
Přílohy: 
Příloha A 
Struktura rozhovoru 
 

1. Kdy jste se poprvé setkal/a s označením stomie a jaká byla indikace zavedení? 
2. Jak jste se cítil/a v té chvíli, kdy Vám lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit 

stomii?  
3. Jaké byly první dny po operaci? Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhal/o? 
4. V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je Vaše zkušenost 

se stomasestrou?  
5. Velký přínos pro začínající stomiky má i sdružení ILCO. Kdy jste se o tomto 

sdružení poprvé dozvěděl/a a od koho? Co Vám to dalo? 
6. Jak na Vaši stomii reagovala rodina a okolí? A do jaké míry to ovlivnilo Váš 

pracovní i společenský život? 
7. Jaký dopad to má na Váš sexuální život?  
8. Co byste vzkázala dalším osobám, které se teprve se stomií sžívají?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha B: 
Vzorový rozhovor se slečnou T. 
 

Já: „Kdy ses poprvé setkala s označením stomie a jaká byla indikace zavedení?“ 

R1: „Je to 10 let, co mi diagnostikovali Crohnovu chorobu. Měla jsem hodně problémy 
s píštělama, proto jsem prodělala spoustu operací a mám za sebou v tuhle chvíli asi 35 
anestezií. Později už jsem měla tak špatnej příčnej tračník, že mi museli vzít polovinu 
tlustýho střeva a teď mám tři roky vývod.“  

Já: „Jak ses cítila v té chvíli, kdy ti lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit stomii?“ 

R1: „No, co ti mám říkat, bylo to na prd. Byla jsem docela ve stresu, protože jsem si říkala, 
že tohle nikdy mít nebudu, to fakt ne, to si to radši hodím. Nakonec to nějak takhle 
dopadlo.“ 

Já: „Co ti nejvíc pomáhalo po operaci se s tím vyrovnat?“ 

R1: „Nejvíc moje máma, ta mě postavila na nohy. Moje mamka je takovej ,,diktátor“, což 
vlastně hodně pomáhá, protože díky ní mám takovej přístup k věcem i já.“ 

Já: „V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je tvoje 
zkušenost se stomasestrou?“  

R1: „Moje stomasestřička byla moc milá. Všechno mi ukázala pečlivě a já jí za to jsem 
vděčná. Po její edukaci jsem tomu vlastně rozuměla a už jsem se s tím vypořádávala 
sama.“ 

Já: „Kdy jsi vlastně poprvé narazila na ILCO?  Odkázala tě na něj stomasestra nebo 
sis ho našla z vlastní iniciativy?“ 

R1: „Já jsem absolutně roky odmítala cokoliv se stomií spojenýho. Když jsem se s tím 
vším mentálně srovnala, tak jsem si ILCO našla sama což bylo teď v červnu. Trvalo mi 
roky se s tím vyrovnat, než jsem si uvědomila, že to chci vykřičet do světa, ať už to bylo 
s tím Crohnem, tak později i s vývodem.“ 

Já: „Co ti dalo ILCO?“ 

R1: „Chodím na setkání, dostala jsem se i na spousta zajímavých setkání, kam mě Marie 
zve. Oni jsou podle mě hodně nadšený z toho, že jsem mladá stomička, která o tom chce 
mluvit, což skoro takhle nikdo není. Ale já nechci dělat terapeutickou práci s těma 
pacientama nebo někoho hecovat, aby o tom mluvil. Když o tom chce mluvit, tak ať mluví, 
když nechce, tak ne, ale spíš bych chtěla lidem zvednout sebevědomí a trochu jim pomoc 
na té cestě, aby věděli, že nejsou sami. Ta nemoc způsobuje to, že se člověk izoluje a 
jakmile to člověk udělá, tak je to špatně.“ 

 

 

 



Já: „Můžu se zeptat, co vykonáváš za profesi?“ 

R1: „Já jsem šest let dělala v ExxonMobil, což je vlastně největší naftařská společnost, 
dělala jsem v lodním byznysu a v tomhle roce jsem musela skončit a jsem v invalidním 
důchodu třetího stupně.“ 

Já: „Když jsi pracovala v té společnosti, co na to říkali tvoji kolegové? Věděli to? 

R1: „Moji kolegové to věděli, ne všichni, ale ti z týmu ano. Měla jsem  výhodu v tom, že 
oni jak jsou americká společnost a zabili polovinu Aljašky, tak to musí mít ve stanovách, 
že zdraví a bezpečnost je pro ně na prvním místě před vyděláváním peněz. Takže mě tam 
nikdy nikdo nediskriminoval, protože já jsem byla pořád na nemocenský. Byla jsem třeba 
čtyřikrát nebo pětkrát ročně na operacích a to by mě všude jinde vyhodili.  

Já: „Myslíš si, že je široká veřejnost dostatečně informována o stomii a vše s ní 
spojené?” 

R1: „Myslím, že celkově je toto téma blbě podaný. Je důležitý, aby o tom lidi začali víc 
nějak vědět a mluvit o tom, nebo aby se s tím začalo i něco dělat i co se týká prevence. 
Všichni vědí o rakovině prsu, ale nikdo nechce jít na koloskopii. Já se jim nedivím, 
bohužel v Čechách, když jsme na tom rakovinou střev, tak jak jsme, tak je to trošku blbý.  

Mělo by se stát běžnější součástí života, že lidi budou mluvit o svých exkrementech a 
genitáliích a tak podobně. Je to hodně tabuizovaný. Já třeba vím, že kdybych měla 
useknutou ruku, tak se mi o tom mluví snadněji nebo ne snadněji, ale je to ,,normálnější,, 
než to, že kadím do pytle z břicha.“ 

Já: „Co tvoje rodina a okolí, jaké byly reakce?” 

R1: „Matka se z toho hroutila, ta je z toho vyřízená dodneška, teď už teda vidí, že jsem 
v pohodě, ale bylo to hodně těžký pro ní. Tak pro každýho rodiče, když vidí svoje dítě na 
pokraji všeho. Se mnou je to ale nahoru, dolů. Třeba před půl rokem jsem vážila čtyřicet 
kilo, hodně jsem zhubla a nemohla jsem nabrat zpátky, tak pro ty rodiče je to nejtěžší, ale 
jinak rodina je velká podpora. Já jsem si to spíš řešila sama se sebou.” 

Já: „Jak to máš s oblékáním?” 

„Já nosím těhotenský kalhoty, což hodně pomáhá anebo je speciálně navržený spodní 
prádlo, který toho hodně zakryje. Takže ráda nosím věci s vysokým pasem.“ 

Já: „A jak to děláš v létě, když se chceš jít koupat?“ 

R1: „Chodím se normálně koupat, akorát od tý doby co mám stomii, tak mám koupený 
takový stahovací jednodílný plavky. A tím jak je to stahovací, tak já můžu být v klidu, že 
se to neurve, jinak bych byla pořád nervózní. Upřímně obdivuju lidi, který jsou na 
dovolený a mají bikiny se stomií. Já si ale taky myslím, že to hodně záleží na tom, kolikrát 
denně člověk chodí na záchod. Když jde někdo dvakrát denně, tak jako dobrý, ale jakmile 
je to často, tak já přeci nebudu chodit s plným pytlem po pláži v bikinách. To bych 
mentálně nedala ani dneska.“  

 



Já:„Jak to máš se sportem?“ 

R1: Tak já můžu dělat úplně všechno. Momentálně jsem trochu líná, ale těším se na lyže. 

Já: „Máš nějakou speciální dietu, kterou musíš dodržovat? A co alkohol, dáš si?“ 

R1:„Občas si dám, ale už nepiju. Co si myslím, že mi hodně pomohlo a co by tak mělo 
začít fungovat v Čechách je tráva, protože já kdybych neměla trávu, tak už jsem si to šla 
dávno hodit. Jak z psychickýho hlediska, protože mě to uklidňuje, tak hlavně z fyzickýho 
protože díky tomu jsem přestala mít křeče a nechuť k jídlu, který jsem ty roky měla a 
jedině když jsem večer přišla domů a dala si brko, tak jsem se s chutí najedla.  

Já můžu jíst co chci, ale mě z toho není dobře a podle mě devadesát procent tý nemoci je o 
hlavě a o stravě a já jsem třeba tenhle rok začala nabírat jenom kvůli tomu, že jsem byla u 
jedný paní doktorky, která samozřejmě není oficiální paní doktorka, protože já dělám 
hodně neoficiálních věcí takhle mimo doktory a oni se mi celkem smějou.“ 

Já: „… už jsi ztratila důvěru?“ 

R1: „No, to není o tom, že bych ztratila důvěru. Oni znají jeden přístup na věc. Třeba 
chirurg chce všechno řezat, a když je to gastroenterolog, tak ten zase předepisuje spoustu 
prášků. Všichni předepisují stejný prášky a vůbec neřeší, jaký vedlejší efekty ty prášky na 
člověka maj. Prostě předepisujou chemikálie, který tomu člověka, už z logickýho hlediska, 
nemůžou na konci dne nějak prospět.  

To tělo se musí uzdravit vnitřně, a když mi doktor řekne, že jediný co na Crohnovu 
chorobu nesmím dělat, je kouřit a jinak můžu dělat všechno, tak to promiň, to já si 
nemyslím. Samozřejmě mi to taky trvalo spoustu let, než jsem k tomu došla, ale to je 
totální blud. Kouření není přece dobrý na nic, ale třeba alkohol nebo tučný jídla a já nevím 
co ještě, že je v pohodě? Tak to si teda rozhodně nemyslím. Třeba pro lidi s Crohnem že je 
dobrý kravský mlíko? To jako nechápu. Ale zase jak to není oficiálně daný a oni jak jsou 
tlačený farmaceutickými firmama, aby to lidi ,,žrali“ tak prostě ti neřeknou, no.  Já jsem až 
teď, díky tý dietě od tý doktorky, která byla celkem přísná, žádnej cukr, žádný mlíko, 
žádnej kvas, kyselý, nic takovýho, tak jsem vlastně začala přibírat a tělo se mi dalo 
dohromady.“ 

Já: „Takže si myslíš, že bylo lepší dát na svůj instinkt, než ten doktorský?“ 

R1: „Já jsem měla hodně velký pření s doktorama. Přestala jsem brát biologickou léčbu a 
všechny prášky a půl roku jsem to zkoušela sama, nikomu jsem to neřekla, protože jsem 
věděla, co by nastalo, kdyby to věděli a hlavně by mě to znervóznělo. No a když jsem po 
půl roce zjistila, že je to v pohodě bez prášků, tak jsem jim to řekla a byl z toho hroznej 
průser.  

Já jsem byla právě dobrej příklad pro ně, jakože nejhorší Crohn, nejhorší všechno, dávali 
mi biologickou léčbu a vím, že když se to moje proktoložka dozvěděla, že jsem s tím sekla, 
tak to bylo  nepříjemný pro ní. Ona mi totiž pořád musela řešit píštěle v konečníku, 
dokonce mi tam dávala prasečí kolageny, tak jsem byla taky první, který to dávala. Trvalo 
to vlastně rok, než se tak nějak naše vztahy uklidnily a teď už se mi jenom smějou. Vzala 
jsem to do vlastních rukou a nebyla jsem schopna se ještě Crohna úplně zbavit, takže 



pokaždý když jdu na kolonoskopii, tak tam furt mám vředy a je mi špatně. Já ještě nejsem 
schopna držet všechny ty diety konstantně. No jak tak koukám, tak já kážu vodu a piju 
víno (smích). Budu se muset polepšit. Podle mě 90% tvoří psychika a zbytek jídlo, ale tak 
to je s každou nemocí.“ 

Já: „Teď budu mít trochu otázku na tělo. Jaký je tvůj sexuální život? Máš 
partnera?“ 

R1: „Mám partnera, a když jsem se s ním seznámila, tak to byla jedna z prvních věcí, co 
jsem mu řekla. Já to lidem říkám rovnou a koukám na jejich reakci, nebo jestli s tím maj 
nějaký problém. Určitě by to nebylo tak, že bych se svlíkla a řekla, že mám pytel, tak to ne. 
Hlavně já mám všechno na facebooku, moje profilovky jsou nahatý, tak by to stejně viděli. 
Můj přítel je s tím úplně v pohodě, upřímně já jsem tolik sexuálních partnerů za tu dobu, 
co mám vývod, neměla. Samozřejmě byli, ale spíš se na mě koukali s obdivem, než 
s nechutí. Kdyby se někdo na mě koukal s nechutí, tak by mě to samozřejmě naštvalo, ale 
tak byla bych ráda, že jsem si s ním nic nezačala, protože to je idiot.“ 

Já: „A co děti, plánujete už?“ 

R1: „Teď ještě ne, protože jsme spolu krátce, ale plánujeme, uvidíme. To je stejný jako 
s vývodem, doktoři říkali, že děti nikdy mít nebudu, že nebudu mít tohle a tamto. Zatím co 
říkali, tak se to nevyplnilo. Nevím, jak to mám, jestli mám nějaký srůsty v břiše, který by 
zabraňovaly početí, ale myslím si, že jedno dítě mít budu.“ 

Já: „Jak často si měníš stomii?“ 

R1: „Jednou denně, protože nejsem milionář a mám jenom jeden pytel na den. Občas se mi 
podařilo, že když jsem jela na dovolenou, tak mi jich stoma sestřička dala víc, nevím, jak 
to udělala. Když si jdu normálně do obchodu tak deset pytlíků stojí 1600. To by člověk 
musel být opravdu milionář, abych si je měnila častějš.  

Stát teďka vymýšlí novej zákon. Je to, akorát, v poslanecký sněmovně na projednání, že 
chtěj ušetřit 3 nebo 4 miliardy na zdravotnickejch pomůckách, což zasahuje i do 
stomických pomůcek a chtěj udělat takovou vychytávku, že určej nejlevější pomůcku na 
trhu a tu daj lidem na výběr. Jenomže každá stomie vypadá úlně jinak a každej člověk má 
úplně jiný břicho, takže pokud tahle situace nastane a lidi, který maj invalidní důchod 
12 000, si budou muset platit hned 6-7 tisíc za stomický pomůcky, tak to nevidím moc 
reálně. Marie tady za to dost bojovala, ale nedostalo se nám úplně moc vyjádření, jak to 
chtěj udělat, jak to bude vypadat. Prostě to dělaj lidi, kteří o tom vůbec nic neví.“ 

Já: „Máš v plánu založit svoje sdružení?“ 

R1: „Plán mám, ale je to můj vlastní byznys, není to žádná pacientská organizace. Já 
nechci šlapat na ILCO, protože si myslím, že je to super organizace. Úplně od nuly toho 
udělali spoustu za těch 20 let a jsou to lidi, který to dělaj srdcem a je hrozná potřeba 
abysme taky dostali nějaký peníze. Takže o to já se teď budu snažit. Já bych prostě chtěla, 
aby ILCO dostávalo stejný prachy jako Kapka Naděje.  

Já vím, že to bude znít fakt hnusně, ale všichni pláčou nad dětma s holou hlavou nebo nebo 
nad Avonem, kdy si ženský chodí vždycky na Letnou, ale tohle je hrozně tabuizovaný. 



Peníze jsou potřeba už jenom proto ty lidi motivovat k tomu, aby přijeli na nějaký sezení. 
Nikdo mi nepojede na setkání, když jim řekneš, zaplatíte si to všechno a ještě nám zaplatíte 
něco. Na to se ti všichni vykašlou a zůstanou doma, hlavně když to jsou invalidní důchodci 
bez peněz.“ 

Já: „Spousta lidí to má tak, že jim končí život, proto jsem ti chtěla vyjádřit obdiv za 
to, jak se k tomu stavíš.“ 

R1: „Já to mám takhle ale se vším, mě to v nemocnici vyšili na břiše a já jsem věděla, že se 
z toho začínám hroutit. Já si dávám výzvy vždycky, takže jsem obratem šla, opila jsem se a 
měla jsem okamžitě sex do 2-3 tejdnů. To už bylo, když jsem se mohla aspoň hejbat, 
prostě jsem šla a udělala jsem to. Musím to překonávat, protože to je stejný, jako když 
stojím na srázu s lyžema a bojím se jet dolů. To bych tam taky mohla stát celej život a ten 
blok by se akorát prohluboval. Ten strach se musí utnout hned v zárodcích.“ 

Já: „Máš nějaký vzkaz pro budoucí stomiky?“ 

R1: „Stomie není sranda, je to velkej zásah do těla, musí se s tím člověk srovnat, je to 
hodně citlivá věc, pak se o sebe člověk musí starat úplně jinak, ale mě to kvalitu mýho 
života pouze zlepšilo.“  

 


