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Urostomie aneb Brickerova derivace moči

Edukační materiál pro pacienty s nově založenou Brickerovou derivací



Nemocniční personál je tu zde pro Vás v případě jakékoliv otázky. Jejich prací je o

Vás pečovat a za podpory naučit pečovat o stomii. Tento personál je ve své práci

velmi zkušený a proto v něj prosím mějte důvěru.

Informace uvedené v edukačním materiálu jsou obecné a nejsou určeny pro osoby se

zdravotními potížemi, kteří hledají lékařskou pomoc. Tyto informace nelze

považovat za náhradu Vašeho lékaře. Jestliže máte zdravotní potíže, obraťte se,

prosím na svého lékaře nebo specialistu na stomickou péči.

Úvod

Tento edukační materiál vznikl jako

součást bakalářské práce ve spolupráci

s urologickým oddělením FN Motol.

Edukační brožurka slouží Vám, novým

pacientům s ureteroileostomíí, jako

komplexní průvodce a rádce, kde jsou

shrnuty všechny důležité informace

týkající se urostomie.
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Močové ústrojí

Vylučovací soustava je orgánová soustava, která zajišťuje vylučování odpadních

látek z těla, čímž se udržuje stálé vnitřní prostředí. Díky němu se kontroluje složení

tělních tekutin a obsah iontů v nich.

Základní funkcí močového systému je odstranění odpadních látek organismu,

vzniklých během látkové přeměny z krve a zvýšení koncentrace filtrátu.

Močové ústrojí tvoří ledviny, ledvinové kalichy, ledvinová pánvička, močovody,

močový měchýř a močová trubice.

Moč, která vzniká

procesem odstraňování

odpadních látek, prochází

ledvinami, přes močovody

do močového měchýře,

kde je hromaděna a

močovou trubicí opouští

tělo.
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Co je to stomie?

Pochází z řeckého slova „stoma“ a označuje „ústa“ nebo „otvor“. V medicíně se

jedná o umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla.

Urostomie

Urostomie je založena v případě, že je nutné

odstranění močového měchýře. Takto bývá

učiněno nejčastěji z důvodu nádorového

onemocnění močového měchýře, zánětlivého

onemocnění, úrazu či jiné postižení.

Tvoří ji část tenkého střeva, které má červenou

až vínovou barvu. Na dotyk není bolestivé ani

citlivé. Do stomie jsou svedeny oba uretery,

kterými neustále odchází moč, která je jímána

do urostomického sáčku. Tento sáček je

přilepený na kůži okolo stomie. V tomto sáčku

se též může nacházet malé množství hlenu,

který je střevem neustále produkován. Nemáte

se čeho obávat, je to zcela normální.

A jak taková stomie vypadá?
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Život s urostomií

Po operaci je zcela běžné, že máte obavy. Avšak nutnost změny dosavadního způsobu

života sdílíte s tisíci lidmi, kteří trpí podobným problémem a na tuto problematiku

nejste sami.

Sport

Jste li sportovně založení, nemusíte mít obavy kvůli různým omezením. Stomie pro

Vás neznamená žádnou překážku téměř při jakémkoliv sportu. Můžete se i nadále

věnovat svým koníčkům, které jste provozovali až doposud. Dokonce ani plavání

není problém. Měli byste se však vyhnout zvedání těžkých břemen (nad 10 kg) a

sportům, či činnostem, při kterých by mohlo dojít k poranění břicha v oblasti stomie.

K dispozici je mnoho stomických pomůcek, které Vám při sportovních aktivitách a

při cestování usnadní život a vybere si opravdu každý.

Cestování

Není důvod, proč byste museli přestat jezdit na výlety nebo cestovat po zahraničí. Je

však důležité si cestu dobře naplánovat. Dále je nutné mít dostatečnou zásobu

stomických pomůcek.
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V nemocnici

Před operací

Členové lékařského týmu Vám pomohou připravit se na zákrok a poskytnou Vám

veškeré důležité informace. Také jsou tu od toho, aby zodpověděli všechny dotazy.

Lékař Vám podrobně vysvětli postup operačního výkonu. Též se během začátku

hospitalizace potkáte s tzv. stomickou sestrou. Je to vyškolená sestra, která bude

podrobně obeznámena s Vaší situací a postará se o Vás během hospitalizace a zajistí

případnou domácí péči, v případě, že jí budete potřebovat. Tato stomická sestra Vás

seznámí s péčí o stomii a poskytne Vám veškerý edukační materiál.

Umístění vývodu

Stomie je nejčastěji umístěna na pravé straně břicha. Lékař ve spolupráci se

stomickou sestrou a Vámi zkonzultují umístění stomie dle vašich preferencí a

možností.

Po operaci

Po operaci budete umístěni na jednotce intenzivní péče. Budete připojeni na

množství přístrojů a hadiček, protože se jedná o dlouhotrvající operaci. Nenechte se

tímto znepokojit. Je to zcela běžné a neznamená to potíže. Tyto hadičky budou

postupem času odstraněny a budete přemístěni na standardní oddělení, kde se budete

moci již volně pohybovat. Urostomie může být po operaci mírně oteklá. Postupem

času však otok ustoupí.

Během operace budou do urostomie

zavedeny dvě umělohmotné hadičky,

které vedou do močovodů a zajišťují

jejich průchodnost. Až ustoupí otok

stomie, tyto hadičky budou odstraněny

a moč bude odcházet do urostomického

sáčku.

Vylučovaná moč bude s příměsí krve,

což je po operaci zcela běžné.

Zabarvení moči krví může trvat až tří

týdny.

Tenké střevo, které je použito pro

vytvoření stomie bude produkovat malé

množství hlenu, což je to zcela

normální a nemusí Vás to

znepokojovat.
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Propuštění z nemocnice

Pooperační rekonvalescence je velice individuální a je závislá na mnoha okolnostech.

Hospitalizace trvá přibližně 10 – 14 dní. Během hospitalizace Vám bude k dispozici

stomická sestra, od které se naučíte péči o stomii a vyberete vyhovující typ

urostomických pomůcek.

Při propuštění z nemocnice obdržíte dostačující množství stomických pomůcek pro

počáteční období. Taktéž obdržíte podrobné informace o kontaktu na stomickou

sestru a dozvíte se první termín kontroly u lékaře. Dále obdržíte propouštěcí zprávu,

kterou předáte svému obvodnímu lékaři. V případě, že Vám bude stomické pomůcky

předepisovat Váš praktický lékař, dostanete pro něj seznam pomůcek s kódy pro

pojišťovnu, které používáte.

Jak a kde pomůcky získat?

Stomické pomůcky jsou 100% hrazeny pojišťovnou, avšak mají své limity, které

Vám nemusí stačit. V tomto případě je nutné si pomůcky dokoupit.

Veškeré stomické pomůcky i příslušenství předepisuje smluvní lékař zdravotní

pojišťovny dle odbornosti. Od lékaře obdržíte na potřebné pomůcky poukaz, který

uplatníte v lékárně. Nezapomeňte prosím poukaz z druhé strany podepsat.



Stomické pomůcky

V České republice jsou stomické pomůcky hrazené pojišťovnou, což upravuje zákon

č. 369/2011 Sb., který stanovuje počet stomických pomůcek na osobu a den. Kdy

nemocný s urostomií má nárok na 30 kusů jednotlivých urostomických sáčků nebo

15 kusů podložek a 30 kusů urostomických dvoudílných sáčků. Každý klient si sám

musí vyzkoušet, jaký typ urostomických pomůcek mu vyhovuje nejvíce. Tyto

pomůcky obdrží pacient na předpis, který mu vydá obvodní lékař či specialista

(urolog, chirurg, gastroenterolog, onkolog).

Jednodílný systém Dvoudílný systém

Sáčky Podložky Sáčky

Max. 30 ks Max. 15 ks Max. 30

Jednodílný systém

Jednodílný stomický sáček se skládá z adhezivní podložky, ke které je připojený

samotný jímací sáček. Tento sáček může být uzavřený, výpustný, speciální

urostomický s chlopní zabraňující reflex moče, průhledný, neprůhledný s potahem

z netkané textilie, s filtrem, bez filtru a nebo výpustný. Tyto sáčky je vhodné měnit

jednou za 48 hodin.

Dvoudílný systém

Systém se skládá z adhezivní podložky, na které je napevno umístěna pevná plastová

obruba, do které se po přilepení na kůži zacvakne jímací sáček. Tento systém měníme

minimálně po dvou dnech a maximálně po pěti dnech, kdy je nutné ošetřit kůži.

Sáčky mohou být uzavřené, které měníme vždy po naplnění a nebo mohou být

výpustné, které vypouštíme pravidelně během dne. Po dvou dnech je nutné jej

vyměnit celý, z důvodu možného chemického narušení stěn či svárů sáčku močí.
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Další stomické pomůcky

Odstraňovač stomické podložky

Zajišťuje rychlé, bezbolestné a jednoduché

odstranění stomické pomůcky. Sprej/ubrousek

umožňuje jednoduché a pohodlné používání bez

podráždění pokožky a pocitu chladu.

Vyplňovací prostředek 

Pasta je ideální výplní kožních nerovností a

jizev v okolí stomií a píštělí. Pasta pomáhá

chránit pokožku, zvyšuje bezpečnost a

prodlužuje životnost pomůcek.

Tělové ubrousky

Tělové ubrousky jsou určené k omytí a očištění

pokožky v okolí stomie. Ubrousky jsou vlhčené,

napuštěné tělovou vodou, a proto stabilizují a

udržují vlhkost pokožky. Dále regulují

přirozenou odolnost proti vysušování a

infekci.
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Ochranný prostředek 

Pokožka při nošení stomických pomůcek

obvykle vysychá. Použití krému před

nasazením pomůcky pomáhá předejít

vysušování a podráždění pokožky v okolí

stomie. Krém není mastný a neovlivňuje tak

přilnavost lepicí plochy pomůcky. Je

bezbarvý a neparfemovaný, rychle se

vstřebává a pokožku zvláčňuje a vyhlazuje.

Krém lze aplikovat při každé výměně

pomůcky.

Přídržný pás

Například v případě sportu je nezbytné

použít zajišťovací pásek pro podporu a pocit

bezpečí. Zajišťovací pásek se může použít s

dvoudílným systémem (připevněním k

ouškům sáčku) nebo s jednodílným

systémem (připevněním na speciální

plastový kroužek).

Odvodný sáček

Pro větší bezpečí a jistotu je možné použít

noční odvodný sáček, který lze jednoduše

spojit s urostomickými sáčky. Sáček má 120

cm dlouhou hadičku, která je zajištěná proti

přehýbání, které by mohlo způsobit

přerušení toku kapaliny.
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Návod na výměnu stomické pomůcky

Výměna jednodílné pomůcky

Budete potřebovat:

•Sáček na odpadky

•Měkkou gázu nebo jinou měkkou textilii k omytí/osušení

•Teplou vodu k omytí

•Nový sáček

•Nůžky k vystřižení otvoru v lepicí ploše (v případě potřeby)

•Případně doplňkový sortiment

Před započetím výměny sáčku je důležité se připravit a mít při ruce všechny potřebné

pomůcky. Proceduru je dobré provádět ráno předtím, než se napijete.

Jemně odstraňte použitý sáček. Prosím

nezapomeňte, že sáček je nutno vyprázdnit

předtím, než začnete s výměnou. Jako

dodatečné preventivní opatření, a abyste se

vyhnuli ušpinění, můžete k vašemu opasku

připevnit sáček na odpadky.

Jemně odstraňte použitý sáček. Prosím

nezapomeňte, že sáček je nutno vyprázdnit

předtím, než začnete. Jako dodatečné

preventivní opatření, a abyste se vyhnuli

ušpinění, můžete k vašemu opasku připevnit

sáček na odpadky.
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V případě potřeby změřte velikost vaší

stomie pomocí měřící šablony.

Pokud je vaše stomie nerovná či oválná,

přizpůsobte otvor v lepicí ploše sáčku do

požadované velikosti malými ostrými

nůžkami nebo použijte konečky prstů k

vyrovnání otvoru. Zapamatujte si, že je

důležité, aby velikost otvoru odpovídala

velikosti stomie.

Navlhčete si několik měkkých gáz/textilií ve

vlažné vodě.

Důkladně očistěte vaši stomii a její okolí.
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Okolí stomie osušte čistou a suchou gázou.

Je velmi důležité, aby bylo okolí stomie

před nasazením sáčku úplně suché.

Těsně před nasazením sáčku odstraňte

ochrannou fólii z lepící plochy podložky.

Sáček začněte nalepovat od dolní poloviny a

těsně pod stomií.

Přitlačte lepicí plochu od středu směrem

k okrajům.
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Zkontrolujte prsty spojení po celém obvodu

a ujistěte se, že sáček pevně a bezpečně drží

na těle.

Zkontrolujte, zda je výpustný ventil sáčku v

uzavřené pozici.

Výměna je hotová!
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Výměna dvoudílné pomůcky

Budete potřebovat:

•Sáček na odpadky

•Měkkou gázu nebo jinou měkkou textilii k omytí/osušení

•Teplou vodu k omytí

•Nový sáček a podložku

•Nůžky k vystřižení otvoru v lepicí ploše (v případě potřeby)

•Případně doplňkový sortiment

Před započetím výměny sáčku je důležité připravit a mít při ruce všechny potřebné

pomůcky. Proceduru je dobré provádět ráno předtím, než se napijete.

Jemně odstraňte použitý sáček. Prosím

nezapomeňte, že sáček je nutno vyprázdnit

předtím, než začnete. Jako dodatečné

preventivní opatření, a abyste se vyhnuli

ušpinění, můžete k vašemu opasku připevnit

sáček na odpadky.

Pomocí jedné ruky napněte kůži na břiše a

opatrně odstraňte podložku.
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Použitý sáček a podložku vložte do sáčku na

odpadky a vyhoďte. Před vyhozením ho

pečlivě zavažte.

V případě potřeby změřte velikost vaší

stomie pomocí měřící šablony.

Pokud je vaše stomie nerovná či oválná,

přizpůsobte otvor v podložce do požadované

velikosti malými ostrými nůžkami nebo

použijte konečky prstů k vyrovnání otvoru.

Zapamatujte si, že je důležité, aby velikost

otvoru odpovídala vaší stomii a to bez

použití tlaku.

Navlhčete si několik měkkých gáz/textilií
ve vlažné vodě.
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Důkladně očistěte vaši stomii a její okolí.

Osušte čistou a suchou gázou. Je velmi

důležité, aby bylo okolí stomie před

nasazením podložky úplně suché.

Těsně před nasazením podložky z ní

odstraňte ochrannou fólii.

Umístěte podložku otvorem na vaši stomii.

Podložku prsty přitlačte od středu stomie

směrem k okrajům.
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Připevněte sáček k podložce.

Zkontrolujte prsty spojení po celém obvodu

a ujistěte se, že sáček bezpečně připevněn

k podložce.

Zkontrolujte, zda je výpustný ventil sáčku v

uzavřené pozici.

Ještě jednou se ujistěte jemným tahem za

sáček, že prstenec sáčku a podložky jsou

bezpečně spojeny.

Nyní je výměna hotová!
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POZOR!

Při používání urostomických pomůcek se vyvarujte použití látek a materiálů, které

jsou uvedeny v tabulce!

Látka/materiál Možné účinky

•Benzín

•Éter

•Alkohol

•Dezinfekční prostředky s alkoholem

•Parfémovaná mýdla

Narušují normální kyselý ochranný 

plášť pokožky, mění kožní flóru, 

vysoušejí pokožku a omezují její 

přirozenou ochrannou funkci (např. 

obrannyschopnost vůči 

mikroorganismům).

•Mastné masti

•Krémy

•Olej/olejové koupelové přípravky

•Sprchové gely

Brání bezpečnému přilnutí ochranné 

podložky ke kůži.

•Depilační krémy Bývají vysoce alergenní a často obsahují 

promašťující látky.

•Zvláčňující pěna

•Čistící pěna

Promašťující látky omezují přilnavost 

ochranné podložky ke kůži.

•Mycí žínka

•Mycí houby

Tvoří živnou půdu pro bakterie a plísně.

•Buničina

•Vata

•Papírové kapesníčky

•Toaletní papír

Mohou velmi silně ulpívat na sliznici, 

drolí se a dají se jen obtížně odstranit.
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Firmy dodávající stomické pomůcky

ConvaTec Česká republika, s.r.o.

Olivova 4/2096

110 00 Praha 1

Tel.: 225 109 111

StomaLinka: 800 122 111

http://www.convatec.cz/

Prodejna zdravotnických potřeb

U Radima

Vinohradská 60

130 00 Praha 3

Tel.: 224 256 945

Coloplast A/S

Radlická 740/113 d

158 00 Praha 5

Tel.: 244 470 202

InfoLinka: 800 100 416

http://www.coloplast.cz/

Bezplatná zásilková služba

Malkol CZO s.r.o.

Bušovice 4

338 24 Břasy 1

Tel.: 371 781 294

Zastoupení Praha

Malkol CZO s.r.o.

Petržílkova 2706/30

158 00 Praha 13

Tel.: 257 213 754

B. Braun Medical s.r.o.

V Parku 2335/20

148 00 Praha 4

Tel.: 271 091 111

Stomie-inkontinence-hojení ran 

InfoLinka: 800 331 131

http://www.bbraun.cz/

Kancelář Dansac

Londýnské náměstí 2

639 00 Brno

Tel.: 549 456 372

InfoLinka: 800 100 083

http://www.zivotsestomii.cz/

Výhradní distributor

HARTMAN – RICO a.s.

Zákaznické centrum VM

Londýnské náměstí 2

639 00 Brno

Tel.: 549 456 130

http://www.hartmann.cz/



Kožní komplikace spojené se stomií

K poškození kůže v oblasti stomie může dojít kdykoliv během života stomika.

K poškození nejčastěji dochází vlivem chemického, mechanického či biologického

dráždění kůže. V případě zanedbání péče o poškozenou kůži, může dojít

k bakteriální, mykotické či virové infekci. Tyto kožní problémy jsou velmi bolestivé

a vyžadují dlouhodobou péči.

Komplikace mohou být způsobeny násilným odstraňováním stomického sáčku bez

použití příslušných přípravků či použití lihobenzínu, který vysušuje kůži. Dále tyto

komplikace nastanou při nesprávném ošetřování stomie, kdy dochází k podtékání

stomické podložky a moč dráždí kůži.

Nepříznivá kožní alergická reakce

Tato nepříznivá kožní reakce se projevuje začervenáním, puchýřky, puchýřky a

stroupky. Dochází k alergické reakci na adhezivní složku lepidla stomického sáčku.

Macerace kůže

Macerace kůže se projeví vyblednutím kůže, odlučováním vrchní vrstvy kůže a

zvrásněním. Komplikace je velmi bolestivá, a proto ani její ošetřování a zhojení není

snadné. K tomuto problému nejčastěji dochází podtékáním moči pod podložku,

nadměrným pocením či nedostatečnému odpařování vlhkosti z okolí stomické

pomůcky. Macerovaná kůže je náchylnější k mykotickým nebo bakteriálním

infekcím.

Krvácení ze stomie

Bezprostředně po operaci je to normální jev. Avšak je nutné neustále kontrolovat

množství krve a na větší množství upozorněte lékaře.

Břišní kýla

Každá operace břicha může omezit stabilitu břišní stěny. Při příliš velké zátěži,

například v důsledku zvedání těžkých břemen.

Vtažení stomie

Při vtažení se stomie trychtýřovitě stáhne zpět pod úroveň kůže. Příčinu může být

například zvýšení tělesné hmotnosti. V tomto případě dochází snadno k zánětům

kůže, protože kůže na břiše může přijít do styku s výměšky. Pomoci může použití

konvexního urostomického systému s páskem.

Změny na kůži nikdy nepodceňujte!!!
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Jak předcházet vzniku kýly

Velké části stomiků komplikuje život po operaci kýla, a to v okolí stomie nebo v

jizvě. Tímto problémem však spíše trpí pacienti, kteří podstoupili léčbu zajišťující

onokologické onemocnění.

Po operaci je zapotřebí nenamáhat břišní stěnu. Naučte se vstávat tak, že si lehnete

na bok a pomocí rukou se pomalu dostat do sedu. Jednou rukou se opřete o loket a

pomocí druhé ruky se dostanete do sedu. Poté můžete pomalu vstát. Vstávání přes

bok je pro Vás velmi důležité, protože při vstávání přímo z lehu je pro břišní stěnu

velmi namáhavé.

I po zahojení jizvy nemusí být tkáň pod ní tak pevná, jak se může na první pohled

zdát. Při zvedání těžších předmětů, kašli, kýchání a podobně, je třeba dbát zvýšené

opatrnosti a břicho přidržet rukou, či se schoulit.

Po břišní operaci je vhodné dechové cvičení. Vědomě hluboce dýchejte a pozorujte

při tom proudění vzduchu dovnitř a ven. Soustředíme se na pravidelný výdech a

pomalý nádech. Vhodná je také jóga. Avšak během cvičení dbejte zvýšené opatrnosti

a pozor na zbytečné přetěžování.

Nácvik břišního dýchání

Volně se nadýchněte do oblasti pánve a proveďte prodloužený výdech s vědomým

zapojením břišních svalů. Výhodné je vydechovat proti plynulému odporu, což zajistí

našpulené rty.
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Dieta po operaci

Strava po operaci

Protože se jedná o operaci na zažívacím traktu, je vhodné volit bezezbytkovou dietu,

která je plnohodnotná a lehce stravitelná. Strava by neměla být tučná, nadýmavá a

jakkoli dráždivá. Vylučujeme potraviny zanechávající nestravitelné zbytky.

Při přípravě jídel používejte vaření, dušení, pečení bez tuku pod poklicí, abyste

předešli vytvoření tvrdé kůrky.

Pečivo: suchary, veka, netučné rohlíky, piškoty.

Mléko a mléčné výrobky: mléko nepoužívat jako samotný nápoj, netučné sýry,

polotučný tvaroh, bílé a ovocné jogurty.

Polévky: vhodné jsou hovězí a kuřecí polévky, lisované a bramborové a zeleninové

polévky.

Maso: libové hovězí, vepřové, telecí, kuřecí, krůtí, králičí, rybí filé, šunka. Bílé maso

bez kůže.

Ovoce: výběr ovoce je bezprostředně po operaci velmi omezený. Bez úpravy byste

měli konzumovat pouze banány. Jablka, broskve, meruňky a podobné ovoce zbavíme

slupky a jadérek, protože tyto složky představují nestravitelnou část, která dráždí

střevo.

Zelenina: zeleninu nekonzumujte v syrovém stavu. Vhodnou zeleninou je

nastrouhaná vařená mrkev, celer nebo petržel. Dále je vhodný špenát a hlávkový

salát, který je vhodné na jemno nakrájet.

Toto dietní opatření je vhodné dodržovat po dobu tří měsíců!!

Vhodné koření a bylinky

•Bazalka

•Oregáno

•Fenykl

•Kmín

•Koriandr

•Majoránka

•Máta

•Meduňka

•Pažitka

•Petrželka

•Pomerančová kůra

•Rozmarýn

•Saturejka

•Tymián

•Muškátový oříšek

•Sladká paprika

•Skořice

•Šalvěj

•Levandule
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Příklad jídelníčku

Den Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře

Pondělí Bílá káva, 

rohlíky, máslo, 

med

Jablečné pyré Rýžová 

polévka 

(lisovaná), 

Moravský 

guláš, jemný 

knedlík

Kakao, 

loupák

Zapečené 

těstoviny se 

šunkou

Úterý Čaj s mlékem, 

houska, máslo, 

sýr eidam

Pomerančová 

šťáva

Nudlová 

polévka, 

hovězí se 

žampióny, 

bram. kaše, 

broskvový 

kompot

Toustový 

chléb, 

biokys

Ovocné 

knedlíky

Středa Bílá káva, 

rohlíky, máslo, 

ovocný jogurt

Banán Krupicová 

polévka s 

vejcem, 

vepřové 

maso se 

šunkou, rýže

Piškoty Veka, máslo, 

šunka

Čtvrtek Čaj s mlékem, 

houska, máslo, 

jahodová

marmeláda

Puding Mixovaná 

bramborová 

polévka, 

rajská 

omáčka, 

těstoviny

Toustový 

chléb, 

kyška

Dušený 

kuřecí plátek, 

bramborová 

kaše, 

hlávkový 

salát

Pátek Kakao, rohlíky, 

máslo, šlehaný 

tvaroh

Přesnídávka Zeleninová 

polévka, 

dušené 

hovězí, 

bram. kaše

Bílá káva, 

loupák

Rýžová kaše, 

meruňkový 

kompot

Sobota Karo, houska, 

máslo, šunka

Banán Rajská 

polévka s 

kapáním, 

rybí filé, 

bram. kaše, 

kompot

Veka, 

acidofilní 

mléko

Bílá káva, 

veka, máslo, 

bílý jogurt

Neděle Čaj s mlékem, 

toustový chléb, 

vaječná 

pomazánka

Broskvové pyré Mrkvová

polévka, 

kuřecí plátek 

na másle, 

těstoviny, 

kompot

Rohlíky, 

bílá káva

Vanilkový 

puding s 

piškoty
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Dieta s urostomií

Po dodržení bezezbytkové diety není nadále nutné dodržovat dietu a můžete

konzumovat běžnou stravu. Avšak častým problémem pacientů s urostomií bývá

náchylnost k močovým infekcím. Taktéž je častým problémem tvorba močových

kamenů, které brání správnému odvodu moči do urostomického sáčku.

Ryby nebo chřest způsobí, že Vaše moč bude zapáchat.

Červená řepa způsobí narůžovělé zabarvení Vaší moči.

Těmto problémům lze předcházet dodržováním pravidelného pitného režimu. Abyste

zabránili množení choroboplodných zárodků a tvorbě močových kamenů, je vhodné

denně vypít přibližně tři litry vody. Hodnota pH Vaší moči by se měla pohybovat

mezi 5,6 – 6. Alkalická moč (pH > 7) přispívá k tvorbě močových kamenů, proto

byste měli pravidelně kontrolovat pH své moči. K tomu Vám poslouží měřící pásky,

které jsou k dostání v lékárně. Při přetrvávajících odchylkách se poraďte se svým

lékařem.

Potraviny ovlivňující pH moči:

V urostomi se Vám mohou vytvořit močové krystalky, které lze odstranit hadříkem

namočeným ve vinném octu. Jako prevenci vytváření krystalků lze konzumovat

brusinkovou šťávu. V případě užívání Warfarinu brusinkovou šťávu

nekonzumujte!!

Zvyšující kyselost moči Snižující kyselost moči

•Čaj

•Káva

•Ledvinový čaj

•Brusinková šťáva

•Rybízová šťáva

•Lékořice

•Ovocné šťávy

•Citrusové šťávy

•Vitamín C
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České ILCO

Hlavním úkolem českého ILCO je péče o specifické potřeby občanů-stomiků, tedy

těch, kterým byl ze závažných důvodů vytvořen vývod ze střev nebo močovodu.

Každý začátek je těžký, a proto chceme pomoci. Nebojte se na nás obrátit, život se

stomií jsme již zvládli a rádi své zkušenosti a informace předáme. Naše služby jsou

bezplatné, můžete se spolehnout, že pochopíme, co vás trápí.

•Zaskočila Vás nemoc a stal/a jste se stomikem?

•Onemocněl někdo blízký a Vy nevíte, jak mu pomoci?

•Potřebujete si promluvit s někým, kdo se stomií žije?

•Chcete informace o možnostech lidí, žijících s vývodem?

•Nevíte, jak se vyrovnat s novou situací?

•Chcete se informovat o vhodné stravě?

•Nemáte odvahu jít do společnosti, za kulturou?

•Chcete vědět, jak požádat o lázně?

•Potřebujete průkaz stomika s anglickým a německým textem?

•Trápí Vás problémy, spojené se životem se stomií?

České ILCO, dobrovolné sdružení stomiků České republiky se 
sídlem v Praze
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Charta práv stomiků

Charta práv stomiků uvádí speciální potřeby skupiny tělesně postižených a péči,

kterou vyžadují. Musí obdržet informace i péči, které jim umožní vést nezávislý život

podle vlastního rozhodnutí a participovat na všech důležitých rozhodnutích.

Mezinárodní asociace stomiků deklaruje jako svůj cíl realizaci této Charty ve všech

zemích světa.

Každý stomik má právo:

•Na předoperační poradenství, aby si byl plně vědom významu operace a znal

základní skutečnosti o životě se stomií.

•Na dobře provedenou, vhodně umístěnou stomii, s plným a přiměřeným

přihlédnutím k pohodlí pacienta.

•Na kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči i psychosociální

podporu v předoperačním i pooperačním období, v nemocnici i své komunitě.

•Na podporu a informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali

podmínky a změny, nutné k dosažení uspokojivé úrovně stomikova života.

•Na úplnou a objektivní informaci o vhodných pomůckách a výrobcích, které

jsou v této zemi k dispozici.

•Na možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek.

•Na informace o organizacích stomiků v jeho vlasti a službách a podpoře, které

poskytují.

•Na ochranu proti jakékoliv formě diskriminace.



Seznam použitých zdrojů

 Průvodce životem stomika – ConvaTec

 Helios – časopis pro stomiky

 Praktický průvodce stomickou péčí – welland Medical

 S chutí do života – ConvaTec

 Péče o urostomii v domácím prostředí – HARTMANN

 http://www.stomici.cz/

 http://ilco.cz/
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