že se se stomií smířila do třech měsíců. Překvapující bylo, že službu odborné pomoci, 

tedy psychologa či pomoc pro duševní zdraví využilo velmi málo respondentů, pouze 9,1 %. 

Na otázku, zda respondent ztratil pocit sebedůvěry, neodpověděl kladně žádný z respondentů a 

většina zvolila odpověď spíše ne, nebo ne. Z toho plyne, že smíření se se stomií nebylo pro 

většinu respondentů příliš těžké, a založení stomie nemělo velký vliv na jejich psychiku.  
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Posledním, čtvrtým cílem práce bylo zjistit, zda poučení stomickou sestrou či lékařem 

bylo dostatečné, a zda pacienti měli po propuštění z nemocnice jistotu, že se o sebe dokážou 

postarat. Většina respondentů měla pocit, že byli v nemocnici poučeni dostatečně ohledně péče 

o stomii. Přestože většina měla pocit, že je sestrou dostatečně poučená, 33, 8 % respondentů 

uvedlo, že neměli po propuštění z nemocnice dostatek informací ohledně stomických pomůcek 

a také ohledně toho, kde koupit či získat stomické pomůcky. Většina respondentů ale měla 

pocit, že se o sebe zvládnou doma postarat. Nejistota převládala pouze u 27,3 % respondentů. 

Většina respondentů uvedla, že o sebe v domácí péči zvládli pečovat sami bez pomoci, a 24,7 

% respondentů uvedlo, že využilo službu sestřičky z domácí péče. Pouze 6 respondentů domácí 

službu sestry nevyužilo z toho důvodu, že ji v okolí nemá. Výzkum prokázal, že většina 

respondentů, byla dostatečně poučena stomickou sestrou v nemocnici, a tudíž poté měli větší 

jistotu, že se o sebe dokážou sami postarat. 

Celkově výzkum prokázal, že stomie částečně ovlivňuje respondenty téměř ve všech 

denních činnostech – v některých téměř vůbec, u některých činností více. Například u 

cestování, nebo při sportovních aktivitách. Ve výzkumu však nepřevládaly odpovědi, které by 

prokázaly, že je stomie tak moc omezující, že by se některé činnosti kvůli stomii nedaly 

vykonávat vůbec. Smíření se se stomií nebylo pro respondenty výrazně náročné, a také 

výsledky ukázaly, že stomie pro ně nepředstavovala velikou psychickou zátěž. Přesto, že stomie 

je veliký zásah do života, a je náročná na ošetřování, dnešní pomůcky a kvalita zdravotní péče 

umožňuje pacientům vést téměř plnohodnotný život, i když při některých činnostech s větším 

omezením. Většina respondentů si uvědomuje, že jim stomie možná zachránila život, a že bez 

stomie by měli díky onemocnění mnohem větší zdravotní komplikace. Respondenti z tohoto 

výzkumu vidí svůj život spíše pozitivně, i přes to, že je stomie někdy životní přítěží. Důkazem 

toho je, že někteří respondenti uvedli, že se jim kvalita života po založení stomie dokonce 

zlepšila.  

 

 

  



58 

 

Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala výzkumným šetřením, které se týká kvality života 

pacienta se stomií. Byl sestaven online dotazník, který vyplnilo celkem 77 respondentů. Z 

dotazníku byly popsány výsledky všech otázek a výsledky byly znázorněny pomocí tabulek a 

grafů. Otázky byly zaměřené na obecné informace o pacientech, na péči ohledně stomie při 

hospitalizaci, poté na omezení v jednotlivých činnostech ale i na psychickou stránku ohledně 

smíření se s nemocí. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak moc stomie ovlivňuje pacienty při vykonávání 

běžných činností a jaká je kvalita jejich života. Stomie je zásah do života, a pacienti jsou 

ovlivněny skoro ve všech aktivitách. V některých činnostech pacienty ovlivňuje více, v 

některých méně. Větší omezení vnímají při cestování a při sportu, nejméně je omezuje třeba při 

setkávání s přáteli či v pracovním životě. Se stomií je však možné vykonávat skoro všechny 

aktivity, i když s lehčím omezením. Pacienti mého výzkumného šetření se však ke své diagnóze 

stavěli pozitivně. Uvědomují si, že jim třeba stomie zachránila život, váží si více svého zdraví, 

času s rodinou a přáteli. I když je smíření se s nemocní a diagnózou těžké, mají na svůj život 

pozitivní náhled. Výstupem této bakalářské práce je informativní letáček ohledně života se 

stomií, který je k nahlédnutí v příloze této práce. Může být využit v praxi, např. nabídnut do 

stomické ambulance pro pacienty. 
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