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Teoretická část
1 Úvod

Během druhého ročníku svého studia jsem vykonával praxi na urologické JIP
v Motole, pod vedením mentorky paní staniční Mgr. Sandry Marianové. Na této
praxi

jsem

se poprvé v ţivotě setkal s pojmem

Brickerova derivace,

a s ošetřováním tohoto typu ureterostomie. Tento pojem není příliš běţný a pouze
někteří mají moţnost se s takovou derivací setkat.
Řídký výskyt tohoto typu ureteroileostomie je dán tím, ţe tuto operaci je
moţné provádět pouze na vyšším urologickém pracovišti, kterých není příliš
mnoho. Tento typ stomie tak zastává v celkovém počtu stomií pouze 4 %.
Mgr. Sandra Marianová nás během praxe seznámila s druhem stomie, a se
způsobem jak o ni pečovat. Během výkonu praxe jsem se dozvěděl, ţe pro
pacienty s touto ureterostomií neexistují ţádné edukační materiály, které by se
zabývaly pouze derivací dle Brickera. Tím vznikla myšlenka vhodnosti
zpracování dostupných informací v rámci bakalářské práce.
Tento nápad se mi opravdu zamlouval, protoţe se mi na oddělení dobře
pracovalo a pod vedením paní magistry to byla opravdu přínosná praxe. Dále jsem
pro svou bakalářskou práci chtěl mít odborného asistenta, kterého jiţ znám.
A snad nejdůleţitějším kritériem pro mne bylo, ţe jsem chtěl vytvořit edukační
materiál pro pacienty, který by byl uţitečný na mnoha pracovištích. Nechtěl jsem
vytvářet pouze práci, která se později odloţí do šuplíku a zapomene se na ni.
Jak jsem jiţ uvedl výše, pro tyto pacienty neexistuje edukační materiál
slouţící pouze pro tento druh derivace moči, coţ znamená neskutečnou zátěţ pro
edukující sestry a samozřejmě také pro pacienty, kteří jsou nuceni listovat
edukačním materiálem pro stomiky obecně a uţitečné informace musí selektovat
od nepotřebných.
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Cílem mé bakalářské práce je na podkladě kvalitativních rozhovorů
a prostudováním dostupných materiálů vytvořit edukační materiál pro pacienty,
kterým byla vytvořena ureterostomie dle Brickera, který by je zasvětil do dané
problematiky a dokázal jim odpovědět na mnohé otázky.
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2 Anatomie močového systému
Močové ústrojí tvoří ledviny, ledvinové kalichy, ledvinová pánvička,
močovody, močový měchýř a močová trubice.
Základní funkcí močového systému je odstranění odpadních látek organismu,
vzniklých během látkové přeměny z krve a zvýšení koncentrace filtrátu. (5)

2.1 Anatomie močového systému
Ledvina je sloţena z kůry a dřeně a má typický fazolovitý tvar. Ledvina je
dlouhá asi 10-12 cm, široká přibliţně 5-6 cm, tloušťka 3,5-4 cm. Hmotnost
ledviny se pohybuje okolo 170-170 g. Kůra je sloţena ze základní mikroskopické
částice – nefronu. Ledviny jsou uloţeny v retroperitoneálním prostoru.
Stálost vnitřního prostředí organismu je zprostředkovávána v první řadě
ledvinami. (3,5,16)

2.2 Anatomie ledvin
Ledvina, latinsky ren, řecky nephros, má typický fazolovitý tvar,
nezaměnitelného vzhledu.
Základní stavební částicí ledviny je nefron, ve kterém je uloţen glomerulus,
coţ je cévní klubíčko. Do glomerulu vstupuje vas afferens jako přívodní céva
a ve stejném místě vystupuje vas efferens. Glomerulus je obalen Bowmanovým
pouzdrem, které má dva listy, které mají mezi sebou prostor, kam se filtruje
tzv. primární moč, která je dále odváděna tubulem renalis-ledvinovým kanálkem,
aţ do ledvinných kalichů. (3,5,16)
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2.3 Anatomie močovodu
Močovod je trubice délky 25 – 30 cm, odvádějící moč z ledvinné pánvičky
a ústí do močového měchýře, který slouţí jako rezervoár.
Močovod dle průběhu rozdělujeme do tří částí: pars abdominalissestupující v peritoneu, pars pelvica, probíhá v oblasti malé pánve a pars
intramuralis – část ve stěně močového měchýře.
2.3.1

Stavba ureteru
Stěnu ureteru tvoří sliznice, svalovina a vazivová adventicie na vnější

straně.
Sliznice ureteru – tunica mucosa, je tvořena sloţenými řasami sloţenými
do tvaru hvězdice. Svalovina – tunica muscularis, je tvořena hladkým svalstvem.
Adventicie – tunica mucosa, kolagenní vazivo, pod kterým probíhají cévy ureteru.
(3,5)

2.4 Anatomie močového měchýře
Je to dutý orgán uloţený v malé pánvi za symfýsou, ve kterém se
shromaţďuje moč. Je vystlaný sliznicí, která překrývá vrstvu stěny. Tvar
močového měchýře závisí na stupni náplně, stavu svalové vrstvy, na pohlaví
a věku osoby. Během plnění močí, se nepravidelně vyklenuje. Fyziologická
kapacita močového měchýře je přibliţně 250 – 300 cm3, bez problému však
pojme i 700 cm3 a dokonce i více po ochabnutí svaloviny.
Na močovém měchýři popisujeme fundus vesicae – spodinu měchýře,
u muţe obrácen k rektu a prostatě, u ţeny k hrdlu děloţnímu a k pochvě. Cervix
vesiace – zúţení fundu měchýře, začíná zde močová trubice. Corpus vesicae – tělo
měchýře, nejpruţnější část močového měchýře. Apex vesicae – vrchol měchýře,
uloţený více vpředu. Ligamentum umbilicale medianum – vazivový pruh.
(3,5,16)
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3 Nádorové onemocnění
Nádorové onemocnění je způsobené nekontrolovaným bujení abnormálních
buněk, které se mohou šířit do okolních tkání. Pro vznik nádorů je typická ztráta
dělení, spojená s poruchou diferenciace buněk a jejich bujení je mimo kontrolu
organismu. Jejich příčina není zcela jasná a nádorové onemocnění můţe být
vyvoláno několika faktory, které způsobí mutaci buňky.
1. Fyzikální faktory (ionizující záření)
2. Chemické faktory (kancerogeny)
3. Biologické faktory (orogenní viry) (18,13)

3.1 Obecné třídění nádorů
Podle biologických vlastností se nádory rozdělují na benigní a maligní.
Benigní nádory


Rostou pomalu



Jsou dobře ohraničené



Rostou expanzivně vzhledem k okolí



Netvoří metastázy



Chirurgicky snadno odstranitelné

Maligní nádory


Rostou rychle



Nejsou ohraničené



Rostou invazivně, infiltrativně vzhledem k okolí



Tvoří druhotná loţiska



Chirurgicky obtíţněji odstranitelné
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Dále je moţné rozdělovat nádory dle jejich chování.
Nepravé nádory – pseudotumory
Patologické stavy, které napodobují nádorové bujení.


Zánětlivé a reparativní procesy



Hypertrofie



Hyperplazie



Cysty a pseudocysty

Pravé nádory
Charakteristické patologické stavy, které jsou typické autonomním,
abnormálním, neregulovaným bujení buněk.


Prekancerózy



Carcinom in situ



Benigní nádory



Maligní nádory

3.2 Posouzení rozsahu onemocnění – staging
Abychom mohli vybrat vhodný postup léčby onkologického onemocnění, je
nesmírně důleţité znát rozsah onemocnění, čili aktuální stav. Tato modalita je téţ
velmi důleţitá pro srovnávání s dalšími případy onemocnění a porovnávání
úspěšnosti s ostatními výzkumnými pracovišti. Tato porovnání nadále slouţí
k výzkumným účelům, které napomáhají výzkumu.
Pro takovouto klasifikaci je nutné mít soubor klasifikací, podle kterých lze
postupovat k bliţšímu určení. Mezi tato kritéria patří anatomická lokalizace,
klinický a patologicko-anatomický rozsah onemocnění, udávaná doba trvání
symptomů či známek choroby, pohlaví a věk pacienta, histologický typ a stupeň
diferenciace. Z toho důvodu byla v roce 1982 zformulovaná jednotná klasifikace
TNM. (1,13,20)
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3.3 Klasifikační systém TNM
Klasifikační systém TNM je zaloţen na stanovení popisu rozsahu
onemocnění hodnocením tří sloţek.
T – rozsah primárního nádoru
N – nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních
uzlinách
M – nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz

Tabulka č. 1 – TNM klasifikace – kategorie T
T0
Ta
Tis
T1
T2

Primární nádor nezastiţen
Papilární neinvazivní karcinom
Karcinom in situ
Nádor postihuje subepiteliální pojivovou tkáň
Infiltrace svaloviny moč. měchýře
T2a – postiţení povrchové svaloviny
T2b – postiţení hluboké svaloviny

T3

Infiltrace perivezikální tkáně
T3a – mikroskopicky
T3b – makroskopicky
T4
Infiltrace tkání: prostata, děloha, pochva, pánevní stěna,
břišní stěna
T4a – prorůstá do prostaty, dělohy, pochvy
T4b – prorůstá do břišní či pánevní stěny
(I. Kawaciuk: Onkourologie, 2000, str. 364)
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Tabulka č. 2 – TNM klasifikace – kategorie N
Místní uzliny
Nx
N0

Nelze hodnotit
V regionálních lymfatických uzlinách nejsou
metastázy
N1
Metastáza v jedné uzlině <2cm v největším
rozměru
N2
Metastáza v jedné uzlině >2cm v největším
rozměru
N3
Metastáza v uzlině >5cm v největším rozměru
(I. Kawaciuk: Onkourologie, 2000, str. 364)

Tabulka č. 3 – TNM klasifikace – kategorie M
Vzdálené metastázy
Mx
Nelze hodnotit
M0
Vzdálené metastázy nejsou
M1
Vzdálené metastázy
(I. Kawaciuk: Onkourologie, 2000, str. 364)

3.4 Posouzení rozsahu onemocnění – grading
Grading nádorů určuje stupeň malignity z posouzení míry buněčné
diferenciace. V případě negativního nálezu je označení G0. Jestliţe je pozitivní
patologický nález (vysoká, střední a nízká diferenciace buněk), nádor je označený
G1 – G3. Dále je moţný čtyřstupňový grading karcinomu ledvin a pětistupňový
grading karcinomu prostaty.

3.5 Benigní nádory močového měchýře
3.5.1

Atypický urotel

V močovém měchýři se mohou nacházet makroskopické změny, které je
nutné vyšetřit a vyloučit zhoubné bujení a vyţadují pravidelné sledování.
16

Metaplazie urotelu –

ostrůvky sliznice atypického vzhledu přechodného
epitelu

Cystis cystica – na podkladě ţlázové metaplazie,
Cystitis glandularis – paralela

cystis

cystica,

původním

epitelem

je

přechodný epitel

3.5.2

Premaligní urotel

Významnější změny urotelu vyţadující neustálou kontrolu a léčbu.
Dysplazie urotelu –

změna mezi normálním urotelem a karcinomem
in situ, na jehoţ podkladě můţe vzniknout karcinom
močového měchýře

Invertovaný papilom -

benigní léze spojená s chronickou infekcí

Nefrogenní adenom – vzácná léze, vzniká jako odpověď na trauma, infekci
či ozáření
Leukoplakie – nemaligní léze, která se aţ ve 20 % vyvine v karcinom

3.6 Maligní nádory močového měchýře
3.6.1

Uroteliální nádory

Karcinom in situ (Tis) – je to zvláštní forma uroteliálního karcinomu, 4 %
všech nádorů močového měchýře je karcinom in
situ, který prograduje ve 40 – 80 % v invazivní
karcinom
Karcinom z přechodných buněk – tvoří 90 % všech maligních nádorů
močového měchýře
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Dlaždicobuněčný karcinom –

u nás se vyskytuje pouze sporadicky, jsou
s ním spojeny situace, jakou je časté
dráţdění

stěny

močového

měchýře

(cystolitiáza, chronická infekce)
Adenokarcinom -

velmi vzácný nádor, vyskytuje se pouze ve 2 % všech
nádorů močového měchýře

3.6.2

Ne-uroteliální nádory

Nádory nejsou uroteliálního původu.
Malobuněčný karcinom – v měchýři velmi vzácný, agresivní nádor s časnou
vaskulární a muskulární invazí.
Karcinosarkom – vysoce maligní nádor s mezenchymovou a epiteliální
sloţkou

3.6.3

Sarkomy

Ze všech tkání nacházejících se v močovém měchýři můţe vzniknout sarkom.
Angiosarkom – extrémně vzácný
Hemangiom – častější přítomnost
Leiomyosarkom – nejčastější

mezenchymální

maligní

nádor

stěny

močového měchýře v dospělosti
Rhambdomyosarkom – můţe být diagnostikován v kaţdém věku, velmi
agresivní, radiorezistentní a chemorezistentní,
v dospělosti velmi špatná prognóza (9,10,11)
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3.7 Epidemiologie
Nádory močového měchýře patří v ČR u muţů na 6. nejčastější místo a u ţen
na 13. místo onemocnění. Incidence v kaţdé průmyslově vyspělé zemi stoupá, coţ
platí i pro ČR avšak úmrtnost klesá. Klesající míra úmrtnosti vzhledem k rostoucí
incidenci poukazuje na úroveň zdravotnictví kvalitu péče v ČR.
Podle údajů Národního onkologického registru ČR, byl nádor močového
měchýře v roce 1999 diagnostikován téměř dvojnásobku jedinců oproti roku 1970
a tato incidence se postupně dále zvyšuje. Například karcinom in situ, který je
u ţen častější, bylo v roce 2015 zaznamenáno 5884, coţ je o 69,5% více neţ
v roce 2009. Nádorové onemocněním močového měchýře je diagnostikován
přibliţně kolem 60 let ţivota. Ve vzácných případech je diagnostikován jiţ ve 40
letech ţivota pacienta. (19,13)

3.8 Etiologie
Etiologie nádorových onemocnění není přesně známá, avšak je vědecky
dokázána souvislost s chemickými látkami, které se pouţívají v mnoha
průmyslových odvětvích. Dalšími průkaznými příčinami jsou kouření, radiace,
alkylační cytostatikum cyclophosphamid, phenacetin, schistosomosa a infekce
močových cest. U mnoha dalších látek se předpokládá souvislost se vznikem
karcinomu, jejich účinek však nebyl dosud dokázán.
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4 Diagnostika nádorů močového měchýře

4.1 Symptomatologie
Většina případů karcinomu močového měchýře probíhá bez subjektivních
příznaků a pacient nepociťuje ţádné potíţe. Aţ u 85 % nemocných je prvním
příznakem asymptomatická makroskopická hematurie. Druhým nejčastějším
příznakem je komplex, který zahrnuje dysurii, polakisurii a urgenci. Mezi další
příznaky nádorového onemocnění patří bolesti v bederní krajině, edémy dolních
končetin a hmatná rezistence v malé pánvi.(10,4)

4.2 Diagnostika
Aţ 80 % pacientů se dostaví k dalšímu vyšetření z důvodu mikroskopické
nebo makroskopické hematurie, a proto je nutné tohoto pacienta dále vyšetřit,
abychom zajistili správnou diagnostiku příčiny hematurie. Následná diagnostika
lze rozdělit na tři části:
Základní diagnostické kroky


Odběr anamnézy



Fyzikální vyšetření



Vyšetření moči



Vyšetření horních močových cest



Endoskopické vyšetření

Potvrzení diagnózy nádoru močového měchýře


Histologické vyšetření tkáně získané resekcí či biopsií

Stanovení rozsahu onemocnění a zařazení do kategorie dle TNM


Určení léčby a prognózy
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4.2.1

Anamnéza a fyzikální vyšetření

Odběr anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření patří mezi základní
vyšetřovací metody. Avšak diagnostika nádorového onemocnění močového
měchýře pomocí fyzikálního vyšetření nemůţe přinést validní výsledek z důvodu
hmatatelnosti nádoru aţ ve vysoce pokročilém stádiu a to per rektum či per
vaginam.

4.2.2

Laboratorní vyšetření a neinvazivní detekce

Mikroskopická hematurie
Patří mezi nejčastější objektivní potíţe, se kterými se pacient dostaví
k lékaři. Představuje velmi nespecifický přínos, ze kterého nelze usuzovat
původ onemocnění. Odhadem pouze 1,4 – 15 % pacientů s mikroskopickou
hematurií trpí nádorovým onemocněním močového měchýře.
Cytologie moči a výplachové tekutiny
Prebioptická diagnostická metoda slouţící k průkazu nádorových buněk.
Na základě výplachu močového měchýře získáme uroteliální buňky, které
jsou podrobeny cytologickému vyšetření a následně hodnoceny patologem.
(4)

4.2.3

Zobrazovací metody

Ultrasonografie
Tato metoda není příliš spolehlivá a dokáţe odhalit nádorové onemocnění
pouze v případě naplněného močového měchýře, avšak dokáţe velmi přesně
rozlišit invazivní nádory od neinvazivních a to aţ s 95% přesností.
Výpočetní tomografie a magnetická rezonance
V diagnostice

nádorového

onemocnění

významné uplatnění.
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močového

měchýře

nemá

4.2.4

Endoskopické metody

Cystouretroskopie
Je

to

rozhodující

a

nejdůleţitější

vyšetření,

pomocí

kterého

zaznamenáváme lokalizaci, počet a morfologii nádorových lézí.

4.3 Terapie povrchových nádorů močového měchýře
Způsob léčby nádorového onemocnění je závislé na stanovení klinického
a histopatologického stagingu nádoru a gradingu malignity nádoru.
Velký problém představuje recidiva maligních nádorů močového měchýře,
protoţe pro pacienta to znamená opětovnou morbiditu, mnoţství dalších
invazivních a neinvazivních vyšetření a následnou léčbu pomocí radioterapie
či chemoterapie.

4.3.1

Transuretrální resekce močového měchýře (TUR)

Léčba první volby u neinvazivních nádorů byla dříve povaţována především
za terapeutický výkon. V dnešní době je nutné zdůraznit jeho diagnostický
význam pro správnou klasifikaci kategorie T. Na základě tohoto výkonu se
stanoví léčba a prognóza pacienta. V případě nesprávného zařazení nádorového
onemocnění má za následek neúčinnou léčbu tumoru.

4.3.2

Intravezikální chemoterapie

Cílem této léčby je především prevence vzniku recidiv. Do močového
měchýře je podáno cytostatikum v maximální moţné koncentraci, protoţe
močový měchýř funguje jako semipermeabilní membrána, je propustný pouze
pro látky s nízkou molekulární hmotností, coţ koncentrovaná chemoterapeutika
nejsou, a proto je podání takto koncentrovaných chemoterapeutik bez
systémových následků.
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4.3.3

Intravezikální imunoterapie BCG vakcínou

Tato léčba představuje zatím nejúspěšnější profylaxi a léčbu neinvazivního
karcinomu močového měchýře. Tato léčba je zaloţena na imunologickém
podkladě, kdy se aktivují makrofágy a T-lymfocyty při vystavení močového
měchýře Bacillus Calmette-Guérin, coţ je oslabený kmen bakterie tuberkulózy
(Mycobacterium bovis). Aţ u 80 % nemocných pozitivně reaguje na tuto léčbu
a 30 % zůstává během deseti let bez recidivy. (9,10,4)

4.4 Terapie infiltrujících nádorů močového měchýře
4.4.1

Radikální cystektomie a lymfadenektomie

Jedná se o standardní operaci v případě invazivního karcinomu, při které se
odstraní veškerá nádorová tkáň v močovém měchýři a v malé pánvi. Je
povaţována za nejúčinnější dostupnou terapii a díky moderním technologiím,
a postupům, má tato metoda minimální mnoţství neţádoucích komplikací. Tato
operace představuje u muţů odstranění močového měchýře a prostaty. U ţen se
odstraní močový měchýř, urethra, děloha, vejcovody, vaječníky a přední stěny
poševní. Odstranění veškeré této tkáně představuje významné zvýšení šance
přeţití pacienta bez dalších intervencí. (9,10,4)
Tato metoda má minim neţádoucích komplikací. Avšak mezi tyto
komplikace patří střevní obstrukce, coţ představuje u pacientů značný problém.
Jedná se aţ o 11 % pacientů a následkem můţe být smrt. Bohuţel neexistují data,
která by zaznamenávala úmrtí na následky této komplikace po radikální
cystektomii. Střevní neprůchodnost můţe nastat v počátečním pooperačním
období následkem paralytického ileu nebo mechanické obstrukce. Riziko vzniku
ileu, se zvyšuje s pouţitím tlustého střeva. (6)
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5 Stomie
Pochází z řeckého slova „stoma“ a označuje „ústa“ nebo „otvor“.
V medicíně se jedná o umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla. (22 str. 156)

5.1 Historie stomií
V celé historii medicíny nacházíme pouze málo informací o stomiích, avšak
první zmínka o stomii pochází z roku 350 před naším letopočtem. Do 20. století
nebylo o stomiích příliš mnoho známo, neboť stomických pacientů nebylo velké
mnoţství. Příčinou byla komplikovanost operačního výkonu, podávání celkové
anestezie a pooperační péče o pacienta, včetně léčby bolesti.
Pravděpodobně úplně první stomii vytvořil Praxagoras z Kósu 350 let před
naším letopočtem, podrobnější informace nejsou bohuţel známy. Paracelsus
(1493 – 1541) údajně vytvořil podobným způsobem několik stomií u pacientů
s poraněním břicha.
Pillore v roce 1776 provedl cékostomii u pacienta s karcinomem sigmoidea.
Tanto pacient však přeţil pouze 28 dní.
Do historie stomií se téţ zapsal známý český chirurg Karel Maydl, který
v roce 1888 provedl vůbec první dvouhlavňovou sigmoideostomii, která se
do dnešní doby provádí téměř stejným způsobem.
Počátkem 20. století se začal rozvíjet obor urologie díky objevení moţnosti
cystoskopie. Do této doby neměl lékař moţnost jiného vyšetření, mohl se opírat
pouze o poznatky, jakou jsou hematurie a dysurie. Prvním urologem, který začal
popisovat nádor močového měchýře, byl Von Dittel. Radikální operace močového
měchýře s sebou nesly vysoké riziko úmrtí, a to aţ 60 %. Nebyla vyřešena
implantace uretherů.
V roce 1950 provedl urolog Eugen Bricker operaci, během níţ se ze střevní
pasáţe odstraní 12 – 15 cm tenkého střeva, ze kterého se vytvoří pouch,
do kterého se navedou uretery a vytvoří stomie. (23)
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5.2 Historie péče o stomie
K zaloţení stomie vedou některá benigní a maligní onemocnění.
Pro kaţdého člověka, kterému je vytvořena stomie, to znamená významnou
změnu v kvalitě ţivota. Aţ téměř do začátku 20. století neexistovaly ţádné
stomické pomůcky, nebo byly pro náš trh nedostupné, a o stomiích obecně se
příliš nemluvilo. Toto vedlo k mylným představám o pacientech se stomií.
Aţ v šedesátých letech 20. století se u nás objevily pomůcky podobající se
dnešním stomickým pomůckám. Stavebním kamenem byly různé sáčky, které se
upevňovaly tzv. Jánošíkovým pásem. Malý pokrok byl kolostomický pás se
sponou, krouţkem a polyethylenovým sáčkem.
Skutečnou změnou však byly aţ nalepovací sáčky se čtvercovou nalepovací
plochou, do které se podle šablony vystřihnul tvar stomie. Tento sáček
představoval rychlou a jednoduchou výměnu a díky nepotřebnosti pásu se stomie
stala více diskrétní. Tyto nalepovací sáčky bohuţel nemohl pouţívat kaţdý
pacient kvůli častým alergickým reakcím na lepidlo a opakované odstraňování
sáčku způsobovalo nemalé koţní obtíţe.
V roce 1960 přišly dánské praktické sestry s prvním adhezivním stomickým
sáčkem na jedno pouţití. Toto inovativní řešení odstartovalo vznik firmy
Coloplast.
V Československu byl bohuţel nedostatek těchto pomůcek z důvodu
omezeného dovozu, a proto se tyto moderní pomůcky dávaly spíše mladým
a aktivním lidem, nejčastěji ileostomikům. Z důvodu nedostatku pomůcek se
začali stomici sdruţovat a postupně se ukázalo, ţe těmto pacientům chybí celková
péče. Toho se chopili sestry „průkopnice“, první stomické sestry, které se začala
orientovat pouze na tuto problematiku. (22,23)
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5.3 Druhy stomií
Dle časového trvání:



Trvalé
Dočasné

Dle účelu:



Výţivné
Derivační

Dle způsobu konstrukce:




5.3.1




5.3.2

Nástěnné
Terminální - jednohlavňová
Axiální – dvouhlavňová

Stomie výživové
Gastrostomie
Duodenostomie
Jejunostomie

Derivační stomie





Ezofagostomie
Tracheostomie
Urostomie
o Kontinentní
o Inkontinentní (22,23)

5.3.3

Derivace moči a urostomie

O derivace moči jde v případě, kdy se jedná o odvádění moči jiným
způsobem, neţ přirozenou cestou.
5.3.3.1 Nefrostomie
Nefrostomie je zavedení drénu do ledvinné pánvičky za současné
sonografické kontroly.
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5.3.3.2 Epicystostomie
Epicystostomie je přímé vyvedení močového měchýře drenáţním katétrem.
V lokální anestezii se provede punkce těsně nad stydkou sponou.
5.3.3.3 Čistá intermitentní katetrizace (ČIK)
Čistá intermitentní katetrizace (ČIK) je jednorázové cévkování močového
měchýře, které si kaţdý pacient provádí sám, jako řešení svého onemocnění.
5.3.3.4 Permanentní katetrizace
Permanentní katetrizace můţe být v některých případech řešením trvalé
derivace moči. Vzhledem k pokrokovým materiálům, ze kterých se vyrábí
nejmodernější katétry, je moţné, aby byl močový katétr zavedený aţ tři měsíce.
5.3.3.5 Urostomie
Urostomie se dělí na inkontinentní a kontinentní. Kontinentní urostomie
simuluje činnost močového měchýře a nedochází k neustálému odchodu moči.
(23)

5.4 Komplikace stomií
Za somatické stomické komplikace jsou povaţovány tyto stavy: krvácení
ze stomie, parastomální absces, nekróza sliznice, nekróza peristomální kůţe,
dehiscence sutury stomie, hojení ran per secundam, stenóza stomie, macerace
peristomální

kůţe,

iritační

dermatitida,

granuloma

peristomální

kůţe,

granulomatóza sliznice vývodu, hyperkeratóza peristomální kůţe, alergická
reakce, tvorba močových krystalků u stomie, kontaktní iritační dermatitida,
mykotická infekce peristomální kůţe, folikulitida, fistula, retrakce stomie, prolaps
stomie, parastomální kýla, perforace střeva při výplachu, krvácení ze stomie,
prorůstání tumorózní tkáně, přítomnost koţních nerovností, řas, jizev a píštělí
v peristomální oblasti. (23)
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5.4.1

Komplikace spojené s inkontinentní ureteroileostomií dle Brickera

5.4.1.1 Kontaktní iritační dermatitis peristomální kůže
Kdykoliv během ţivota stomika můţe dojít k poškození kůţe v oblasti
stomie.

K takovému

poškození

dochází

nejčastěji

vlivem

chemického,

mechanického či biologického dráţdění kůţe. V případě zanedbání péče
o poškozenou kůţi můţe dojít k bakteriální, mykotické či virové infekci. Tyto
koţní problémy jsou velmi bolestivé a není snadné se s nimi vypořádat.
Pro pacienta je léčba fyzicky i psychicky velmi náročná.
5.4.1.2 Nepříznivá kožní alergická reakce
Nepříznivá koţní reakce se projevuje erytémem, puchýřky, erozemi
a krustami. Dochází k alergické reakci na adhezivní sloţku lepidla stomického
sáčku. V předoperační edukaci je zapotřebí nalepit pacientovi stomický sáček pro
správné umístění stomie a zároveň je nutné zjistit, zda nedojde ke koţní reakci.
5.4.1.3 Macerace kůže
Macerace kůţe se projeví vyblednutím kůţe, odlučováním vrchní vrstvy kůţe
a zvrásněním. Tato komplikace je velmi bolestivá, a proto ani její ošetřování
a zhojení není snadné. K tomuto problému nejčastěji dochází podtékáním moči
pod podloţku, nadměrným pocením či nedostatečnému odpařování vlhkosti
z okolí stomické pomůcky. Macerovaná kůţe je náchylnější k mykotickým nebo
bakteriálním infekcím. Nejčastějším osidlovatelem je Candida albicans, které se
dobře daří ve vlhkém prostředí.
5.4.1.4 Další komplikace
Krvácení ze stomie je bezprostředně po operaci normální jev. Nicméně se
můţe jednat o krvácení z cévy porušené nádorem a za těchto okolností můţe
pacient i vykrvácet. Je nutné neustále kontrolovat mnoţství odváděné krve,
přičemţ výskyt většího mnoţství se musí bez prodlení řešit.
Parastomální absces je lokální zánětlivá reakce, kterou je nutné řešit pomocí
antibiotické léčby, vyčištění a zadrénovaní abscesu.
Nekróza stomie můţe zasáhnout okraj stomie a odloučí se pouze okraje,
zatím co manţeta stomie zůstane v pořádku a drţí na fascii.
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Dehiscence je odloučení sutury stomie od kůţe, coţ je způsobené
kontaminací exkrementy a rána se hojí per secundam. Problémem dehiscence
můţe být stenóza stomie, coţ vede ke komplikacím s vyprazdňováním střeva.
Infekce močových cest, která se šíří ascendentní cestou, je způsobena
nedodrţováním daných hygienickým postupů a nedostatečnou péčí o stomii.
(22,23,7)
Metabolické komplikace se mohou týkat jakéhokoliv pacienta s konduitem
nebo derivací moči. Klinicky se mohou projevovat jako změna mentality, letargie,
recidivující infekce, abnormální metabolismus léků. Dále to mohou být více
specifické symptomy, které jsou závislé na části odejmutého střeva. (7)
Tabulka č. 4 – metabolické komplikace
Střevní
segment
Ţaludek

Jejunum

Ileum

Colon

Metabolický
syndrom

Specifické
klinické
symptomy
Hypochlorémie, Dehydratace,
hypokalémie,
respirační
alkalósa
insuficience,
ventrikulární
arytmie
Hypochlorémie, Dehydratace,
hyponatrémie,
zvýšená
hyperkalémie,
teplota,
acidósa
svalová
slabost
Hyperchlorémie, Diarrhoea,
hypokalémie,
úbytek na
acidósa
váze, deficit
vitamínů
rozpustných
v tucích,
tvorba
kamenů
Hyperchlorémie, Diarrhoea,
hypokalémie,
úbytek na
acidósa
váze,
pyelonefróza

(7)
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Přídatné
symptomy

Léčba

Zvýšený
gastrin a
aldosteron

H2 blokátory a
rehydratace

Zvýšený renin
a angiotensin

NaHCO3 a
rehydratace

Hypokalcémie NaHCO3 a
dehydratace,
chlorpromazin,
kyselina
nikotinová

Hypokalcémie NaHCO3 a
dehydratace,
chlorpromazin,
kyselina
nikotinová

5.5 Stomické pomůcky
V České republice jsou stomické pomůcky plně hrazené pojišťovnou, coţ
upravuje zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který stanovuje počet
stomických pomůcek na osobu a den. Dle tohoto zákona má nemocný s urostomií
nárok na 30 kusů jednotlivých urostomických sáčků nebo 15 kusů podloţek a 30
kusů urostomických dvoudílných sáčků na měsíc. Kaţdý klient si sám musí
vyzkoušet, jaký typ urostomických pomůcek mu vyhovuje nejvíce. Tyto pomůcky
obdrţí pacient na předpis, který mu vydá obvodní lékař či specialista (urolog,
chirurg, gastroenterolog, onkolog). (23)
5.5.1

Typy stomických systémů

5.5.1.1 Jednodílný systém
Jednodílný stomický sáček se skládá z adhezivní podloţky, ke které je
připojen samotný jímací sáček. Tento sáček můţe být uzavřený, výpustný,
speciální urostomický s chlopní zabraňující reflex moče, průhledný, neprůhledný
s potahem z netkané textilie, s filtrem, bez filtru anebo výpustný. Tyto sáčky je
vhodné měnit jednou za 24 hodin, ovšem pouze v tom případě, kdy stačí jímací
kapacita sáčku.
5.5.1.2 Dvoudílný systém
Tento systém se skládá z adhezivní podloţky, na které je napevno umístěna
pevná plastová obruba, do které se po přilepení na kůţi zacvakne jímací sáček.
V tomto případě se mění sáček jednou za 24 hodin a podloţka jednou za 48 hodin.
Tyto sáčky mohou být uzavřené, které se mění vţdy po naplnění, anebo mohou
být výpustné. Tyto sáčky se vypouští pravidelně během dne a po dvou dnech je
nutné vyměnit sáček celý, z důvodu moţného chemického narušení stěn či svárů
sáčku močí. (22,23)
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6 Derivace moči u pacientů s nádory močového měchýře
Derivace moči po radikální cystektomii není malý problém a vzhledem
k mnoţství moţností, ze kterých je moţné vybírat, a které můţe lékař povaţovat
za vhodné pro daného pacienta, musí být zvolen způsob derivace, který povaţuje
operatér za vhodné řešení. Zároveň je ale je nutné, aby vyhovoval i pacientovi,
který je schopen péče o tuto derivaci.

6.1 Inkontinentní derivace moči
6.1.1

Kožní ureterostomie

Tato metoda je snadno proveditelná v případě, kdy je potřeba drenáţ pouze
jedné ledviny. V případě potřeby drenáţe obou ledvin, je tato metoda sloţitější.
6.1.2

Jejunální konduit

V 70. a 80. letech byla tato metoda pouţívána jako alternativa v případech,
kdy nebylo moţné pouţít střevní segment. Tato alternativa má mnoho závaţných
komplikací a problémů, kvůli kterým není vyuţívána.
6.1.3

Ileální konduit

Ureteroileostomie je nejčastější vyuţívaná alternativa inkontinentní derivace,
která byla prosazena E. Brickerem v padesátých letech minulého století.
Samozřejmě i tato metoda s sebou nese mnoho komplikací, které se vyskytnou
v 80 – 85 % případů. (4)
Komplikace spojené s ileálním konduitem jsou zastoupeny těmito problémy:
stenóza v místě stomie, hydronefróza, recidivující infekce močových cest,
peristomální dermatitida, ileus, stenóza stomie, iritace kůţe kolem stomie, akutní
pyelonefritida a ileální adenokarcinom. (17)
6.1.4

Konduit s využitím segmentu tlustého střeva

Tato metoda je vyuţívána především u pacientů po radioterapii v oblasti malé
pánve, a to z důvodu nevratných změn na ureterech.
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6.2 Kontinentní derivace moči
Metoda kontinentální derivace moči spočívá ve vytvoření rezervoáru
ze střevního segmentu, který pacient vyprázdní ve chvíli komfortu ve vhodný čas.
Volba střevního segmentu je nesmírně důleţitá. Rezervoár musí mít
dostačující jímací kapacitu a nízký intraluminální tlak. Dále musí respektovat
celkový zdravotní stav pacienta a stav gastrointestinálního traktu. Taktéţ je třeba
myslet na chronická onemocnění pacienta.
6.2.1

Ortotopická střevní neovezika

Metoda spočívá ve vytvoření neoveziky ze střevních kliček a anastomózou se
napojuje přímo na močovou trubici. To v praxi znamená, ţe pacient močí
přirozenou cestou. Ortotopickou střevní neoveziku však není moţné provést
u pacientů s nádorovým onemocněním hrdla močového měchýře. Tento způsob je
pravděpodobně nejlepším řešením, ale v dlouhodobém hledisku dochází k v tomto
případě k inkontinenci.
6.2.2

Heterotopický rezervoár s kontinencí kutánním stomatem

Rezervoár je vytvořen ze střevní kličky. Je z ní vytvořen rezervoár,
do kterého jsou svedeny oba urethery a je vyveden většinou do pupku. Jeho vývod
je technicky vytvořen tak, aby nepropouštěl samovolně moč. V dlouhodobém
hledisku se tento ventil stává inkontinentní. Pacient s tímto provedením
vyprazdňuje rezervoár pravidelným cévkováním.
6.2.3

Heterotopický rezervoár s kontinencí análním svěračem

V tomto případě je rezervoár vytvořen z esovité kličky tlustého střeva, která
však není vyloučena ze střevní pasáţe a jsou do ní svedeny oba uretery.
Nevýhodou vytvoření pouche ze střevního segmentu spočívá ve štěpení urey
mikroorganismy, coţ umoţňuje štěpení kancerogenních nitrosaminů a tím se
zvyšuje riziko adenokarcinomu střeva. Z tohoto důvodu je nutná neustálá
kolposkopická kontrola pacientů s neovezikou ze střevního segmentu. (4,9,10,23)
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7 Edukace stomika
7.1 Vymezení základních pojmů
Edukačním procesem je myšleno ovlivnění chování jedince, jeţ má za
následek pozitivní změny ve vědomostech, postojích, návycích a dovednostech za
pomoci edukátora.
Téměř veškerá ošetřovatelská činnost, při které trávíme čas s pacientem, se dá
povaţovat za edukaci. Aby sestra dokázala vyuţít čas strávený s pacientem
opravdu efektivně, je pro ni velmi důleţité, aby si sama nejprve ujasnila, které
dovednosti si má pacient osvojit.

7.2 Edukační proces
Edukační proces je činnost, při které dochází k učení subjektu záměrně či
nezáměrně. Tato edukace můţe probíhat zprostředkovaně pomocí komunikace,
názorné ukázky či za pomocí textu atp.

7.2.1

Fáze edukačního procesu

Edukační proces je typický pro dané zařízení a má svá specifika. Edukace by
měla být součástí kaţdé hospitalizace pacienta a měla by být specifická pro
kaţdého pacienta.
Edukace se dělí na pět fází:
1. Fáze počáteční pedagogické diagnostiky
V této fázi se edukátor snaţí zjistit úroveň vědomostí, dovedností,
návyků a postojů. Ke zjištění těchto znalostí se vyuţívá rozhovoru či
pozorování.
2. Fáze projektování
Úkolem edukátora je naplánovat cíle, zvolit metodu, formu, obsah
edukace, pomůcky a způsob průběhu edukace.
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3. Fáze realizace
Prvním krokem je motivace edukanta, na kterou navazuje
expozice, během které jsou edukantovi zprostředkovány nové poznatky.
Dalším krokem je fixace, během které by měly být získané dovednosti
procvičovány a opakovány. Na fixaci následně navazuje průběžná
diagnostika, kdy by měl edukátor analyzovat pochopení daného učiva
a zájem edukanta.
4. Fáze upevnění a prohlubování učiva
Jestliţe není dané učivo opakováno, do druhého dne zapomeneme
aţ 50 % osvojených informací. A proto je nutné učivo systematicky
opakovat, na coţ se v ošetřovatelském plánu často zapomíná, respektive
pro opakování není příliš mnoho prostoru.
5. Fáze zpětné vazby
V této fázi nejsou hodnoceny pouze výsledky edukanta ale také
výsledky edukátora. Hodnocení umoţňuje edukátorovi sebereflexi, která je
pro zdravotníky velmi přínosná. (2,8,21)

7.2.2

Edukační cíle

Před začátkem edukace je nutné si přesně ujasnit, jaké změny chce edukátor
u edukanta docílit. Správně formulované cíle edukace pomáhají s plánováním
měněných vědomostí a dovedností a jsou charakterizovatelné jako očekávaný
výsledek, který by měl být téměř shodný s výsledkem edukace. Tudíţ rozdíl mezi
výsledkem edukace a edukačním cílem na konci edukace by měl být co nejmenší.
Správně stanovený cíl má být přiměřený, musí odpovídat kognitivním
schopnostem edukanta ale nesmí ho podceňovat. Dalším kritériem je
jednoznačnost a kontrolovatelnost, nesmí se dát interpretovat několika různými
způsoby. Dále by měl být konzistentní, jednotlivé edukační cíle nesmí být
v rozporu s cílem edukace a v poslední řadě musí být komplexní. (2,8,21)
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7.2.3

Edukační metody

Pojem metoda je řeckého původu met-hodos, coţ doslova znamená
„za cestou“ coţ je moţné povaţovat za cestu k vytyčenému cílu.
„Edukační metodu tedy můžeme chápat jako cílevědomé a promyšlené
působení edukátora, který aktivuje edukanta v jeho učení tak, aby byly efektivně
naplněny cíle učení.“ (11 str. 37)
Aby byla vybrána vhodná edukační metoda, musíme na pacienta pohlíţet
holistickým způsobem a brát v potaz jeho psychický stav a úroveň vědomostí
a dovedností. Edukačních metod existuje široká škála a je moţné je rozdělit
na metody teoretické, praktické a teoreticko-praktické. (2,8,21)

Teoretické

Praktické

Teoreticko-praktické

Klasická přednáška
Přednáška ex cathedra
Přednáška s diskuzí
Cvičení
Seminář

Instruktáţ
Coaching
Asistování
Rotace práce
Stáţ
Exkurze
Létající tým

Diskusní metody
Problémové metody
Programová výuka
Diagnostické a
klasifikační metody
Projektové metody
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8 Psychologie nemocných
8.1 Vliv choroby na psychiku nemocného
„Cokoli se stane s našimi buňkami, tkáněmi, orgány, může se projevit
v našem duševním životě a chování, což se projeví v našich sociálních vztazích
a naopak: proměny sociálních vztahů znamenají proměny duševního života, které
vedou ke změnám buněk, tkání, orgánů a orgánových soustav.“
F. Koukolík: O nemocech a lidech
Jakékoliv onemocnění s sebou přináší psychickou změnu, která se u pacienta
projeví dříve, či později. V závaţných případech se můţe jednat o onemocnění
s trvalými následky (stomie, amputace), nebo dokonce můţe mít infaustní
prognózu. Zároveň můţe narušit i mezilidské vztahy, změnit sociální postavení
nemocného, coţ má fatální následek na psychiku nemocného. Hovoříme
o biopsychosociálním modelu člověka.
Kaţdý člověk je individuální a proţívá nemoc odlišnými způsoby. Proţívání
nemoci ovlivňují osobnostní rysy člověka, obavy a naděje, nálada, informovanost
pacienta o nemoci a uvědomování si moţných následků. Lékař a další
zdravotnický personál by měl umět naslouchat nemocnému a umoţnit mu vyjádřit
své potíţe a problémy. Dále by měl být kladen důraz na umění navazování
kontaktu s nemocným a komunikovat s ním. (2,11)

8.2 Subjektivní prožívání nemoci
Složky subjektivního prožívání nemoci (autoplastický obraz nemoci)


Senzitivní – potíţe a bolest pacienta



Volní – úsilí, jak nemoc zvládnout



Emocionální – strach, úzkost, naděje



Racionální a informativní – znalost a informovanost o nemoci
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8.3 Postoj nemocného k nemoci


Normální postoj



Bagatelizující postoj – podceňování závaţnosti onemocnění



Repudiační postoj – odehnání nemoci, nemocný nejde k lékaři



Disimilační postoj – zkreslování, popírání potíţí, pacient neříká celou
pravdu, aby se mohl co nejdříve vrátit do běţného ţivota



Nozofobní postoj – nepřiměřená obava z nemoci



Hypochondrický postoj – věří, ţe trpí závaţným onemocněním



Nozofilní postoj – nemoc je spojena s příjemnými stránkami nemoci,
jakéţe nemocný nemusí do práce



Účelový postoj – vystupňovaný nozofilní postoj
o Agravace – zveličování příznaků
o Simulace – předstírání
o Repudiace – nevědomá disimulace (2,11,12)

8.4 Prožívání nemoci
Faktory ovlivňující prožívání nemoci


Psychická odolnost – odolnost k náročným ţivotním situacím



Somatická odolnost – schopnost zvládat bolest



Víra a spiritualita – studie prokázaly, ţe víra má pozitivní vliv na
proţívání nemoci



Sociální opora – dobré sociální zázemí má nesporný vliv na
nemocného (2,11,12)

37

8.5 Komunikace s pacientem se závažným onemocněním
Nemocný se často pohybuje mezi nemocnicí a domovem. Odloučení
od rodiny, přátel a zaměstnání má za následek změnu chování pacienta.
Kaţdé závaţné onemocnění s sebou přináší mnoho symptomů. Jeden
z nejvíce obávaných symptomů je bolest. Ve snaze pacienta zachránit, prodělává
tento mnoho různých zákroků a léčebných metod, a i přes to můţe být léčba
neúspěšná. Během doby strávené v nemocnici je pacient nucen trávit čas
ve společnosti neznámých lidí na pokoji a celou situaci zhoršuje proţívání
problémů s ostatními pacienty.
Zásady komunikace


Projevení osobního zájmu o pacienta



Sladění verbálního a neverbálního projevu



Setrvání u tématu



Citlivé reagování na pacienta



Srozumitelná komunikace



Nepouţíváme sugestivní manipulativní otázky (2,11,12)

8.6 Psychologický

stav

pacientů

podstupujících

radikální

cystektomii
Psychologický stav pacientů podstupujících radikální cystektomii je ovlivněn
dvěma stranami (nádorové onemocnění samotné a kvalita ţivota po operaci)
a vyšuje se tím, ţe následný odvod moči je velice nepřirozený.
Dle výsledků výzkumu, který probíhal mezi lety 2013 a 2014 na klinice
v Bukurešti (Hospital Professor Dr. Theodor Burghele), je nejlépe tolerovaná
Brickerova derivace. Bylo zde analyzováno 39 případů pacientů, kteří podstoupili
radikální cystektomie a byla jim provedena derivace moči. Ve třech případech se
jednalo o Brickerovu derivaci. (17)
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Praktická část
9 Edukační materiál pro pacienty s nově založenou
Brickerovou derivací
„Na dobrém počátku všechno záleží.“ (J. A. Komenský)

9.1 Cíl práce
V praktické části této bakalářské práce se věnuji metodám, které byly důleţité
pro vytvoření souhrnného edukačního materiálu pro pacienty, kteří mají nově
vytvořenou ureteroileostomii. Tento edukační materiál má slouţit všem, kteří
proţívají těţké chvíle a zvykají si na nový obraz těla. Po tomto zákroku je
zapotřebí si ucelit důleţité informace ohledně celé problematiky, coţ není v takto
závaţné ţivotní situaci snadné. Pro pacienty s tímto druhem stomie téměř
neexistuje jednotný materiál, který by jim poskytnul informace týkající se pouze
Brickerovy derivace a musí si selektovat informace z informačních zdrojů, které
se týkají především stomií na trávicím traktu, kterých je v celkovém počtu 96 %.
Výše zmíněný edukační materiál budu vytvářet z podloţených informací,
které jsem uvedl v teoretické části bakalářské práce, dále z praxe na jednotce
intenzivní péče urologie, ze standardního lůţkového oddělení urologie
a z informačních zdrojů, které jsou určené pro pacienty se stomií. Na těchto
odděleních jsem téţ informoval o stavu edukace pacientů, o jejich potřebách
a obavách. Všechny tyto poznatky jsem v edukačním materiálu zohlednil. Tato
publikace by měla sloužit:
1. Pacientům s nově zaloţenou Brickerovou derivací v orientaci nového
obrazu těla
2. K aktivnímu zapojení pacientů v péči o sebe sama
3. Příbuzným, přátelům a pečujícím osobám
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9.2 Časový harmonogram práce
 Září aţ říjen 2017 – výběr práce, zajištění odborného konzultanta,
studium odborných pramenů a edukačních materiálů
 Říjen aţ prosinec 2017 – rozhovory s pacienty, konzultace podoby
edukačního materiálu
 Prosinec aţ březen 2018 – příprava a tvorba teoretické části bakalářské
práce, zpracování rozhovorů s pacienty
 Březen aţ duben – finální příprava edukačního materiálu
 Červen 2018 – předpokládaná obhajoba bakalářské práce

9.3 Výzkumná metoda
„Výzkum je soubor koordinovaných činností, které přinesou nové poznatky.“
(J. Kutnohorská 2009: Výzkum v ošetřovatelství)
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral kvalitativní výzkumnou metodu,
která je specifická svým vyprávěním o myšlenkách a činech zkoumaných osob
nebo skupin. Kvalitativní výzkum spočívá v analýze zkoumaných jevů a popisu
faktů.
Vybranou

kvalitativní

metodou

je

rozhovor

–

interview,

coţ

je

pravděpodobně nejstarší a nejčastěji pouţívaný způsob získávání informací.
Bohuţel patří mezi nejobtíţnější, avšak nejvýhodnější techniky pro získání
kvalitativních dat.
Rozhovor – interview lze provádět několika různými způsoby. Mnou vybraný
druh rozhovoru je polostandardizovaný (semistrukturovaný) rozhovor – interview.
Během tohoto rozhovoru je nutné mít přesně připravenou strukturu, které je
tazatel povinen se drţet. Tato struktura přesně specifikuje otázky, na které bude
respondent odpovídat. (14)
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9.4 Realizace práce
Při realizaci práce jsem vycházel z výše popsaného plánu tvorby práce.
K vytvoření byly pouţity následující metody: analýza informačních zdrojů
pouţitých pro vytvoření teoretické části bakalářské práce, analýza informativních
letáků potupných v nemocničním prostředí, konzultace se staniční sestrou ze
standardního oddělení a oddělení JIP, analýza dat získaných rozhovory s pacienty
a internetový informační zdroje určené pro stomiky.

9.5 Analýza materiálů
Analýza materiálů, které jsem pro vytvoření edukačního materiálu
shromáţdil, byla pravděpodobně tou nejsloţitější částí bakalářské práce. Avšak
vytvoření edukačního materiálu pro pacienty s nově zaloţenou Brickerovou
derivací pro mě bylo velmi důleţité a myšlenka, ţe mnou vytvořený materiál bude
v budoucnu nápomocný edukačním sestrám a hlavně pacientům byla opravdu
motivující.
Na našem trhu je k dostání mnoho informačních letáků a broţur a dále jsou
dostupné internetové informační zdroje. Téměř kaţdá společnost zabývající se
stomickými pomůckami, mají zákaznickou linku, na kterou je moţné se v případě
nejasnosti téţ obrátit.
Tyto letáky a broţury se v úvodu věnují převáţně vystlení pojmu stomie, coţ
je pro pacienty velmi důleţitou informací, dále pravděpodobné onemocnění, které
zapříčinilo nutnost vytvořené stomie a její druhy, coţ můţe být pro některé
pacienty s urostomií stresující, ţe se tato broţura nevěnuje pouze jejich tématu
a musí si informace týkající se pouze jich selektovat. Diskutovaným tématem
bývá výţiva pacienta související se stomií. Které potraviny jsou pro stomika
vhodné a které nikoliv a jakým způsobem mohou ovlivňovat organismus. Zde
jsem se setkal s další situací, kdy si musí pacienti s ureteroileostomií selektovat
informace důleţité pouze pro ně. Informace týkající se pooperační diety
související s operačním zákrokem na zaţívacím traktu nejsou popsány ve všech
informačních zdrojích a v některých pouze okrajově, coţ můţe mít za následek
zaţívací potíţe a pacienti mohou být po propuštění do domácí péče vystrašení
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a zmatení z nenadálé události. Většina pacientů nemá totiţ ani tušení, ţe by měli
určitou dobu po operaci takovou dietu dodrţovat.
Dalším velkým tématem jsou stomické pomůcky, kterých je nepřeberné
mnoţství a kaţdý pacient si musí přijít na to, která je pro něj nejlepší, protoţe
kaţdému vyhovuje něco jiného. Mezi oblíbenější patří dvoudílný urostomický
systém, který se skládá ze samostatné podloţky a sáčku. V případě dvoudílného
sáčku se pacientům líbí, ţe nemusí měnit podloţku kaţdý den a tudíţ mají vlastně
méně práce. Avšak nalepení podloţky tak, aby vydrţela, co nejdelší dobu
vyţaduje při výměně maximální soustředění a preciznost. Pokud se toto nedodrţí,
a poruší se některá ze zásad nalepování, podloţka nevydrţí dostatečně dlouhou
dobu. Ve většině informačních letáků a broţur se opět setkáváme se všemi druhy
a typy stomických pomůcek a pacienti s ureteroileostomií opět musí selektovat
informace, které jsou určené pouze pro ně.
Mezi další uţitečné informace patří důleţité rady a tipy, kterými jsou:jaké
existuje příslušenství, jaké existují pomůcky při problémech se stomií a kde je
moţné tyto pomůcky získat. Například jedna z příruček od společnosti ConvaTec
obsahuje rady, jak se pouţívá různé příslušenství, které tato společnost vyrábí.
Příkladem je vyrovnávací pasta Stomahesiv na vyplňování mezery mezi stomií
a podloţkou. Dále ochranné prostředky slouţící ke zklidnění podráţděné
pokoţky, či ochranné filmy na pokoţku, který ji má chránit před poškozením
vlivem moči.
Do kategorie příslušenství stomických pomůcek patří odstraňovače podloţky,
coţ mohou být ubrousky nebo spreje, které napomáhají odloučení lepidla a zbytků
ţelatiny a zároveň slouţí k regeneraci pokoţky.

9.6 Rozhovory - interview s pacienty
Jak jsem jiţ zmínil, mnou vybraná výzkumná metoda byl rozhovor s pacienty
s nově vytvořenou derivací moči dle Brickera. Rozhovor probíhal na standardním
oddělení, vţdy u respondentů, kteří byli minimálně pět dní po operaci. U pacientů
podstupujících cystektomii probíhá několikanásobná edukace týkající se operace,
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budoucího ţivota se stomií a péče. Tito pacienti by proto měli být dostatečně
edukovaní a můj předpoklad byl, ţe na mnou poloţené otázky se mi dostane
adekvátní odpovědi.
Před realizací prvního rozhovoru jsem si připravil několik otázek, na které by
tito pacienti měli být schopni odpovědět. Tyto otázky jsem konzultoval se staniční
sestrou lůţkového oddělení, paní Bc. Petrou Janásovou a se staniční sestrou
jednotky intenzivní péče, paní Mgr. Sandrou Marianovou, která je zároveň mým
odborným konzultantem.

Struktura rozhovoru
1.

Víte, co je to stomie?

2.

Znáte vlastní diagnózu?

3.

Byla provedena předoperační edukace lékařem?

4.

Byla provedena předoperační edukace sestrou?

5.

Víte, jaká Vám byla provedena operace?

6.

Máte jiţ ponětí o dietě s ureterostomií?

7.

Umíte vyjmenovat stomické pomůcky?

8.

Vyzkoušel/a jste jiţ výměnu stomie?

9.

Zvládáte výměnu sám/sama?

10.

Bojíte se, ţe budete v budoucím ţivotě něčím omezen/a?

11.

Znáte komplikace spojené se stomií?

12.

Víte, jak komplikace řešit?
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9.7 Výsledky rozhovorů
Rozhovor číslo 1:
Víte, co je to stomie?

To je to střevo vyvedený ven ne?

Znáte vlastní
diagnózu?

No, měl jsem v močáku turom a museli mě odstranit
močovej měchýř a tím pádem mám tu stomii.

Byla provedena
předoperační
edukace lékařem?

Doktor mě uvědomil, ţe mám ten nádor v močovým
měchýři, a ţe kdyţ to nepůjde vyčistit, tak mi vlastně
nezbyde nic jinýho, něţ odstranění toho močovýho
měchýře a vyvedení.
Doktor mi řekl, ţe pokud ten nádor je neodstranitelnej,
tak mi nezbyde nic jinýho, neţ tahle cesta, která mi byla
udělaná, a na to jsem měl půl druhýho měsíce, neţ jsem
přišel na operaci. A tady nemáte moţnost změnit názor.
Je to buď anebo. Kdyby člověk změnil názor, ţe tu
operaci nechce, tak je sám proti sobě. Ta operace člověka
stejně nemine.

Byla provedena
předoperační
edukace sestrou?

Ţádná stomická sestra semnou nemluvila. Aspoň si na to
nevzpomínám. Byl za mnou akorát doktor, aby mi řekl, co
mě vlastně čeká. A s tím jsem byl seznámenej uţ před tím,
měsíce a půl, kdyţ jsem byl tady na tom vyšetření, co mě
jako čeká.

Víte, jaká Vám byla
provedena operace?

No to se vezme kus střeva a udělá se vývod. Takhle mi to
bylo aspoň jako naznačený jako laikovi, ţe jo.

Máte jiţ ponětí o
To vůbec ne. Zatím nevím nic.
dietě s ureterostomií?
Umíte vyjmenovat
stomické pomůcky?
Vyzkoušel jste jiţ
výměnu stomie?

To ne.
No dneska jsem to s pomocí sestry zkoušel a něják mi to
nešlo, abych řekl pravdu. Protoţe to je přes zrcadlo a je to
zas něco jinýho, kdyţ se na to člověk dívá přes zrcadlo,
neţ kdyţ to dělá přímo. Moc mi to teda nešlo no.

Zvládáte výměnu
sám/sama?

Tak dneska jsem to zkoušel poprvý, takţe ne.

Bojíte se, ţe budete
v budoucím ţivotě
něčím omezen/a?

To se vůbec nebojím, protoţe uţ jsem zaţil jednu paní,
která s tím běţně chodila do práce a úplně v pohodě to
zvládala, takţe se nebojim. Nic jinýho mě vlastně
nezbejvá. Nemám absolutně ţádný obavy, nemůţe se
člověk podávat nějakejm obavám.
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Znáte komplikace
spojené se stomií?

O ničem nic nevim, dneska jsme měli první sezení nebo
stání, tak asi zatím neměla potřebu, mě do takových věcí
zasvěcovat.

Víte, jak komplikace
řešit?

No to vůbec nevim. Asi bych zavolal doktorovi.
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Rozhovor říslo 2:
Víte, co je to stomie?

Vim, co to je ale nemumim to vysvětlit. To je vývod
močový cesty po operaci močovýho měchýře. Já jsem měl
rakovinu toho močáku, takţe to asi jinak nešlo.

Znáte vlastní
diagnózu?

Myslím, ţe kvůli rakovině močáku. Vzali mi močák,
prostatu a kousek toho střeva

Byla provedena
předoperační
edukace lékařem?

No já jsem začal močit krev, pak jsem šel k obvodnímu,
ten mě poslal do Motola a tam mi dělali nějakej ten
vejškrab takovej a pak jsem asi za dva měsíce na tudletu
operaci.
No byli jsme s manţelkou u tý komise, u vizity a tam nám
ten profesor říkal, ţe mi udělají ten vývod bokem. No to
jsem říkal, ţe to je hrozný, ţe si to prostě nedovedu
představit a pan profesor říkal, ţe v tý čekárně sedí další
lidi, kteří ten vývod bokem mají. Poznal jste to? No to
jsem teda nepoznal, a ţe takhle to bud mít já. Takţe takhle
ho s tím seznámil.

Byla provedena
předoperační
edukace sestrou?

No já nevim, myslím si, ţe ne. Já jsem na to m byl po
operaci tak strašně špatně, ţe jsem nevěděl pomalu ani čí
vlastně jsem a co se děje. Aţ kdyţ jsem dostal tři krve, tak
se mi udělalo teprve líp. Já mám totiţ ještě i leukémii a
v těch lymfatických ţlázách mám mít taky ještě jeden
nádor. A to vůbec ještě neví, co s tím budou dělat.
No a před operací semnou taky určitě nějaká sestra
mluvila a taky jsem před tou operací něco pochopil.

Víte, jaká Vám byla
provedena operace?

To vůbec nevim. To se dá nějak to střevo bokem a……

Máte jiţ ponětí o
dietě s ureterostomií?

Dietu neznám, dietu drţím, protoţe mám cukrovku. To
vím akorát ty semínka, jako jsou jahody, hroznový víno.
Pak, ţe by to neměly být pomeranče, a kdyţ, tak jenom
ředěný, ţe jinak jsou kyselý, a ţe to vadí na tu moč.
A jinak nevim, taková spíš šetřící dieta.

Umíte vyjmenovat
stomické pomůcky?

Já ne ale manţelka to umí. Já si na to nevidim. Ale něco
vim. Ten odstraňovač, aby mohla sundat to starý, kvůli
chlupům, aby to nebolelo. Pak to celý pořádně umeje,
vystřihne tam ten střed, nahřeje to, namaţe to tou pastou a
pak mi to tam takhle přiloţí, drţí to chvilku a je to.
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Vyzkoušel jste jiţ
výměnu stomie?
Zvládáte výměnu
sám/sama?

Vyzkoušel, ale já mám levou ruku chromou.

Bojíte se, ţe budete
v budoucím ţivotě
něčím omezen/a?

Strach jsem měl určitě. Často mi bylo tak jako do pláče.
Měl jsem strach, ţe tady nechám manţelku s dětma a
takový blbý myšlenky mě napadaly no.

Znáte komplikace
spojené se stomií?

Spíš mám tako jako zácpu, jestli to s tím souvisí.
Mám si hlídat zbarvení moči a ta urostomie se dotýká tý
jizvy na tom břiše a tím pádem se to tak jako tluče. Je to
říznutý moc blízko sebe. Říkali mi o kýle, ţe mám vstávat
na bok.

Víte, jak komplikace
řešit?

V první řadě budu volat doktora, co s tím. Zavolám na
urologickou ambulanci, řeknu co mám za potíţe a co
mám s tím dělat.

No to nezvládnu sám.

47

Rozhovor číslo 3:
Víte, co je to stomie?

To je prostě vývod močovýho měchýře na povrch.

Znáte vlastní
diagnózu?

No já jsem začala mít v jarních měsících problémy
s močením, pak se objevila krev. Pak jsem prošla všema
vyšetřeníma a řekli mi, ţe jsou tam zřejmě polypy v tom
močovým měchýři. Tak jsem byla v pelhřimovský
nemocnici, tam se pan primář pokoušel a řekl, ţe je tam
hrozně moc, a ţe to radši zařídí tady, aby to bylo
bezpečnější a abych ještě něco přeţila, asi takhle.

Byla provedena
předoperační
edukace lékařem?

Já uţ jsem sem přišla se všema výsledkama a oni si
sepsali, jaký všechny vyšetření musím mít, kostí, ledvin,
plic srdce atd. To jsem všechno prodělala v Pelhřimově
a sem jsem šla uţ na tak zvanou vizitu. A pak uţ mi určili,
kdy bude datum operace.
Před operací semnou všechno probral uţ primář
v Pelhřimově a pak mi u tý vizity tady v Motole vysvětli
doktor další podrobnosti.

Byla provedena
předoperační
edukace sestrou?

Hned po tej vizitě mi pan doktor dal vizitku tady na tu
stomickou sestru, na tu vrchní. Pak jsme se sešli, ona mi
všechno ukázala a řekla. No a dala mi nějaký vzorky
domů, abych si to jako nacvičovala a teď budeme nějak
pokračovat dál. Přeci jen tady na oddělení neleţím dlouho
a ještě nebylo moc času.
Víte, jaká Vám byla
No ţe budu mít z obouch ledvin prostě ty cévky, nevim
provedena operace?
jak jinak to nazvat. A ţe je budu mít zatím tady v tom
sáčku.
Máte jiţ ponětí o
No zatím semnou ještě o ţádný dietě moc nemluvil ale
dietě s ureterostomií? sama od sebe dedukuju, ţe bych asi neměla nic moc
slanýho, přepalovaný tuky a hlavně asi to slaný a
kořeněný, aby se ty ledviny zbytečně nepřetěţovaly.
Alkohol nepiju, nekouřím, takţe tyhle problémy řešit
nemusim.
Umíte vyjmenovat
stomické pomůcky?

No tak nějaký ty spreje, kterýma se to odlepuje, ty
tampóny aby se to opatrně sundalo. Nějaká ta dezinfekce
musí být. Pak se to teda musí vystřihnout, odlepila ten,
sáček zajistit a přilepit, aby to neupadlo.

Vyzkoušel jste jiţ
výměnu stomie?

Zatím ještě ne, já jsem sem přišla ze středy na čtvrtek
v noci, takový narychlo to bylo. Ani sestřička ještě neměla
tu moţnost, abychom se nějak pořádně potkali.

Zvládáte výměnu
sám/sama?

Ne.
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Bojíte se, ţe budete
v budoucím ţivotě
něčím omezen/a?

Ne, tak určitý omezení tam budou ale sestřička říkala, ţe
do nějakejch bazénu nebo prostě takovýhle, to si nebudu
muset odpustit, akorát se zřejmě to břicho nebude moct
tak namáhat.

Znáte komplikace
spojené se stomií?

Spíš si myslím, ţe by mohlo dojít k nějakejm těm zánětům
nebo tak něco.

Víte, jak komplikace
řešit?

Asi bych začala hodně pít, ta dieta a pak bych asi zavolala
na ambulanci.

49

Rozhovor číslo 4:
Víte, co je to stomie?
Znáte vlastní diagnózu?
Byla provedena předoperační
edukace lékařem?
Byla provedena předoperační
edukace sestrou?
Víte, jaká Vám byla provedena
operace?

Ne, nevim. No to je tady to na ten pytlík.
Měl jsem rakovinu močovýho měchýře
a prostaty.
Ano, to mi řekl pan doktor tady v Motole.
Ano, to mi všechno pověděla tady sestřička.
Vím, ţe mi odebrali močovej měchýř a tu
prostatu, nic víc nevim.

Máte jiţ ponětí o dietě
s ureterostomií?

To nevim, nikdo mě na nic neupozornil.

Umíte vyjmenovat stomické
pomůcky?
Vyzkoušel jste jiţ výměnu
stomie?
Zvládáte výměnu sám/sama?

To nevim.

Bojíte se, ţe budete v budoucím
ţivotě něčím omezen/a?

Vůbec nevim, jak to doma sám zvládnu. Ţiju
sám a vůbec nevim, jak se o tu stomii budu
starat.

Znáte komplikace spojené se
stomií?

To zatím ne.

Víte, jak komplikace řešit?

Asi bych šel k urologovi.

Ještě ne.
Ne.
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Rozhovor číslo 5:
Víte, co je to stomie?
Znáte vlastní
diagnózu?
Byla provedena
předoperační edukace
lékařem?

To je vývod místo močáku. Kdyţ to řeknu lidově, je to
náhrada toho močáku.
V močáku jsem měla nádorový polypy a uţ ten močák
byl mockrát operovanej a začal se hrozně jizvit. Přestal
bejt takovej pruţnej a pobral hrozně málo moči a pak
jsem měla hrozně bolestivý močení a nešlo to tak dál.
Ano, to mě všechno vysvětlil uţ doktor v Karlových
Varech, tak něják zhruba a tady v Motole mi to pak pan
profesor všechno vysvětlil znova.

Byla provedena
předoperační edukace
sestrou?
Víte, jaká Vám byla
provedena operace?

Ano, to jsem tady na oddělení zastavila a ta mi taky
všechno ochotně vysvětlovala. A pustila mi i video.

Máte jiţ ponětí o dietě
s ureterostomií?

To ještě nevim.

Umíte vyjmenovat
stomické pomůcky?

Takţe můţu říct, ţe si musim nejdřív nachystat sprej
na odlepení, věci na vyčištění a odmaštění. Pak si musím
drţet tampon na stomii, aby mi nevytíkala moč ven,
odloupnout tu folii a připravit ten pytlíček. Jendou rukou
si drţim ten tampon a opatrně si ten pytlík nachystám
a přilepim ho tam.
Ano, uţ asi dvakrát jsem si to zkusila.

Vyzkoušel jste jiţ
výměnu stomie?
Zvládáte výměnu
sám/sama?

No trošku si pamatuju, ţe mi vezmou kus střeva a ten mi
přišili tady na bok a odvádí to moč do pytlíku.

No, jakš takš to tak zvládám.

Bojíte se, ţe budete
v budoucím ţivotě
něčím omezen/a?

To se moc nebojim. Myslím si, ţe se to dá všechno
zvládnout.

Znáte komplikace
spojené se stomií?

To zatím ještě nevim, co by se s tím mohlo stát.

Víte, jak komplikace
řešit?

Určitě bych šla k lékaři, urologovi. A ještě se můţu
obrátit na tu stomickou poradnu.
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Rozhovor číslo 6:
Víte, co je to stomie?
Znáte vlastní diagnózu?
Byla provedena
předoperační edukace
lékařem?

No teď uţ to právě vim. Nemám močovej měchýř,
prostatu a asi i kousek střeva a mám vývod ven. Ta
moč mi jde tady ven do toho pytlíku.
No měl jsem rakovinu.

Máte jiţ ponětí o dietě
s ureterostomií?

Byl jsem poučenej, všechno. Prvně v Příbrami, protoţe
pan doktor pracuje i tady v Motole, velice seriózní
člověk. Hned mi řekl všechno na rovinu. Pak jsem
nastoupil do Motola a tady mi všechno vysvětlili
znova.
Jo jo, to mi tady sestřička všechno vysvětlovala.
Zrovna dneska mi to staniční sestřička všechno ukázala
a vysvětlovala a taky mi dala tablet s videem.
To mi vzali kus toho střeva a přišili mi ho na stěnu. Ţe
mi musí vzít močovej měchýř a prostatu, ţe uţ je to
špatný.
Dietu mi dávají tady v Motole ale jestli budu něco dál
drţet, tak mi to řeknou asi aţ budu odcházet domů.

Umíte vyjmenovat
stomické pomůcky?

To si tady ještě všechno musím pročíst v těch
broţurkách ale ještě jsem se k tomu nedostal.

Vyzkoušel jste jiţ
výměnu stomie?
Zvládáte výměnu
sám/sama?

Dneska jsem si to prvně zkoušel pod dohledem staniční
sestry.
Myslím, ţe bych to uţ zvládnul sám. Viděl jsem to
video, tak bych to snad uţ měl zvládnout.

Bojíte se, ţe budete
v budoucím ţivotě
něčím omezen/a?
Znáte komplikace
spojené se stomií?

No musím se s tím naučit ţít, kdyţ se s tím naučili ţít
jiní, tak já taky. Musim si zvyknout, nebojím se toho.
Tady mi všechno vysvětlili a psychicky mě tady
podrţeli.
Zatím ještě ne. To snad bude všechno v těch
broţurkách.

Víte, jak komplikace
řešit?

Šel bych za svým urologem, co budu kde vymýšlet,
ţejo.

Byla provedena
předoperační edukace
sestrou?
Víte, jaká Vám byla
provedena operace?
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9.8 Vyhodnocení rozhovorů
Otázka číslo 1:

Víte, co je to to stomie?
1

Kladná odpověď
Záporná odpověď

5

Na tuto otázku záporně odpověděl pouze pacient číslo 4, který si nebyl jistý
tím, co to vlastně stomie je. Jeho odpověď zněla:“ Ne, nevim. No to je asi tady to
na ten pytlík.“, coţ by se ve své podstatě dalo povaţovat za správnou odpověď,
ale pacient si svým výrokem nebyl jistý a neměl ponětí, na co je dotazován, proto
byla jeho odpověď povaţována za zápornou.
Dalších pět respondentů na tuto otázku odpovědělo přiměřeným způsobem
a dokázali odpovědět ve své podstatě správně.
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Otázka číslo 2:

Znáte vlastní diagnózu?
0

Kladná odpověď
Záporná odpověď

6

Na otázku, zda pacienti znají vlastní diagnózu, dokázali vlastními slovy
popsat onemocnění vedoucí k zákroku všichni z dotazovaných. Nemohu však říci,
ţe by onemocnění dokázali pojmenovat a upřesnit, z jakého důvodu jim byla
provedena Brickerova derivace, i přes toto jsem s výsledkem spokojený, protoţe
to znamená, ţe jim lékař tuto skutečnost oznámil v klidu a věnoval jim čas
potřebný k edukaci.
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Otázka číslo 3:

Byla provedena předoperační edukace
lékařem?
0

Kladná odpověď
Záporná odpověď

6

V případě otázky číslo čtyři nebyl předpokládaný jiný výsledek, neţ
stoprocentně kladný. Edukační proces je v případě takovýchto operací sloţitý
a zdlouhavý, a proto je nutné, aby pacienti pocítili zájem ošetřujícího personálu
a lékaře.
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Otázka číslo 4:

Byla provedena předoperační edukace
sestrou?

2
Kladná odpověď
Záporná odpověď
4

Kaţdý pacient, který je indikován k derivaci moči dle Brickera, je edukovaný
sestrou na lůţkovém oddělení urologie, a proto by i v tomto případě měl být
výsledek stoprocentní, coţ bohuţel není. Dva pacienti na tuto otázku odpověděli
záporně, coţ značí jejich nepozornost během edukace stomickou sestrou, coţ se
později projeví během hospitalizace.
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Otázka číslo 5:

Víte, jaká Vám byla provedena operace?

2
Kladná odpověď
Záporná odpověď
4

I na tuto otázku odpověděli dva z pacientů záporně, coţ bychom mohli
povaţovat za nedostatečnou pozornost během edukace. Další příčinou můţe být
nedostatek podaných informací lékařem o plánovaném operačním výkonu. Další
moţnou příčinou je i mnoţství informací, které je pacientům podáváno v době,
kdy jsou v psychické zátěţi.
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Otázka číslo 6:

Máte již ponětí o budoucí dietě?
1

Kladná odpověď
Záporná odpověď

5

V případě této otázky jsou výsledky překvapující, protoţe pacienti nemají
představu o dietním reţimu, který následuje po operačním výkonu na
gastrointestinálním traktu, coţ můţe způsobit značné komplikace.
O dietě související derivací moči pacienti uvedli, ţe nebyli informováni
a v materiálech, které obdrţeli, taktéţ nenašli zmínku o dietě související
s ureteroileostomií.
Příčinou můţe být opět nedostatečná pozornost během edukace sestrou,
nezájem a letargie týkající se nového obrazu těla.
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Otázka číslo 7:

Umíte vyjmenovat stomické pomůcky?

2
Kladná odpověď
Záporná odpověď
4

Rozhovor s pacienty probíhal minimálně pět dní po operačním výkonu
a později. V tuto dobu by jiţ pacienti měli znát stomické pomůcky, které jsou
nutné pro kaţdodenní ţivot se stomií a bezproblémovou péči o ni, a proto je
výsledek této otázky překvapující. Příčinou je pravděpodobně nezájem a letargie
respondentů, kteří ještě neměli dostatek času si zvyknout na nový obraz těla.
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Otázka číslo 8:

Vyzkoušel/a jste si již výměnu stomické
pomůcky?

2
Kladná odpověď
Záporná odpověď
4

Jak jsem jiţ několikrát zmínil, pacienti byli dotazováni několik dní
po operačním výkonu, coţ znamená, ţe v tuto dobu by jiţ měl proběhnout pokus
o výměnu stomických pomůcek pod odborným dohledem stomické sestry. Čtyři
ze šesti pacientů si výměnu v době dotazování ještě nevyzkoušelo. Nejčastější
příčinou byl strach z vlastní stomie, coţ můţe vést k problémům po propuštění
do domácí péče, protoţe pacienti nebudou mít dostatečné manuální schopnosti
a zručnost pro výměnu.
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Otázka číslo 9:

Zvládáte výměnu stomické pomůcky
sám/a?
1

Kladná odpověď
Záporná odpověď

5

Tato otázka souvisí s předchozí otázkou. Jestliţe si pacienti sami
nevyzkoušeli výměnu stomických pomůcek, není moţné, aby to sami zvládali
po propuštění z domácí péče.
Tyto dvě související otázky mají i společný problém. Ve FN Motol se
derivace moči dle Brickera provádí frekventovaně, a proto je na urologická lůţka
kladen značný tlak a pacienti jsou předčasně propouštěni do domácí péče, i přes
nedostatečnou edukovanost týkající se budoucího ţivota se stomií.
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Otázka číslo 10:

Bojíte se omezení v budoucím životě?

2
Kladná odpověď
Záporná odpověď
4

Výsledek této otázky není překvapující, protoţe touto operací se mění pohled
na vlastní tělo a pacienti si tuto skutečnost plně uvědomují a není pro ně
jednoduché si na tuto skutečnost zvyknout. Povinností ošetřujícího personálu je
morální podpora, která se jim na oddělení určitě dostává. Problémem je příliš
krátká doba hospitalizace, během které si nejsou pacienti schopni zvyknout
na nový obraz těla a plně je podpořit v budoucím úsilí a vytrvalosti.
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Otázka číslo 11:

Znáte komplikace spojené se stomií?
0

Kladná odpověď
Záporná odpověď

6

Zde se opět potkáváme s problémem krátkodobé hospitalizace, protoţe není
moţné, aby si pacienti zapamatovali takové mnoţství informací, které jsou jim
neustále předkládány. Skutečnost, ţe ani jeden z respondentů nebyl schopen
zmínit aspoň minimum problémů souvisejících s vytvořením stomie je aţ
zaráţející. Z důvodu neznalosti moţných komplikací, které mohou nastat, se
riziko vzniku zvyšuje.
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Otázka číslo 12:

Věděl/a byste, jak tyto komplikace řešit?
1

Kladná odpověď
Záporná odpověď

5

Protoţe pacienti neznají moţné komplikace související s vytvořením stomie,
není moţné, aby věděli, jak tyto komplikace řešit. Na dotaz však odpověděli
správně, ţe by navštívili svého lékaře/urologa, coţ je nejlepší moţné řešení při
vzniku problému souvisejícího se stomií.
Pouze pacientka číslo tři neodpověděla v zásadě správně, z důvodu neznalosti
komplikací. Její odpověď zněla: „Asi bych začala hodně pít, ta dieta a pak bych
asi zavolala na ambulanci.“.
Tato odpověď nebyla uznána, z důvodu řešení komplikací změnou diety,
čímţ nelze vyřešit problém vzniklý nesprávným ošetřováním stomie, a aţ poté
návštěva lékaře.
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10 Závěr

Během konzultací s paní Mgr. Sandrou Marianovou a paní Bc. Petrou
Janásovou jsme předpokládali téměř úplnou neznalost problematiky, a ţe
rozhovor dopadne katastroficky. Tyto rozhovory probíhali jiţ u edukovaných
pacientů a z pohledu zainteresovaného pozorovatele nebyly tyto odpovědi příliš
validní. Rozhovory s pacienty byly následně vyhodnoceny z pohledu laika
a pacienti odpověděli kladným způsobem v 55,6 %, coţ je neočekávaný výsledek.
Avšak z pohledu zainteresované osoby to není příliš kladný výsledek, protoţe
záporné odpovědi pacientů se týkaly důleţitých otázek, které jsou podstatné pro
jejich další souţití se stomií. Tito pacienti si budou muset informace sami
nastudovat a budou se probírat téměř nepřeberným mnoţstvím informačních
zdrojů. V tom nejhorším případě jim nevědomost způsobí komplikace se stomií
a bude následovat další hospitalizace, která nejvíce uškodí pacientovi jak
po fyzické, tak po psychické stránce. Tito pacienti si po čase tyto informace
dohledají nebo se přímo zeptají dalšího ošetřujícího personálu, ale v tu chvíli jiţ
můţe být pozdě na předejití komplikacím.
Záporné odpovědi se týkaly nejvíce otázek týkajících se budoucí diety
po operaci a následně s urostomií, dále stomických pomůcek, schopnosti si
vyměnit urostomické pomůcky, omezení v budoucím ţivotě a znalost komplikací
spojených se stomií. Otázky, na které pacienti odpověděli záporně, ukazují
na příliš krátkou dobu hospitalizace, protoţe pacienti nemají dostatek času na
smíření se s nově vzniklým obrazem těla a na nutnost si prostudovat mnoţství
materiálů.
Průměrná doba hospitalizace se pohybuje mezi sedmi aţ čtrnácti dny. Tato
doba se zkracuje s ohledem na psychické stránky hospitalizovaného. Během této
doby je nutné si nastudovat mnoho materiálů týkajících se stomií obecně, protoţe
urostomici tvoří pouze čtyři aţ pět procent mezi stomiky celkově. Proto je nutné
třídit informace, které jsou určené pouze pro ně. Tyto informace jsou pro ně velmi
důleţité, protoţe se nejedná o banální výkon. Během této hospitalizace je nutné si
nastudovat mnoho informací, ale také se vypořádat s novým obrazem těla, coţ je
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pro pacienty velmi náročné vzhledem k délce hospitalizace, zejména jedná-li se
o starší pacienty. S krátící se dobou hospitalizace je proto nutné, aby se pacientům
věnoval personál co nejvíce a nabádal je ke studiu problematiky, v čemţ jim
pomůţe nově vzniklý edukační materiál, protoţe neobsahuje ţádné informace,
které by se týkaly jiného tématu.
Pacienti, se kterými probíhal rozhovor, byli téměř před propuštěním
do domácí péče a mnoho času na oddělení jim nezbývalo. Informační materiál
obdrţí samozřejmě domů, ale nemocniční erudovaný personál jiţ nemají okamţitě
k dispozici a nemají moţnost okamţitého vysvětlení jakéhokoliv tématu, kterému
přesně neporozuměli.
Vzhledem k době hospitalizace pacientů během provádění rozhovoru jsem
předpokládal, ţe jiţ budou znát stomické pomůcky, které je nutné mít připravené
pro výměnu stomie a jak se tato výměna provádí. Bohuţel na tuto otázku byla
schopna odpovědět pouze třetina dotázaných pacientů. Jak jsem jiţ zmínil,
pacienti byli těsně před propuštěním do domácí péče, kde budou nuceni zvládat
výměnu stomie sami. Samozřejmě mají moţnost vyuţít domácí péče či odborné
pomoci do doby, neţ se péči o stomii naučí sami. Je však lepší, kdyţ tuto výměnu
zvládají sami jiţ během hospitalizační doby. Z tohoto důvodu mnou vytvořený
edukační materiál obsahuje přehled základních pomůcek a urostomických
systémů, které můţe pacient během výměny vyuţít. Také obsahuje názorný popis
průběhu celé výměny, který je doplněný o názornou ukázku jednodílného
a dvoudílného systému, podle výběru a preferencí pacienta.
Na otázku týkající se stravy po operaci a následně s urostomií mi pouze jeden
pacient odpověděl kladně, coţ je v podstatě předpokládaný výsledek ale zároveň
překvapující, protoţe dodrţování bezezbytkové diety po operaci na trávicím traktu
je velice důleţitá a nezanedbatelná. Pročetl jsem veškeré materiály, se kterými
přijdou pacienti do kontaktu a pouze ve dvou z nich je zmínka o dietě. Jedná se
o informační broţuru od firmy ConvaTec, která se zabývá spíše stravou stomiků
na trávicím traktu ale je moţné ji převzít i pro urostomika, hlavně co se týká
stravy po operaci. Druhým informačním materiálem je Praktický průvodce
stomickou péčí od firmy Welland Medical, která se nezmiňuje o stravě po operaci
a obsahuje pouze strohé informace, které upozorňují stomika na zápach moči po
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konzumaci ryb či chřestu, na zabarvení moči po konzumaci červené řepy a na
moţnost vytvoření močových krystalků ve stomii.
Proto jsem do edukačního materiálu zařadil informace týkající se stravy
v pooperační době, kdy je jiţ pacient propuštěn do domácí péče, s příkladem
týdenního jídelníčku bezezbytkové diety a dále stravovací návyky s urostomií,
které by měli pacienti dodrţovat po celý zbytek ţivota.
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