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Jsi doma!
Přesně tuto větu pacienti nejraději slyší
od rodinných příslušníků, když se vrátí
z nemocnice domů. Z dlouhých táhnoucích
se dnů v nemocnici se většinou stávají týdny
i měsíce a návrat domů někdy bývá velice
složitý. Proto jsme se rozhodli vám přechod
z nemocnice domů i následný pobyt doma
ulehčit a přinášet užitečné rady, novinky
a zajímavosti ze světa domácího
ošetřovatelství.
Sám vím, jak náročná a vyčerpávající je
péče o zdravotně postižené rodinné
příslušníky, ale pocit domácího prostředí
a pohled na šťastný úsměv vašeho bližního
za to nepochybně stojí. Ať už se jedná o dítě,
partnera či rodiče, doma je zkrátka doma.
Jsem rád, že se opět navracíme k péči
o naše blízké v rodinném kruhu, jako tomu
bylo dříve. Vždyť kdo jiný než rodina má ten
tajuplný dar vykouzlit tak příjemné a útulné
prostředí. Ani sebelepší zdravotnické zařízení
a příjemný personál nedokážou vynahradit
pohlazení a slova „jsme tu s tebou“ od vašeho
blízkého.
Doufám, že se vám časopis bude líbit a že
vám přinese spoustu užitečných rad. Užijte si
tedy krásy pozdního léta a jeho teplých dnů,
ale i zasloužený odpočinek.
To vám přeji za celou redakci z celého
srdce.
Jakub Šesták
	
šéfredaktor
a koordinátor DUPV,
KARIM FN BRNO
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Historie domácí umělé plicní ventilace
Text: Jakub Šesták | Foto: Wikimedia Commons

Již v Bibli se setkáme se zmínkami o vztahu mezi životem a dechem.
Je proto logické, že v průběhu staletí hledal člověk cesty, jak dýchání
v případě potřeby obnovit. Ventilace jako taková je známa od počátku
věků. V první knize Mojžíšově se píše, že poté, co Hospodin Bůh
vytvořil člověka z prachu země, „vdechl mu v chřípí dech života…“.
V hebrejských pramenech, které patří k nejstarším písemným
památkám, existují zmínky o oživování člověka člověkem a o použití
ventilace metodou dýcháním z úst do úst.
Klíčový byl rozvoj chirurgie

Avicennův portrét na stříbrné váze
z Avicennova mauzolea v íránském Hamadánu

První pokusy o obnovení dýchání

Nejznámější arabský lékař Abu Ali
Al-Hussein Inb Abdallah Ibn Sinna (asi
980–1037), latinsky řečený Avicenna, ve svém
díle „Kánon medicíny“ popsal provedení
tracheální intubace. V průběhu dalších staletí
pracovali lidé na vývoji umělé plicní ventilace
(UPV), první úspěšná resuscitace za její pomoci
byla však vědecky popsána až v roce 1744.
Britský chirurg William Tossach tehdy referoval
Královské společnosti v Londýně o způsobu,
jakým v roce 1732 oživil horníka uhelného
dolu. Použil metodu insuflace vzduchu do plic
dýcháním z úst do úst.
V roce 1794 byla vydána monografie „Live
saving measures for browning persons and
information of the best means by which they
can be brought back to life“, jejíž autoři John
Herholtd a Carl Rasn doporučovali při dýchání
z úst do úst i vyčištění dýchacích cest a stlačení
nosu a zmínili také možnost zprůchodnění
dýchacích cest použitím tracheální rourky, což
se využívá do dnešních dob.

K rozvoji využití přístrojů pro
kontrolovanou UPV za pomoci pozitivního
přetlaku přispěl především od poloviny
19. století značný rozvoj hrudní chirurgie.
Už v roce 1847 britský lékař John Erichsen
sestrojil přístroj sloužící k ventilaci plic. Vzduch
do plic byl vháněn pomocí pístové pumpy přes
kanylu zavedenou nosem. Dalším úspěšnějším
pokusem byl Fellův-O´Dwyerův aparát.
Vzduch se hadicí vháněl do obličejové masky
nebo do laryngální kanyly. Tato metoda byla
nazývána „forced ventilation“. Její autor,
americký lékař George Edward Fell, na
mezinárodním kongresu ve Washingtonu ve své
přednášce uvedl, že tato metoda „prokázala to,
co předtím medicínská praxe neakceptovala,
a sice že můžeme insuflovat vzduch do plic
po téměř neomezenou dobu bez nebezpečí pro
jemnou plicní tkáň.“ Fell se tak se svou
metodou stal průkopníkem dlouhodobé
ventilační podpory.

Britský chirurg John E. Erichsen sestrojil první
ventilátor v roce 1847

Technický pokrok, ale i skepse

V roce 1910 byla poprvé použita laryngální
kanyla s těsnící manžetou, jejímž autorem byl
Georg Morris Dorrance. Jeden ze zakladatelů
moderní UPV, válečný pilot Forrest M. Bird,
vyvinul přístroj Aircrew Breathing Regulator,
který se stal prototypem pro hromadně
vyráběný ventilátor Bird Mark 7. Další vývoj
přístrojů pro poskytování UPV již nebylo
možné zastavit. Vývoj se rozdělil do dvou
směrů – na jedné straně se zaměřil
na ekonomické, jednoduché, spolehlivé
přístroje pro poskytování anestézie a na straně
druhé na technicky náročné přístroje pro
poskytování resuscitační péče.
Ještě v roce 1983 prohlásil švýcarský lékař
J.-Cl. Chevrolet o pacientech, dnes
indikovaných k domácí umělé plicní ventilaci
(DUPV), že „nejlepší věcí pro tyto ubohé bližní
by byla brzká smrt“. Nicméně už v té době byly
známy vzorové případy, že i pacientům
s postupující dechovou nedostatečností může
moderní technika život nejen akutně zachránit,
ale kvalitně prodloužit.

První pacienti s DUPV
Americký lékař George E. Fell byl průkopníkem
dlouhodobé ventilační podpory

Pravděpodobně prvním pacientem, který
celý dosavadní život prožil a nadále prožívá
na DUPV s klasickým transportním
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Americký přístroj VIP Bird z 50. let

Respirátor East-Radcliffe z poloviny
20. století

Respirátor Bird 8, který používal
i Jan Werich

ventilátorem, je Torben Olsen. V roce 1952, kdy mu byly dva roky, zažil
epidemii poliomyelitidy ve Skandinávii a stal se jediným dítětem z dvaceti
přeživších, plně a trvale ventilodependentních jedinců s pospolio
myelitickým syndromem. Celý život prožil s vyšitou tracheostomií
a s trvalou DUPV v dobré kondici. Vystudoval literaturu a lingvistiku, stal
se bakalářem a při oslavě svých padesátin pohodově a s úsměvem
zapózoval ve svém křesle před bohatou knihovnou pro celostránkový
portrét v celosvětové učebnici bronchiálního astmatu. Hadice
od nenápadné trvalé tracheostomie mířila za křeslo, na němž měl skrytě
zavěšený svůj domácí dýchací přístroj.
Prvním českým pacientem s DUPV se stal Jan Werich s pokračující
chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Po hospitalizaci
v intenzivní péči v průběhu své návštěvy Jiřího Voskovce v USA se vrátil
s trvalou tracheostomií a pokračoval s malým tlakovým ventilátorem
Bird 8 mnoho dalších let v domácí péči ve svém domově na Kampě. Na své
původní ARO v Nemocnici Na Františku a poté na Strahově jezdíval další
léta vždy jen na kontroly. Dobrý stav mu umožňoval si často popovídat
díky mluvicí tracheostomické kanyle například s Jiřím Suchým
a připravovat s ním vlastní aktivní účast na programech v Lucerně. Nikdy
neztratil svůj charakteristický humor a schopnost pohotově a vtipně
komentovat dění kolem sebe.

Dnešní péče je systematická

DUPV se v rozvinutém zdravotnictví západních zemí Evropy
i v USA na konci 20. století rozvíjela a získávala systém. Vytvářela se
zařízení dlouhodobé umělé plicní ventilace, vznikla organizovaná
základna těchto pacientů a postupně se zakládala i občanská sdružení
a laické spolky pacientů a jejich rodin.
Průzkum zveřejněný Eurovent Survey v roce 2002 ukázal, že
v šestnácti evropských zemích je 329 center s 21 526 pacienty s domácí
umělou plicní ventilaci (v angličtině Home Mechanical Ventilation
– HMV). Prevalence v Evropě se odhaduje na 6,6 pacientů
na 100 000 obyvatel. Údaje se v jednotlivých zemích liší – ve Francii je
tento počet roven 17, v Polsku činí 2,2 a v ČR připadá jeden pacient
– klient DUPV na 100 000 obyvatel.

Údaje o centrech a počtech pacientů s DUPV v evropských zemích
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
Česká Republika

Počet center
17
2
16
58
14
44
22
9
17
17
20
7
5
15
17
47
0

Počet pacientů s DUPV
501
503
121
6 338
155
1 928
4 220
918
377
46
801
508
122
1 400
746
2 842
121

Informace uvedené v tabulce jsou orientační a mohou se
každým dnem měnit.
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Výhody používání
kašlacího asistenta (CoughAssist)
Text: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc | Foto: archiv autorky

Pacienti s nedostatečnou silou
dýchacích svalů mají znesnadněné
odkašlávání. Z tohoto důvodu
je u nich zvýšené riziko dalších
zdravotních komplikací.
Proto je nezbytné využít včas
postupy, které pomohou udržet
dostatečnou čistotu dýchacích
cest a zabrání hromadění hlenů.
Kromě farmakologické léčby lze
využít i nefarmakologické postupy,
mezi něž patří techniky dechové
rehabilitace.

P

okud není kašel efektivní, dochází
k hromadění sekretu v dýchacích
cestách, zvýšenému riziku vzniku
zánětů plic a zvýšenému riziku
respiračního selhání. Oslabování dýchacích
svalů se často vyskytuje u neurologických
onemocnění, jako jsou například spinální
svalová atrofie, svalová dystrofie,
amyotrofická laterální skleróza, ale může také
provázet poúrazové stavy spojené
s porušením míchy (transversální míšní léze)
nebo obrnou nervů (obrna bránice), které
inervují dýchací svaly.

Techniky usnadňující odkašlávání

Podle věku pacienta a jeho schopnosti
spolupráce je pro podporu a usnadnění
odkašlání možné využít drenážní techniky bez

Aplikace přístroje CoughAssist pomocí
obličejové masky u pacientky se
spinální svalovou atrofií

pomůcek, drenážní techniky s dechovými
pomůckami a neinvazivní přístrojovou
podporu (viz tabulka).

Neinvazivní dechová podpora

Jakmile dojde k poklesu síly nádechových
nebo výdechových svalů, která neumožní
používat aktivní techniky pro podporu
odkašlání, nebo pacient není schopen aktivní

spolupráce, je vhodné zařadit do terapie
neinvazivní přístrojovou podporu. V České
republice je pro tento typ terapie dostupný
přístroj CoughAsssist E70, který je mezi
pacienty označován jako kašlací asistent.
Pomocí tohoto přístroje je možné podpořit
nádechovou fázi kašle, jež umožní dostatečné
rozpětí plic, což pak napomůže generování
vyšších výdechových tlaků.

TECHNIKY DECHOVÉ REHABILITACE
Drenážní techniky
bez pomůcek

autogenní drenáž, aktivní cyklus dechových technik, vibrace, shaking, manuální stlačení hrudníku

Drenážní techniky
s pomůckami

oscilační dechové pomůcky: např. PARI O-PEP, RC-cornet, acapella, flutter, shaker
dechové pomůcky bez oscilace: threshold PEP, PARI PEP S-systém, thera-PEP, flow-ball

Přístrojová neinvazivní
podpora

CoughAssist – podpora nádechové i výdechové fáze kašle, oscilační režim

Podpora nádechové
fáze kašle

glosofaryngeální dýchání, lung volume recruitment bag

Trénink nádechu pomocí
dechových trenažérů

threshold IMT, cliniFLO, triflo, breath coach
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Během nádechové fáze přístroj vytváří
pozitivní tlak. Naopak během výdechové fáze
dodává podtlak, který napomůže zvýšit
vrcholový výdechový průtok při kašli
a usnadní posun a odstranění sekretu
z dýchacích cest. Pro snazší odlepení sekretu
ze stěny dýchacích cest je možné na přístroji
nastavit oscilační režim, který je nejčastěji
aplikován během výdechové fáze. Na přístroji
lze také nastavit funkci cough-track, jež
synchronizuje tlakovou podporu přístroje
s dechovým cyklem pacienta. Přístroj začne
dodávat přetlakovou podporu pro nádech
ve chvíli, kdy se pacient začne spontánně
nadechovat. Přístroj lze ovládat manuálně
i pomocí nožního pedálu a je možné jej
přepnout i na automatický režim, v němž
přístroj pracuje přesně podle předem
nastavených parametrů (hodnoty tlaku, délka
nádechu a výdechu, délka povýdechové
pauzy). Přístroj lze aplikovat pomocí náustku
a obličejové masky (viz foto). U pacientů,
kteří mají provedenou tracheostomii, lze
přístroj připojit pomocí tracheostomické
spojky.

Kašlací asistent CoughAssist

CoughAssist je využíván pro usnadnění
odkašlání nejen během nemoci, ale také při
zaskočení jídla nebo tekutin. Jeho použití také

PŘEDSTAVUJEME

eliminuje záchvatovitý neefektivní kašel, který
může velmi rychle vést k vyčerpání pacienta.
Další výhodou je to, že podtlakovou fázi lze
využít také k usnadnění smrkání. Pokud
na přístroji nastavíme nižší tlaky, než jsou
nutné pro efektivní kašel, můžeme CoughAssist
použít pro asistovanou autogenní drenáž.
Ta napomůže posunout sekret z periferních
dýchacích cest do centrálních tak, aby mohl být
snáze odkašlán. Přístrojovou neinvazivní
podporu pro usnadnění expektorace je důležité
kombinovat i s ostatními technikami dechové
rehabilitace, které jsou zaměřeny na podporu
správného dechového vzoru, na udržení čistoty
dýchacích cest a na uvolnění měkkých tkání
hrudníku (zejména svalů a fascií).
CoughAssist může nemocnému doporučit
pneumolog nebo neurolog, který zhodnotí, zda
není kontraindikace pro použití přístroje
(například bulózní plicní tkáň, otok plic, stav
po pneumotoraxu či pneumomediastinu).
Nastavení tlaků pro efektivní terapii a výběr
vhodného režimu provádí fyzioterapeut.
Po zaškolení přístroj může ovládat pacient,
rodinní příslušníci nebo zdravotnický či
ošetřovatelský personál. Výhodou přístroje je
i možnost jeho napájení pomocí baterie, což
umožňuje použití přístroje i mimo bydliště,
například během vycházek nebo výletů.
Součástí přístroje je i záznamová karta. Na této

Cough Assist Statistics by Day
8

Avg Vti (ml)

3305

Avg Peak Cough Flow (l/min) 243
Treatmens / Day

2

Avg Sequences / Treatment

2

Min Vti (ml)

1800

kartě se ukládají například informace
o používání přístroje, hodnota vrcholového
průtoku při kašli a dechový objem
(viz obrázek), což pak lékař i fyzioterapeut
mohou využít pro zhodnocení terapie.

Velký přínos pro pacienta

Pravidelné používání přístroje vede
k snazšímu překonání infekcí dýchacích cest,
které je pacient schopen zvládnout v domácím
prostředí, což má vliv na snížení nutnosti
hospitalizace. Používání přístroje má vliv také
na eliminaci pocitu únavy a vyčerpání po kašli.
Přístroj je pacienty velmi dobře tolerován.
Jednoduchá obsluha umožní snadné využití
kdykoli podle potřeb pacienta.
Terapie pomocí přístroje CoughAssist
usnadňuje pacientům efektivní odkašlání, čímž
se podílí na minimalizaci až eliminaci
nežádoucích zdravotních komplikací, které by
mohly vyústit až v respirační selhání. Z tohoto
důvodu je velmi důležitá mezioborová
spolupráce, na jejímž podkladě může být tento
typ terapie včas zařazen, a může tak napomoci
udržet co nejdelší kvalitu života pacienta a jeho
rodiny. Včasné používání přístroje CoughAssist
v kombinaci s neinvazivní ventilační podporou
může také snížit nutnost provedení
tracheostomie u takto nemocných.

Details

8.10.2015
Avg Coughs / Sequences

7

průměrná hodnota
vrcholového průtoku
při kašli

Min Peak Cough Flow (l/min) 142
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Pro účinnou hygienu dýchacích cest
CoughAssist E70

Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
Řípská 1153/20a, 627 00 Brno, tel.: (00420) 548 217 808, e-mail: info@saegeling-mt.cz, www.saegeling-mt.cz
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Plán fyzioterapie – weaning
u pacienta s DUPV

Text: Kamila Malíková, fyzioterapeutka

Weaning znamená v angličtině odvykání, nebo také odpojování. Jedná
se o proces postupného ukončování ventilační podpory umělé plicní
ventilace, o kterém je nutno uvažovat již od okamžiku jejího zahájení.

U

pacientů s domácí umělou plicní
ventilací (dále jen DUPV) se
na odděleních intenzivní a následné
intenzivní medicíny weaning
mnohdy z různých příčin nezdaří, nebo jej
vůbec není možné zahájit. Hovoříme pak
o ventilodependentním stadiu, tedy o období
dlouhodobé závislosti na ventilační podpoře.
To ale v žádném případě neznamená, že
nemocní s DUPV nemají naději na zlepšení
ventilačních schopností, na možnost spontánní
ventilace s podporou kyslíku, nebo v nejlepším
případě na úspěšnou dekanylaci.
U pacientů s DUPV je však potřeba hovořit
o velmi pozvolném přístupu k weaningu, který
se rozhodně liší od konvenčních postupů na
odděleních intenzivní medicíny (ARO, NIP).
Někteří pacienti mohou být po mnohdy po
vícenásobných „odpojováních“ od UPV
traumatizováni. Samozřejmě jsou i případy,
zejména u progresivních neuromuskulárních
onemocnění a také při permanentních
vegetativních stavech, kde jsou možnosti a vize
weaningu značně limitovány. Nicméně je nutné
zdůraznit, že pravidelná fyzioterapie může takto
nemocným pacientům výrazně zkvalitňovat
a prodlužovat život.

HLAVNÍ CÍLE RFT

Role fyzioterapeuta je v procesu weaningu
neodmyslitelná. Pravidelné terapie mu
ve spolupráci s rodinnými příslušníky
a ostatním zdravotnickým personálem
umožňují vnímat i malé změny a pokroky. Ty
pak může se souhlasem nemocného dále
konzultovat s ošetřujícím lékařem, který může
například přikročit k úpravě ventilačních
parametrů umělé plicní ventilace, případně
zahájit proces aktivnějšího procesu weaningu.
Při pozitivní toleranci pacienta lze zařadit
četnější odpojování na Ayerovo T systém,
upravit inhalační terapii apod.
Fyzioterapeut si musí jasně uvědomovat, že
všeobecným rizikem a hlavní komplikací při
dlouhodobé umělé plicní ventilaci je ohrožení
vznikem pneumonií, traumatem dýchacích cest.
S tímto rizikem musí pracovat a snažit se mu
předcházet ve spolupráci s dalším ošetřujícím
personálem a rodinou nemocného.
Z jednotlivých léčebných rehabilitačních
metod pracuje fyzioterapeut zejména
s technikami respirační fyzioterapie (RFT),
podle možností a schopností pacienta provádí
léčebný tělocvik (konkrétní metodu volí
terapeut na základě diagnózy a individuálních
potřeb pacienta), zahajuje a rozvíjí postupnou

1. 	snížit bronchiální obstrukci
2. 	dosáhnout a udržet, případné zvýšit
co nejlepší průchodnost dýchacích
cest
3. 	zlepšit hygienu dýchacích cest
4. 	předcházet zánětlivým procesům
v dýchacích cestách
5. 	zlepšit ventilační parametry
6. 	dosáhnout a udržet pocit komfortu
zdraví
7. 	zvýšit adaptaci na fyzickou zátěž
8. 	snížit námahovou i klidovou dušnost
9. 	zvýšit dechovou kapacitu plic

vertikalizaci. Dále řeší s pacientem pořizování
kompenzačních pomůcek, koordinuje
a kooperuje terapeutické polohování,
spolupracuje na konceptu bazální stimulace
a aktivizuje pacienta. Spolupracuje s lékařem,
ergoterapeutem, klinickým logopedem,
případně s klinickým psychologem aj.
Podle Koláře je komplexní plicní
rehabilitace multidisciplinární program, který
zahrnuje pohybovou léčbu, fyzioterapii,
sociální, psychologické a nutriční poradenství
a v neposlední řadě motivační edukaci
pacientů.

PLICNÍ REHABILITACE – PÉČE O PACIENTA NA ZÁKLADĚ
MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

lékař

zdravotní
sestra

fyzioterapeut

ergoterapeut

sociální
pracovník

psycholog

nutriční
specialista

KOMPLEXNÍ LÉČBA
PACIENT

PACIENTOVA RODINA
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RADY & TIPY

Čím se řídit při výběru
zdravotní matrace
Text: Bc. Ondřej Michalík, produktový manažer společnost LB Bohemia, s. r. o. | Foto: archiv autora

Označení zdravotní matrace je u velké části výrobků spíše
dílem marketingových pracovníků, než že by vypovídalo o jejich
prokazatelných účincích. Skutečná zdravotní matrace totiž musí
projít klinickým testováním a po splnění náležitých formalit je zapsána
u Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako zdravotnický prostředek
I. třídy. Ani to však neznamená, že zrovna vám bude tato matrace
vyhovovat. Jak se tedy rozhodovat dál?

Pětizónová zdravotní
matrace Ergonomic

Pasivní matrace Lux Flex
z elastické paměťové pěny

Aktivní antidekubitní matrace se
vzduchovým kompresorem

JSI DOMA · číslo 1 · září 2016

Riziko vzniku proleženin

Největším rizikem pro dlouhodobě ležícího
jsou proleženiny – dekubity. Dekubitus je
odborný medicínský termín, který označuje
oblast buněčného poškození způsobeného
poruchou mikrocirkulace. Je-li měkká buněčná
tkáň (kůže, svalovina) dlouhodobě vystavena
tlaku z obou stran (kost/podložka), zhoršuje se
v daném místě průtok krve a tím i výživa tkáně
a přísun kyslíku do buněk. Dekubity vznikají
na typických místech v závislosti na poloze
nemocného. V poloze na zádech to bývají
oblasti nad kostí týlní, trnem sedmého krčního
obratle, hřebeny lopatek, loketními klouby,
kostí křížovou a kostmi patními. Rozvoji
dekubitů napomáhají také vlhkost (například
zapříčiněná inkontinencí nebo potem), věk,
stav výživy nebo chronická onemocnění.
Lehké proleženiny poznáme zběláním až
zčervenáním pokožky a bolestivostí,
v pokročilém těžkém stádiu dochází k úplnému
odumření tkáně. Do rizikové skupiny patří
především pacienti dlouhodobě upoutaní
na lůžko, na jejichž tkáň dlouho působí tlak.
Nebezpečné je zároveň tření kůže o podložku.
Ani sebelepší antidekubitní matrace sice
proleženinám zcela nezamezí, ale víme-li, jaké
má dotyčný predispozice, můžeme pro něj
vybrat co nejvhodnější matraci.
U antidekubitních matrací je uvedeno, pro jaký
stupeň rizika vzniku proleženin jsou určeny.
Riziko se hodnotí podle celkové kondice.
Pacienti s nízkou hmotností, sníženým příjmem
potravy a tekutin jsou k tvorbě dekubitů
náchylnější. Vysoké riziko je u pacientů trvale
upoutaných na lůžko, kteří nejsou schopni
samostatného pohybu, a pacientů apatických.
Riziko zvyšuje inkontinence.

Aktivní antidekubitní matrace

Moderní materiály a pokročilá technická
řešení umožňují výrobu matrací, které riziko
vzniku dekubitů snižují. Jejich základní dělení
je na aktivní a pasivní.
Aktivní antidekubitní matrace se skládají ze
vzduchového kompresoru a nafukovacího
jádra. Díky možnosti využití dynamického
střídání tlaku v komorách, ze kterých se
matrace skládá, nepodpírají tělo na stále
stejných místech, ale umožňují průběžně
snižovat tlak na tkáň a podporují její prokrvení.
Aktivní systémy jsou výrazným pomocníkem
při péči zejména o pacienty dlouhodobě ležící,
pacienty ve vážném stavu, bezvědomí či
pacienty s rozsáhlými dekubity.
Pro domácí použití je potřeba si uvědomit
také nevýhody a omezení. Aktivní matrace
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Pasivní antidekubitní matrace

Moderní materiály a pokročilá
technická řešení umožňují
výrobu matrací, které riziko
vzniku dekubitů snižují.
musí být neustále napojeny na zdroj elektrické
energie. Vzduchový kompresor pracuje
nepřetržitě a v domácím prostředí může být
velmi rušivým elementem. Druhou
nevýhodou je nedostatečně pevná opora
matrace. Pokud je člověk alespoň částečně
mobilní, má přirozenou tendenci i ve spaní
měnit polohu, aby si ulevil. K tomu potřebuje
podložku, do které se může zapřít. Ta zde
chybí a pacient je téměř bezvýhradně odkázán
na pomoc druhých. Ze stejného důvodu pak
také při dlouhodobějším používání dochází
výrazně rychleji ke svalové atrofii oproti
pasivním matracím.
Vhodným řešením pro domácí péči je proto
kvalitní pasivní matrace. V případě zhoršení
stavu nebo výskytu dekubitů je možné
krátkodobě využít aktivní matraci opatřenou
v půjčovně zdravotnických pomůcek.

Tyto matrace mají nejčastěji jádro ze studené
pěny, které je prodyšné, pružné a hlavně pevné,
a poskytuje tak oporu dalším vrstvám. Pokud je
matrace vyrobena pouze ze studené pěny, pak
v ní najdeme různě hluboké prořezy ve tvaru
kostek, které narušují její tuhost a umožňují
přizpůsobení se tělu pacienta. Jde o základní
a nejlevnější řešení, vhodné spíše do pobytových
zařízení, kde se péče doplňuje aktivním
polohováním a antidekubitními pomůckami.
Na studenou pěnu se pod tlakem lepí buď
takzvaná líná paměťová pěna, jež svůj tvar
optimalizuje podle teploty a tlaku lidského těla,
nebo vrstva ze směsi přírodního a syntetického
latexu. Tyto matrace jsou prodyšné, pružné, dobře
drží tvar, dlouho vydrží a mají velmi dobré
antidekubitní vlastnosti. Jedná se o výrobky ve vyšší
cenové relaci. Výše vrstvy líné pěny nebo latexu pak
rozhoduje o měkkosti či tuhosti matrace a jejích
vlastnostech. Dá se říct, že čím vyšší vrstva, tím
měkčí matrace a nižší riziko vzniku dekubitů.
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oporu pro vlastní mikropolohování, což může
být nepříjemné, a později stejně dojde
ke zvýšenému tlaku na tkáň a ke vzniku
dekubitů. Proto je vhodné volit matraci
i s ohledem na váhu ležícího, na jeho
pohyblivost a zvyky. Matrace by se neměla pod
ležícím stlačit více než o dva až tři centimetry.
Pro pacienty s méně omezenou pohyblivostí
(vozíčkáři, občasně chodící, samostatně se
pohybující) je vhodnější zvolit středně tuhou
matraci, poskytující náležitou oporu. Pro zcela
imobilní či kachektické pacienty s vysokým
rizikem jsou pak vhodné měkké matrace.
Výborným řešením, zejména pro vozíčkáře,
je matrace se zpevněnými okraji. Tyto matrace,
většinou s označením Flex, mají okraje zpevněné
tvrdší studenou pěnou bez prořezu v šíři asi pět
centimetrů z každé strany. Toto opatření pomáhá
při sezení na okraji lůžka a přesunu na vozík,
jelikož se matrace pod dotyčným nekroutí
a nedeformuje.

Rozhoduje i věk či zvyky pacienta

I měkčí matrace však může způsobit stejné
potíže jako výše zmiňovaná aktivní matrace.
Pacient se do matrace zaboří, nemá dostatečnou

Matrace
Medical Duo Flex
se zpevněnými okraji

Český výrobce
antidekubitních
matrací
B O H E M I A

Elektrické lůžko Anteo Flex

Výhradní zastoupení
společnosti B+B v ČR

Kód VZP:
0093431

16.500,-

Kód VZP:
0135351

plně hrazeno
pojišťovnou

Lux Flex

9.980,-

plně hrazeno
pojišťovnou

Prevent

Pyro Star Plus odlehčený

Kód VZP:
0140354

2.332,-

plně hrazeno
pojišťovnou

Kód VZP:
0140358

3.679,-

plně hrazeno
pojišťovnou

www.lbbohemia.cz

Kód VZP:
0140570

1.990,-

plně hrazeno
pojišťovnou

Toaletní židle - Ts Care

www.kompenzacni-pomucky.cz
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Inteligentní kompenzační pomůcky
MouthMouse firmy Benetronic

Chytré pomůcky MouthMouse
pro samostatnost a nezávislost
Text a foto: Benetronic

Zapnout počítač, pustit si televizi
či rádio, rozsvítit lampičku nebo
obsluhovat telefon – to vše
umožňují lidem se zdravotním
hendikepem kompenzační
pomůcky MouthMouse, které
vyrábí a vyvíjí česká firma
Benetronic. Systém se dokáže
přizpůsobit možnostem
uživatele a různými speciálními
způsoby, například jazykem,
hlasem, pohybem úst, dotykem
či dechem, mu umožní ovládat
nejrůznější zařízení, která
běžně používá doma nebo
ve zdravotnických střediscích.

Podmínkou úspěchu jsou inovace

MouthMouse je produktová řada chytrých
pomůcek, které lze vzájemně kombinovat. Díky
tomu je možné navrhnout takovou konfiguraci
zařízení, jež bude uživateli v praxi nejvíce
vyhovovat. Inteligentní kompenzační pomůcky
MouthMouse se velmi snadno obsluhují, což je
výhodou jak pro uživatele, tak pro rodinné
příslušníky a pečovatele. Instalace je jednoduchá
a nevyžaduje žádný zásah do rozvodu elektřiny.
Inteligentní zařízení si dokáže samo poradit
s připojením ke všem systémům Windows,
Android, Linux i k MacBookům a nemá problém
ani s přechodem z jednoho na druhý.

Při vývoji pomáhají i uživatelé

Na vývoji zařízení se podílejí i samotní
handicapovaní zájemci a přinášejí tak do rozvoje
spoustu nápadů: co by bylo účelné ovládat,
jakým způsobem a podobně. Jak to vše funguje,
přiblížil například v reportáži pro Českou
televizi i třiadvacetiletý vozíčkář Václav H.,
ochrnutý po úrazu na stavbě. Na kameru
ukazuje, jak snadno lze ovládat počítač, jak
lehce může obsluhovat jiná zařízení, například
vypínat a zapínat lampičku, spustit hudební
přehrávač nebo přepínat programy na televizi.
Velmi důležitým aspektem je sociálně
‑psychologický dopad využívání těchto

„V oblasti kompenzačních pomůcek je nutné věnovat úsilí inovacím a neustálému
vývoji, jehož výstupem jsou produkty s vlastnostmi předbíhajícími dobu a aktuální stav
techniky. Je to finančně velmi náročný, avšak pro tuto oblast nutný proces,“ říká Petr
Uličný, tvůrce systému MouthMouse a jednatel společnosti Benetronic.
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chytrých pomůcek. I člověk s významným
pohybovým omezením se může zapojit
do běžných denních a rutinních aktivit. Tím
především sám získává zpět veliký kus své
samostatnosti a nezávislosti, možnost postarat
se o svou zábavu, vzdělávání, komunikaci.
MouthMouse také přispívá k ještě efektivnější
a kvalitnější péči – rodinní příslušníci
a pečovatelé se mohou soustředit především
na nejdůležitější úkony, protože řadu činností
díky pomůckám zvládá uživatel sám.

Bohatší život s chytrou domácností

Systém MouthMouse je zjednodušeně
řečeno středobodem inteligentní domácnosti.
Díky své univerzálnosti zvládne obsloužit
z jednoho místa prakticky cokoli, na co si
uživatel vzpomene. V tom je ukryta i hlavní
filozofie zařízení: umět se přizpůsobit nejen
člověku podle jeho aktuálních potřeb, ale také
místu, kde se uživatel nachází.
MouthMouse je programovatelný systém
a díky bezdrátovému nebo kabelovému
připojení různých zařízení umožňuje ovládat
opravdu téměř vše: od domovního zvonku přes
telefon, svítidla nebo televizi, CD a DVD
přehrávač, satelit, klimatizaci, počítač a další
zařízení. U některých zařízení v domácnosti

PŘEDSTAVUJEME
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stačí realizovat jednoduché ovládání v režimu
Pokud je schopen mluvit, pak bude přístroje
zapnout/vypnout, jiné přístroje mají více
v domácnosti ovládat svým hlasem. Díky systému
funkcí, například počítač. Systém je
MouthMouse může celou domácnost ovládat také
přizpůsoben obsluze všech těchto variant.
pouze jazykem. Záleží tedy pouze na tom, jaká
Při připojení MouthMouse k počítači pak
aktivita (dotyk, hlas, pohyby úst a jazyka, dech
uživatel ovládá pohyb kurzoru po obrazovce
apod.) je pro uživatele nejpohodlnější – na tu se
například pohybem svých úst a kliknutí realizuje
pak systém MouthMouse zaměří.
jazykem, mimikou, dotykem, skusem,
hlasem – podle přání a možností.
Počítač lze obsluhovat prakticky
Pomůcky MouthMouse naleznete
do stejné míry, jako jej ovládá běžný
v domácnostech, na specializovaných
uživatel. Například kromě psaní textů
klinikách, v sanatoriích, rehabilitačních
či běžné práce lze hrát i řadu
zařízeních, léčebnách, v domovech
počítačových her, což bylo rovněž
demonstrováno před televizními
pro seniory i jinde.
kamerami v hlavních zpravodajských
relacích. Psaní dokumentů je možné
nejen prostřednictvím klávesnice na obrazovce,
Společně s produkty firma poskytuje
ale také pomocí externí klávesnice
i odborné služby. V případě, že máte
na samostatném displeji. Případně lze text
o pomůcky zájem, kontaktujte společnost
zaznamenávat velmi jednoduše a rychle
Bentronic a domluvte si návštěvu přímo u vás.
diktováním hlasem. Nejvýhodnější způsob si
Přístroje vám budou odborně předvedeny.
opět zvolí uživatel dle svých preferencí.
Firma má mnohaletou praxi v oboru včetně
zkušeností s vyřízením dotací, a to například
Maximální využití možností uživatele
od úřadu práce, kde můžete získat až devadesát
V případě, že uživatel je schopen hýbat částí
procent z ceny, ale také od nadací a dalších
těla a dokáže realizovat dotyk, může řídit
institucí. Kontakty a další informace najdete
inteligentní domácnost jeho prostřednictvím.
na webových stránkách www.mouthmouse.eu.

Systém umožňuje uživateli vykonávat nejrůznější
běžné činnosti
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Jak poznat
Duchennovu svalovou
dystrofii a jak ji léčit
Text: Mgr. René Břečťan | Foto: Parent Project

Duchennova svalová dystrofie (DMD) je závažné, vrozeně podmíněné,
progresivní a zatím kauzálně neléčitelné vzácné onemocnění s velmi
závažnou prognózou. Příčinou nemoci DMD je mutace v genu pro
strukturální protein svalu, takzvaného dystrofinu, jehož funkcí je
stabilizace membrány svalových buněk. Přesto je možné pacienty léčit
a tím jim zásadně změnit prognózu a kvalitu života.
Příznaky svalové dystrofie

Prvním krokem je správné rozpoznání
obtíží a včasná diagnostika. V oblasti určení
diagnózy je na tom Česká republika velice
dobře. Ve sledovaných státech dochází
k určení diagnózy průměrně ve věku 4,3 roku,
u nás již dokonce v 3,7 roku věku. Rovněž
v oblasti genetických testů jsme na tom velice
dobře. Vzhledem k multioborové léčbě by
pacienti s DMD měli být sledováni
v neuromuskulárních centrech. Mezi hlavní
lze zařadit centra ve FN Motol a FN Brno.
První příznaky se začínají projevovat
kolem třetího roku, chlapci hůře vstávají ze
země, neujdou delší vzdálenosti, mají
problémy s chůzí do schodů a celkově nestačí
svým vrstevníkům. Nemoc postupně oslabuje
kosterní svalstvo končetin a trupu. Chlapci
nejprve chodí výrazně kolébavou chůzí
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po špičkách a následně mezi sedmým až
dvanáctým rokem ztrácejí zcela schopnost
chůze. V raném dospívání mezi třináctým až
devatenáctým rokem bývají zasaženy i svaly
srdeční a dýchací. Průběh nemoci lze celkem
dobře předvídat, i když u pacientů bývá
rozdílná rychlost progrese.

Jedno z hlavních neuromuskulárních center je ve
Fakultní nemocnici Motol

Možnosti léčby onemocnění

Při podezření na DMD by měl být pacient
odeslán k dětskému neurologovi. Diagnostika je
založena na klinickém obraze, hodnotách
svalových enzymů v periferní krvi (CK)
a následně na genetickém vyšetření. Určení
typu mutace je podstatné zejména s ohledem
na nové možnosti léčby.
Léčba je převážně symptomatická a jejím
obecným cílem je co nejvíce prodloužit
schopnost samostatné chůze a odvrátit či
oddálit nástup druhotných komplikací, jako
jsou rozvoj skoliózy, respirační insuficience,
kardiální postižení.
Standardem léčby je dlouhodobá léčba
kortikoidy (Prednison/Deflazacort), která se
obvykle zahajuje mezi 4. a 6. rokem věku.
V této oblasti jsme v posledních letech v České
republice udělali velký pokrok. Ještě v roce 2011
a 2012, kdy se uskutečnil velký mezinárodní
výzkum, jsme měli mezi srovnávanými státy
nejnižší procento pacientů s nasazovanou

PŘÍČINY SVALOVÉ DYSTROFIE
Příčinou dystrofie typu Duchenne (DMD) jsou mutace v genu pro dystrofin, které způsobují
úplnou absenci dystrofinu. Mutace vyvolávající parciální deficit dystrofinu jsou příčinou širší
skupiny fenotypů, jedním z nejčastějších je pak mírnější forma pletencové svalové dystrofie
typu Becker (BMD). Gen pro dystrofin je lokalizován na krátkém raménku chromozomu X
(Xp21.2). Jedná se tedy o gonosomálně recesivní onemocnění s úplnou penetrací
u postižených chlapců. Nemoc postihuje prakticky jenom chlapce, ženy bývají ve většině
případů asymptomatické přenašečky. De novo mutace tvoří až třicet procent všech případů.
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léčbou steroidy. Nyní jsme v této oblasti
prakticky dostihli vyspělé státy. V léčbě
kardiomyopatie a poruch srdečního rytmu jsou
obecně doporučovány ACE inhibitory
a betablokátory. U respirační insuficience je
zásadní umělá plicní ventilace a pravidelné
používání kašlacího asistenta.

První lék zaměřený na příčinu DMD

V roce 2014 byl podmínečně schválen lék
Translarna, který ovlivňuje přepis DNA a tím
zvyšuje tvorbu proteinu dystrofinu. Jedná se
o první skutečný lék pro chlapce s DMD, který
se zaměřuje na příčinu nemoci a umožňuje
obnovit produkci proteinu dystrofinu. Je však
vhodný pro velmi malé procento chlapců, neboť
je zatím indikován jen pro pacienty nad pět let
věku, kteří jsou ještě schopni samostatné chůze
a mají v DMD genu bodovou mutaci
s předčasným stopkodonem. V současné době
mají v České republice zajištěnou léčbu tímto

DUCHENNE / BECKER

by terapie mohla zpomalit rozvoj choroby.
Do budoucna by tak mohla pomoci všem
pacientům, u nichž nemoc způsobuje absence
částí příslušného genu, tedy asi šedesáti
procentům chlapců s DMD. Další nadějnou
studií je takzvaná up regulace utrofinu, což je
bílkovina strukturálně a funkčně podobná
dystrofinu. Utrofinová modulace má obrovský
léčebný potenciál, protože by byla vhodnou
léčbou pro všechny pacienty s diagnózou DMD.
Vedle stávajících klinických studií
probíhajících v České republice jsou nyní další
tři pro Duchennovu dystrofii v jednání a je
předpoklad, že budou v některém z center
v blízké době zahájeny.

Výzkum přínosů CoughAssist

V roce 2015 byl prvním pacientům s DMD
při hospitalizaci na dětské pneumologii ve FN
Motol nasazen „CoughAssist“, kašlací asistent,
který u chlapců stabilizoval dechové funkce
a v případě respiračních infektů umožnil
zkrácení doby nutné k léčbě. Vlivem
progresivního oslabení dýchacích svalů
a následné respirační insuficienci totiž chlapci
nejsou schopni při infektu vykašlávat, takže je
nutná hospitalizace na klinice. Při použití
kašlacího asistenta lze těmto potížím předejít.
Na základě těchto prvních zkušeností,
nových poznatků ze zahraničí a také díky
spolupráci s MUDr. Terezou Doušovou
z FN Motol a Mgr. Kateřinou Neumannovou

Činnost Parent Projectu zahrnuje i účast na
sportovních akcích

přípravkem čtyři pacienti. Zařadili jsme se tak
mezi většinu států EU, které hradí léčbu tímto
přípravkem. V EU je nyní již osmdesát procent
všech vhodných pacientů na této léčbě.
V současné době jedná Evropská lékařská
agentura o prodloužení podmínečného
schválení Translarny.

Nadějný výzkum dalších léků

Vzhledem k velmi omezeným
terapeutickým možnostem se pochopitelně
naděje pacientů a jejich rodin upírají
k výzkumu dalších nových léků. Na světě je
registrováno více než dvě stě studií zaměřených
na Duchennovu svalovou dystrofii
v nejrůznějším stadiu testování. Velmi
sledovanou metodou je takzvaný exon skipping,
který má DMD zmírnit na Beckerovu svalovou
dystrofii (nastartuje tedy produkci bílkoviny
dystrofin, byť v malém množství). Některé ze
studií této metody přitom probíhaly i v České
republice a prozatímní výsledky naznačují, že
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PACIENTŮM A JEJICH
RODINÁM POMÁHÁ
PARENT PROJECT
Parent Project, z. s. (Projekt rodičů) je
nezisková organizace založená rodiči,
jejichž děti se narodily se svalovou
(muskulární) dystrofií Duchenne (DMD) /
Becker (BMD). Organizace byla založena
v roce 1994 v USA a v ČR působí
oficiálně od roku 2001. Posláním spolku
je prosazovat a hájit zájmy pacientů
s DMD/BMD a členů, vytvářet podmínky
pro zlepšování a zajištění kvalitního života
i péče a podporovat zajištění účinné
léčby. Více o činnosti spolku se dočtete
na stranách 16 a 17.

z Katedry fyzioterapie, Fakulty tělesné kultury
Univerzity Palackého Olomouc, která má
nejbohatší zkušeností s využíváním kašlacího
asistenta u pacientů s nervosvalovým
onemocněním, zahájila organizace Parent
Project klinickou studii s pěti chlapci ještě
v polovině roku 2015. Byli do ní zařazeni
chlapci, kteří byli hospitalizováni kvůli
respiračním potížím a využívají neinvazivní
plicní ventilaci BiPAP. Účastníci studie
pravidelně denně využívají kašlací asistent
a v pravidelných cyklech absolvují kontrolní
vyšetření.
Hlavními cíli studie jsou:
• prokázat účinnosti pomůcky,
• získat skutečné důkazy o účinku pomůcky,
• získat dostatečné argumenty pro zavedení
úhrady pomůcky zdravotními pojišťovnami
pro pacienty s nervosvalovým
onemocněním.

Kvalitní komplexní péče umožňuje nemocným různé
aktivity

Osvěta pro rodiče i lékaře je důležitá – výstava
Žijeme s vámi

Studie pod vedením Mgr. Kateřiny
Neumannové bude po roce vyhodnocena
a výsledky zveřejněny. Parent Project také
zahájil řízení s VZP o zavedení úhrady této
pomůcky a po souhlasu VZP s úhradou
probíhá nyní finální fáze smluvního
podchycení center, která budou moci tento
přístroj (nejen nemocným s DMD)
předepisovat. Díky popularizaci této pomůcky
a šíření povědomí mezi odbornou veřejností
ze strany Parent Projectu a lékařů dnes tyto
přístroje potřebným pacientům individuálně
schvalují revizní lékaři.
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Parent Project pomáhá
rodinám už patnáct let
Text: René Břečťan | Foto: Parent Project

Parent Project (Projekt rodičů) je nezisková organizace založená
rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií
typ Duchenne/Becker. Organizace byla založena v roce 1994
v USA a v České republice působí oficiálně od roku 2001.
Jedná se o pacientskou organizaci, která vždy stála na práci
dobrovolníků – rodičů chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií
(DMD) a Beckerovou svalovou dystrofií (BMD). Přesto je její vliv
na zkvalitňování péče o pacienty v České republice zásadní.
a analýz, Masarykovou univerzitou v Brně,
spolkem Parent Project a Fakultní nemocnicí
v Brně. Na tuto aktivitu navázal projekt REaDY
– REgistry of muscular DYstrophy, jehož cílem
je evidovat co nejvíce pacientů trpících
vrozenými genetickými vadami (DMD/BMD,
SMA, DM a FSHD) a díky kompletním
genetickým vyšetřením pomoci při vývoji léčby
a péče o nemocné.

Boj za lepší péči o pacienty
V dubnu 2016 se v Praze konala 3. celostátní
konference na téma péče o pacienty s DMD/BMD

Intenzivní spolupráce s lékaři

Spolupráce Parent Projectu s lékaři je nutná
a přínosná. Jen díky tomu mohlo dojít
v posledních letech k výraznému zlepšení
v oblasti diagnostiky, včasného zahájení
symptomatické léčby i v rozvoji komplexní péče.
Ta je u dětských pacientů již na dobré úrovni,
především v centrech ve FN Motol v Praze
a ve FN Brno. Parent Project úzce spolupracuje
neuroložkou MUDr. Janou Haberlovou, Ph.D.
z FN Motol i MUDr. Lenkou Mrázovou
z FN Brno. Postupně se daří zapojovat další
lékaře z jiných oborů.
Avšak nebylo tomu tak vždy. Na samém
počátku založení organizace o nemoci nevěděli
prakticky nic rodiče, ale ani lékaři. S nástupem
internetu bylo možné začít sledovat informace
ze zahraničí a k informovanosti přispěla i účast
na zahraničních konferencích, kam lékaři začali
vyjíždět právě s podporou Parent Projectu.
Důležitým mezníkem byl v roce 2004 vznik
registru nemocných českých a slovenských
pacientů s DMD/BMD, který byl výsledkem
spolupráce mezi Institutem biostatistiky

V letech 2011 až 2012 proběhla v sedmi
zemích mezinárodní srovnávací studie, do níž
se zapojila i Česká republika. Bylo zjištěno, že
steroidovou terapii, která je standardem léčby,
u nás dostává jen 29 procent lidí, což bylo
vůbec nejméně ze zapojených zemí (například
oproti Velké Británii se 75 procenty). Pokud
byla terapie nasazena, bylo to většinou již
v příliš vysokém věku, kdy přínos nebyl
odpovídající. Stejně špatné výsledky byly
u ventilační podpory, kterou u nás tehdy
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dostávalo jen 18 procent pacientů starších 16
let (v Dánsku je to 75 procent).
Na pravidelnou fyzioterapii v té době chodila
necelá polovina českých pacientů,
v sousedním Německu to bylo 88 procent.
I z výše uvedených důvodů začal Parent
Project organizovat velké odborné konference
pro lékaře i pro rodiče dětí s DMD/BMD. Ty se
v letech 2011 a 2013 zaměřily na rozvoj domácí
a odborné péče o pacienty, na práci s registrem
nemocných a problematiku včasného zahájení
steroidové léčby.

Kvalitu života s DMD lze zlepšit

Významnou událostí se stala 3. odborná
konference na téma péče o pacienty
s DMD/BMD, která se uskutečnila v dubnu
2016 v Praze. Věnovala se zkvalitnění života
chlapců s DMD/BMD a zajištění péče o dospělé
pacienty. Právě péče o dospělé muže
s Duchennovou svalovou dystrofií u nás
prakticky neexistuje. To, co se podařilo nastavit
za roky spolupráce u dětských pacientů, je nyní
nutné zavést i v dospělé péči. Právě na toto téma
přednášela na konferenci lékařka Ros Quinlivan
z University College London Hospital. V Anglii
má na starosti program přechodu dětských
pacientů s DMD do dospělosti. Na kvalitu života
nemocných má podle jejích slov velký vliv
fyzioterapie a pravidelná rehabilitace, později je
zásadní používání kašlacího asistenta a včasné
nasazení plicní ventilace. Významný vliv však
mají i sociální podmínky. V oblasti komplexní
péče je vzorem Dánsko, kde pacienti
v dospělosti žijí samostatně s pomocí asistentů.
V některých západních státech jsou programy,
které umožňují chlapcům a mužům s DMD
aktivně se zapojit i do veřejného života, mít
zaměstnání a vést tak v rámci možnosti
plnohodnotný život.

K informovanosti o DMD/BMD přispěla například i výstava Žijeme s vámi ve FN Motol
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Společné akce, sport či výstavy – i to
je život nemocných s DMD či BMD
Text: René Břečťan | Foto: Parent Project

Společná setkání rodin dětí
s DMD jsou důležitá pro výměnu
zkušeností, sdílení postupů
a novinek, ale také pro aktivní
zapojení nemocných. Rodiče,
ale i lékaři pak potřebují mít
přístup k aktuálním informacím
o nemoci a péči o nemocné.
V obou směrech pomáhá
rodinám i odborníkům nezisková
organizace Parent Project.
Zdroj informací pro rodiče

Prvním krokem, jak zprostředkovat zájemcům
informace o nemoci a možnostech péče, bylo
přeložení a vydání tzv. „Zlatého standardu“.
Pomocníkem rodičů se stala série publikací „Na
vzdělání záleží“ i „Příručka pro rodiny“. Brožurky
a materiály si členové spolku mohou stáhnout ze
stránek www.parentproject.cz, kde pravidelně
najdou i nové informace o nemoci. Ve spolupráci
s MUDr. Janou Haberlovou, Ph.D. zajišťuje spolek
internetovou on-line poradnu pro veřejnost.
V otevřených i soukromých on-line diskusích si
rodiče vyměňují zkušenosti ohledně péče,
pomůcek i akcí.
Velkým přínosem je účast členů výboru
nebo lékařů na mezinárodních odborných
konferencích, setkáních pacientů či na
setkáních UPPMD, mezinárodní organizace
rodin dětí se svalovou (muskulární) dystrofií,
jíž je Parent Project členem.

I nemocní se mohou skvěle bavit

Za léta působení spolku se stal tradicí letní
prázdninový pobyt rodin dětí s DMD. Na tato
setkání za rodinami a za kluky jezdí motorkáři
z MDA RIDE, kteří jsou hlavními
podporovateli Parent Projectu. Oblíbené jsou
i „dámské a pánské jízdy“, které umožňují vždy
jednomu z rodičů na chvíli si oddechnout
a zároveň klukům zažít několik dnů legrace
s tatínky nebo maminkami.
Již šest let se Parent Project aktivně účastní
pražského SPORTISIMO ½ Maratonu. Díky
spolupráci s občanským sdružením Running

Účastníci SPORTISIMO ½ Maratonu 2016

With Those That Can’t (RWTTC) se z naší účasti
stala velkolepá akce, při níž studenti medicíny
i lékaři běží s našimi kluky, vybavenými
speciálními sportovními vozíky. Navíc již deset
rodin může díky RWTTC a Parent Projectu
tento vozík využívat pro své denní sportování.
Tradicí se stal i turnaj ve hře boccia,
odvozené od francouzského pétanque
a přizpůsobené lidem s tělesným postižením.
V tomto sportu máme nejen výborné hráče, ale
dokonce i vicemistra světa, Jozefa Suchého, který
nás reprezentoval na mistrovství světa v Číně
v roce 2014.
Mezi opravdové svátky patří nejen pro kluky
s DMD každoroční benefiční akce MDA RIDE.
Letos se poprvé konala přímo v centru Prahy,
na Václavském náměstí. Úžasná atmosféra, pečlivě
připravený program, nádherné stroje a skvělá
hudba vytvořily z akce nezapomenutelný zážitek.
Parent Project lze potkat také na benefičních
plesech, soutěžích, závodech a dalších akcích
po celé České republice.

Výstava Žijeme s vámi ukázala, jak nemoc změní
život nemocných i jejich rodin

Výstava „Žijeme s vámi“ v senátu

Na konci roku 2014 zahájil Parent Project
v Senátu České republiky kampaň s názvem
„Žijeme s vámi“ zaměřenou převážně
na odbornou veřejnost, státní správu a média.
Jednalo se o fotografie chlapců s DMD
doplněné o jejich životní příběhy a fotografie
z akcí. Na čtrnácti velkoplošných boardech se
představili chlapci v různých fázích nemoci
podle svého věku – od nejmladšího čtyřletého
až po jednatřicetiletého muže s DMD. Cílem
bylo ukázat, jak během několika let dokáže
nemoc chlapcům i jejich rodinám zcela změnit
život. V roce 2015 pak pokračovaly výstavy na
Nové radnici, sídle pražského magistrátu,
a v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky. Letos byla výstava součástí 3.
odborné konference k DMD a následně ji bylo
možné shlédnout ve FN Motol. Tato série
výstav měla velký význam pro zahájení bližší
spolupráce s poslanci a zástupci státní správy.

Bez podpory to nejde

Parent Project plně funguje již patnáct let.
Bez nadšení rodičů se samozřejmě neobejde,
avšak tak bohatá činnost by rozhodně nemohla
být realizována ani bez podpory sponzorů
a partnerů. Od roku 2001 let jich byla celá řada
a všem patří obrovský dík. Mezi ty stálé a věrné
patří MDA RIDE, Montáže Brož,
Královéhradecký kraj, Ministerstvo
zdravotnictví ČR, Úřad vlády ČR, SIKA,
RWTTC.
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Nové pracoviště v Nymburce
pečuje o chronické pacienty
Text a foto: MUDr. Anton Baluch, primář oddělení, NIP Chronicare s. r. o., Nymburk

„Zajímáme se o vaši budoucnost, protože se chceme stát její
součástí,“ to je motto nově otevřeného specializovaného pracoviště
NIP Chronicare, které sídlí v pavilonu H v areálu nemocnice Nymburk
a zaměřuje se na poresuscitační a následnou intenzivní péči
o chronické klienty. Činnost oddělení představuje ve svém článku jeho
primář, MUDr. Anton Baluch.
Lidský přístup ke klientům

Demograficky stárnoucí populace,
prevalence chronických onemocnění, enormní
nátlak na lůžka poskytující chronickou
intenzivní péči ze strany společnosti
i pojišťoven a především dlouholeté zkušenosti
s domácí umělou plicní ventilací (DUPV) nás
vedly k otevření oddělení, které zajišťuje
efektivnější, koordinovanější a plynulejší
přechod ventilodependentního klienta
do domácího prostředí a jeho péči i mimo
nemocniční prostředí.
Spektrum diagnóz, s nimiž se zde
setkáváme, je velmi pestré: od neurologických,
interních, chirurgických až po posttraumatické.
Odbornou péči zabezpečují lékaři
s dlouhodobou zkušeností s ventilodepen
dentními klienty. Nelékařský tým tvoří
kvalifikované sestry a nižší zdravotní personál,
kteří společně zabezpečují kontinuální,

Návrat domů je přáním každého chronického pacienta

profesionální, ale především lidský přístup
ke klientovi a jeho rodině. Týmová práce je
u nás zárukou kvalitních služeb.
Nedílnou součástí péče je rovněž
fyzioterapie, jejímž cílem je především zlepšení
respiračních funkcí, snaha o převedení klienta
na spontánní ventilaci a prevence vzniku
komplikací vznikajících z dlouhodobého
upoutání na lůžko. Posturální terapie s co
nejčasnější vertikalizací klienta zvyšuje jeho
šance na propuštění do domácího prostředí.
V zájmu zlepšení fyzické a především psychické
stránky klientů zařazujeme do léčebného
programu také canisterapii, jež má nepochybně
pozitivní účinky.

Naděje na návrat domů

Víte, jaká je nejčastější otázka pacienta
v nemocnici? Ano, je to ‚Kdy už půjdu domů?‘.
U chronických onemocnění se četnost těchto

Rodinní příslušníci se musí
na domácí péči dobře připravit

dotazů mnohonásobně zvyšuje. Doba
hospitalizace se místo dní počítá na týdny,
měsíce… Naděje na návrat domů je často nízká,
mnohokrát žádná.
Benefitem našeho oddělení je uchování této
naděje na návrat domů. DUPV je
celospolečenský problém a vyžaduje
specializovanou přípravu jak ze strany klienta,
tak ze strany rodiny. Mezi intervence ovlivňující
úspěšný návrat klienta do domácího prostředí
neodmyslitelně patří edukace klienta i jeho
rodiny. Jejím cílem je redukovat pocit
bezmocnosti a nepotřebnosti a najít nový smysl
života pro chronického klienta i jeho rodinu.
Rodinní příslušníci musí porozumět základům
ventilace a připravit se na zvládnutí
ošetřovatelské činnosti v domácím prostředí.
Edukační plán stanovujeme na základě
každodenních profesních zkušeností i podnětů
samotných klientů DUPV a jejich rodinných
příslušníků. Plán přihlíží k individuálním
potřebám klienta a jeho rodiny.
Víme, jak je náročné čtyřiadvacet hodin
denně pečovat o příbuzného, proto
propuštěním klienta do domácího prostředí náš
benefit nekončí. I poté pomáháme rodinám
zvládnout každou situaci, ať už radou
po telefonu, nebo osobní návštěvou. V jakékoliv
situaci (při zhoršení stavu i v případě potřeby
pečující rodiny získat určitý čas na regeneraci)
jsme schopni zajistit rehospitalizaci klienta
na našem oddělení.

Zajímáme se o Vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.

BENEFITEM našeho oddělení je návrat vašeho příbuzného domů.

NEMOCNICE NYMBURK – pav. H | Boleslavská tř. 425/9, 288 01, Nymburk
E-mail: info@chronicare.cz | Sesterna: +420 326 550 688 | Vrchní sestra: +420 326 534 992
Facebook: Chronicare
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Pomoc rodinám s dětmi
trpícími nervosvalovým
onemocněním

Text a foto: Kolpingova rodina Smečno

Kolpingova rodina Smečno je pobočný spolek organizace Kolpingovo dílo České
republiky, který byl založen v roce 2001. Dva naše projekty jsou zaměřeny na
podporu rodin pečujících o děti s diagnózou spinální muskulární atrofie a jinými
nervosvalovými onemocněními. Vzhledem k tomu, že onemocnění našich klientů
jsou velmi vzácná, službu poskytujeme na celém území České republiky.
‹

Izabelka – nejmladší vozíčkářka, jejíž rodině pomáhá centrum ve Smečně

Pomoc rodinám dětí se SMA a DMD

Největší procento našich klientů představují
děti s diagnózou spinální muskulární atrofie (SMA)
a Duchennova muskulární dystrofie (DMD).
SMA je neurodegenerativní onemocnění,
při němž postupně odumírají neurony v míše,
které řídí vědomé pohyby svalů. Dítě tak
pozvolna ztrácí schopnost se pohybovat, ale
i polykat či dýchat. Intelekt těchto dětí není
zasažen, jsou neuvěřitelně vynalézavé,
komunikativní a zábavné.
DMD je genetická choroba, která postihuje
pouze chlapce. Organismus nemocného při ní
není schopen produkovat svalovou bílkovinu
dystrofin, v důsledku čehož začínají svaly
postupně ochabovat.
Projekty zaměřené na podporu rodin
pečujících o děti s nervosvalovými onemoc
něními fungují při Kolpingově rodině Smečno
od roku 2007 a jsou velmi provázané.

Projekt raná péče

Rodinám s dítětem se vzácným
nervosvalovým onemocněním ve věku nula až
sedm let je určen projekt rané péče, zařazený
mezi sociální služby. Službu poskytujeme
převážně v domácím prostředí. Náplní této péče
je podpora vývoje dítěte tak, aby dosáhlo
maximálního možného rozvoje svých
schopností a dovedností. Současně také
pomáháme pečující rodině a snažíme se jí
poskytnout informace o dostupných metodách,
nových kompenzačních pomůckách
a postupech, jak s dítětem nejlépe pracovat.
Základem poskytovaných služeb jsou
konzultace v rodinách. Délka a průběh návštěvy
se řídí potřebami dítěte a přáním rodičů. Každá
rodina má svého sociálního pracovníka, který ji
pravidelně navštěvuje a poskytuje jí sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání s úřady
a institucemi i praktické a odborné rady pro
komunikaci a hru s dítětem.
V rámci rané péče nabízíme zprostředkování
kontaktů na další odborníky (dětský neurolog,
psycholog, logoped, fyzioterapeut, speciální
pedagogické centrum, pedagogicko
‑psychologická poradna), pomoc při výběru
vhodného předškolního a školního zařízení,
pomoc v otázkách integrace. Rozsah projektu
shrnuje připojená tabulka.

Podpora rodin se SMA a dystrofiemi

Tento projekt paří do rodinné politiky a není
u něj vymezena věková hranice. Máme v péči
i dospělé klienty. Starším dětem v jeho rámci
nabízíme obdobné služby jako u projektu rané
péče a navíc pořádáme víkendové a týdenní
rodinné pobyty, které rádi využívají i klienti rané
péče. Rodiče zde mohou mezi sebou sdílet své
radosti a strasti, poučit se v rámci vzdělávacích
bloků, ale také si na chvilku odpočinout od svých
nemocných i zdravých ratolestí, které zabaví
vyškolení asistenti. Děti si pak užijí spoustu
zábavy v rámci připraveného programu.
O prázdninách, během letního tábora, mají
děti od sedmi let jedinečnou příležitost
vyzkoušet si, jaké to je být samostatný. Cílem
této akce je umožnit dětem zdokonalit si své
komunikační dovednosti, zažít spoustu legrace,
dozvědět se mnoho nového, najít si kamarády
s podobnými problémy a starostmi a dopřát
odpočinek všem rodinným příslušníkům, kteří
se během roku věnují náročné péči.

PROJEKT „PODPORA RODIN
SE SMA A DYSTROFIEMI“ 2015
Počet klientů a jejich rozložení dle diagnóz
Celkový počet přihlášených klientů: 70

ostatní
17 %

SMA 1
17 %

Účastníci letního dětského tábora ve Smečně

SMA 2
24 %

RANÁ PÉČE V KOLPINGOVĚ RODINĚ SMEČNO V ROCE 2015
Kolik rodin obstaráváme?

63

V kolika krajích ČR působíme?

13

Kolikrát jsme v průběhu roku 2015 kontaktovali rodiny?

908

Kolik konzultací s odborníky z různých oblastí jsme uskutečnili?

867

Kolika rodinám jsme nyní po navýšení kapacity schopni poskytovat služby?

65

DMD
32 %
SMA

SMA 3
10 %

– spinální muskulární atrofie (číslo upřesňuje
typ onemocnění)
DMD – dystrofie Duchenne/Becker
Ostatní – děti bez stanovené diagnózy nebo velmi
vzácná neuromuskulární onemocnění
s četností výskytu méně než 10 jedinců v ČR

JSI DOMA · číslo 1 · září 2016

SMA

21

Pošli dál dobrý skutek
PŘÍBĚH, KTERÝ SE STAL
Bára žije se vzácným onemocněním, spinální muskulární atrofií, už
třicet let. Do projektu „Podpora rodin se SMA“ se aktivně zapojila
ihned při jeho vzniku. Pro ostatní rodiny je Bára nesmírně cenným
člověkem. Mohou se totiž při společných setkáních na vlastní oči
přesvědčit, že i s výrazným tělesným omezením lze prožít život bohatý
na zážitky, že s vozíkem je možné cestovat a dokonce i pracovat.
Bářin úsměv dodává sílu a podporu nejen
dětem v Rodinném centru Smečno

B

ára prožila své dětství a dospívání
na počátku devadesátých let
minulého století – tedy v době, kdy
výběr kompenzačních pomůcek pro
děti byl značně omezený. K tomu, aby se dítě
na vozíku mohlo účastnit výuky v běžné škole,
bylo třeba především úsilí rodičů. Přesto Bára
v rodném městě absolvovala obchodní

akademii a pokračovala dále ve studiu
na vysoké škole, kterou úspěšně dokončila.
Ačkoli je Bára zcela závislá na pomoci druhé
osoby, rozhodla se, že bude pracovat. Baví ji
studium cizích jazyků, a tak několik hodin
v týdnu tráví výukou angličtiny v základní škole
a ve své soukromé praxi. V létě pro děti
organizuje jazykové kurzy angličtiny a již dva

Přístroj CoughAssist pomohl Báře v obtížné situaci

roky připravuje program pro prázdninový
pobyt rodin s dětmi se SMA, který probíhá
v Rodinném centru Smečno. Děti jsou nadšené.
Bára totiž přesně ví, jaké hry zvládnou, a rovněž
výtvarné činnosti promyslí tak, aby každý byl
na chvíli umělcem. Všechny aktivity
samozřejmě během příprav svědomitě zkouší
sama na sobě.
Na podzim roku 2015 Bára onemocněla.
Zprvu nevinná viróza přerostla v silné
zahlenění. Báře se nedařilo dobře odkašlat
a objevily se typické dechové obtíže. Její
maminka volala o pomoc. Během jednoho dne
se našim konzultantkám podařilo zajistit pro
Báru zapůjčení moderní rehabilitační pomůcky
CoughAssist („kašlací asistent“), který našim
klientům pomáhá odkašlávat. Toto zařízení
pročišťuje dýchací cesty tím, že v nich vytváří
přetlak a poté náhle podtlak. Změny tlaku
vedou k rychlému vydechnutí a simuluje se tím
přirozený kašel. Pravidelným používáním
přístroje se dýchací cesty udržují ve zdravém
stavu a snižuje se počet hospitalizací. Jediným
záporem tohoto vynálezu je zatím fakt, že jej
nehradí zdravotní pojišťovny a jeho cena činí
téměř 120 tisíc korun. Ještě týž den byla
domluvena odborná konzultace
s pneumoložkou ve Fakultní nemocnici Motol.
Bára absolvovala vyšetření a kašlací asistent byl
nastaven přesně podle jejích požadavků. Tento
pracovní den byl neuvěřitelně dlouhý a končil
jen pár desítek minut před půlnocí.
Bářin příběh oslovil nadaci Život dětem
natolik, že se rozhodla jí pomoci
s financováním této pomůcky. Bára byla dojata.
Neváhala a poslala dobrý skutek dále. Finanční
dar vnímá jako půjčku, kterou splatí
po menších částkách jinde. Stala se Dobrým
andělem a každý měsíc přispívá dohodnutou
částkou jednomu dítěti s diagnózou, kterou
sama nejlépe zná – SMA.

22

RADY & TIPY

JSI DOMA · číslo 1 · září 2016

Péče o pacienty
s perkutánní
endoskopickou
gastrostomií
Text: Mgr. Lucie Kosková
Foto: Wikimedia Commons

Perkutánní endoskopická
gastrostomie (PEG) je moderní,
bezpečná a jednoduchá
metoda zabezpečení enterální
výživy u pacientů, u kterých je
z nějakého důvodu vyloučena
možnost perorálního příjmu.
Pokud není možné přijímat
žádnou stravu ústy, zajišťuje PEG
optimální přísun živin pohodlnou
a diskrétní cestou, která zásadním
způsobem nenaruší dosavadní
kvalitu života.

P

erkutánní endoskopická gastrostomie
je tenká sonda, jejíž jeden otvor ústí
na kůži břicha a druhý v žaludku.
Do kanálku, který je dlouhý 2–3 cm
(záleží na tloušťce podkožního tuku), je
zaveden speciální set se sondou, která slouží
k podávání stravy a zabraňuje jejímu úniku
mimo žaludek. Ve chvíli, kdy se pacientův stav
zlepší, se sonda odstraní a místo vpichu se
do 10–12 hodin zcela zatáhne a zhojí.
PEG je vhodným řešením pro ty, kdo
nemohou potravu přijímat dlouhodobě.
U domácí péče to znamená déle než 4–6 týdnů,
u hospitalizovaných pacientů může jít i o kratší
dobu, především je-li to spojeno s vyšším
komfortem a bezpečím pro pacienta, než by
tomu bylo při jiných cestách podávání výživy.

Jakou výživu používat?

U pacientů živených PEG musí strava být
v takové konzistenci, aby sondou bez problémů
procházela a neucpávala ji. V této souvislosti
vyvstává otázka podávání potravy upravené
mixováním. Lze tak sice dosáhnout vhodné
konzistence, ale výživová hodnota a celková
kvalita nikdy nemohou pokrýt skutečné
potřeby organismu. Proto tento druh výživy
zásadně nedoporučujeme.

Souprava pro PEG
se sondou, kanylou
a fixační destičkou

Lepší řešení představuje klinická enterální
výživa, což je kompletní nutričně vyvážená strava,
speciálně vyrobená pro podávání sondou.
Obsahuje veškeré pro tělo potřebné živiny – tuky,
cukry, bílkoviny, vlákninu, vitaminy, minerální
látky a stopové prvky – a to v optimálním
poměru. Do PEG je možné aplikovat denní
potřebnou dávku klinické enterální výživy
a tekutin. Při používání klinické enterální výživy
máte jistotu, že dostáváte plnohodnotnou stravu,
která není ničím kontaminována, a zároveň že
nedojde k ucpání sondy.

Postup podávání výživy do PEG

Způsob podávání je dávkový (bolusový)
– žaludek je přizpůsoben přijímat potravu
v různých dávkách, nejčastěji se podává cca
300 ml v intervalu 2–3 hodin během dne, v noci
ponechte žaludek v klidu. Výživu podávejte
pomocí Janettovy stříkačky. Janettovu stříkačku
po podání výživy vždy pečlivě umyjte pod
proudem horké vody. Večer po podání poslední
dávky ji vyvařte rozloženou v nádobě s pitnou
vodou.
UPOZORNĚNÍ: Výživu podáváme
pouze tehdy, je-li jisté, že podstatná
část předchozí dávky už žaludek
opustila. Při pocitu plného žaludku,
vzedmutého nadbřišku nebo pokud
po otevření setu vytéká pod tlakem
žaludeční obsah, je třeba podání výživy
odložit! Pokud obtíže neustupují, je
nutné se poradit s lékařem!

Při podávání výživy je vhodné, aby pacient
seděl nebo měl zvýšenou horní polovinu těla
a setrval v této pozici ještě 30–60 minut
po skončení podávání. Snižuje se tím riziko, že
se výživa dostane ze žaludku do horních cest
dýchacích. Po ukončení podávání výživy je
nezbytné set vždy uzavřít, aby nedocházelo
k úniku výživy nebo žaludečních šťáv.
Prášek získaný rozdrcením tablet (popř.
vysypáním z kapslí) rozpusťte v malém
množství tekutiny (čaj, převařená voda). Tuto
směs nasajte do Janettovy stříkačky a po jídle
podejte do sondy.
UPOZORNĚNÍ: Sondu proplachujte
před každým podáním výživy
i po skončení podávání! K proplachům
používejte 30–50 ml čaje nebo
převařené vody, nesmí se používat
kyselé roztoky (ovocné šťávy, limonády,
minerálky), neboť by mohlo dojít
ke sražení výživy a ucpání sondy!

Jak ošetřovat PEG

V prvních dvou týdnech se PEG ošetřuje
každý den a je třeba si všímat všech změn
(zarudnutí, hnis, vytékání výživy apod.). Pod
přítlačnou destičku lze v prvních dnech
po zavedení nebo při řešení komplikací vkládat
sterilní čtverec (případně i s dezinfekcí). Pokud
se objeví komplikace, informujte lékaře. Po této
době se kolem setu vytvoří vazivový kanálek
a PEG můžete bez obav ošetřovat pouze dvakrát
týdně. Pokud se v místě vpichu objeví

JSI DOMA · číslo 1 · září 2016

ZÁHLAVÍ

komplikace (zánět, hnis), je nutné PEG opět
ošetřovat denně.
Postup:
1. 	Šetrným tahem za sondu zjistěte, zda se
nepovytahuje z místa vpichu. Pokud nebylo
poslední ošetření provedeno správně nebo
došlo k uvolnění vnitřního disku, je větší
riziko komplikací!
2. 	Za stálého šetrného tahu za sondu nejdříve
uvolněte modrou fixační svorku a úchyty
zevní silikonové destičky fixující sondu.
Všimněte si značek na sondě, usnadní vám
návrat destičky do původní polohy.
3. 	Posuňte silikonovou destičku po sondě
směrem od stěny břišní asi o 5 cm.
4. 	Pečlivě očistěte místo vpichu a obě strany
destičky. Sledujte, jestli okolí vpichu není
zarudlé, bolestivé, jestli zde nejsou zbytky
výživy nebo žaludečních šťáv.
5. 	Poté omyjte (v prvních dnech nebo
v případě komplikací i vydezinfikujte) místo
vpichu i obě strany destičky. Za stálého
mírného tahu za sondu posuňte destičku
zpět ke kůži (orientujte se podle značek
na sondě) a úchyty uzavřete.
6. 	Zafixujte destičku modrou svorkou.
7. 	Sondu pusťte a poté se opakovaným šetrným

tahem ujistěte, zda mezi kůží a destičkou
není vůle (i při tahu musí destička dosedat
na kůži).
8. 	Místo vpichu překryjte prodyšným
obvazem, volný konec sondy lze ke kůži
fixovat náplastí.
UPOZORNĚNÍ: Dezinfekce
na bázi polyvidon-jódu (PVP-I,
např. Betadine, Braunol, Jodisol,
Braunovidon) a octenidin
‑dihydrochloridu, fenoxyetanolu
(např. Octanosept) nesmějí být
k dezinfekci sondy použity, protože
mohou negativně ovlivňovat fyzikálně
‑mechanické vlastnosti sondy.

Zvláštní upozornění

1.– 7. den po zavedení:
• provádíme převazy za stálého tahu za katétr,
• katétr nezanořujeme ani neotáčíme,
• dotahujeme fixační destičku těsně ke kůži,
aby byla pevně fixována, avšak nevytvořila
dekubitus,
• převaz provádíme 1 × za 24 hodin (při
znečištění ihned).
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Od 8. dne po zavedení:
• otáčíme katétrem při převazu v kanálu
o 180 °,
• převaz provádíme 1 × za 24 hodin (při
znečištění ihned).
Od 10. dne po zavedení:
• otáčíme katétrem při převazu v kanálu
o 180 °,
• navíc 2 × týdně zanořujeme hadičku o 3 cm
dovnitř a poté vytáhneme zpět, abychom
podpořili správnou tvorbu kanálu
a zabránili vrůstání vnitřní fixační destičky
ze strany žaludku do jeho sliznice, a tím
i pozdějším komplikacím,
• fixační destičku po ukončení převazu
ponecháváme volněji, s vůlí cca 5 mm
od kůže,
• od 14. dne provádíme převazy jen 2 × týdně,
• po 2 týdnech je možné se sprchovat,
oplachovat mýdlem, po 4 týdnech koupat.
Použitá literatura:
www.vyzivavnemoci.cz
Balogová, E., Brambušková, J.: Perkutánní
endoskopická gastrostomie. Sestra, 2011,
roč. 21, č. 10.
Standardní ošetřovatelský postup: Péče
o pacienta s výživovou stomií R/D/00999/10/007

VYBAVENÍ PRO DUPV

Distributor pro ČR:

Kontakt:

+420 606 606 155

Astral 150

Lumis 150

Invazivní & neinvazivní ventilace

Neinvazivní objemová ventilace

Stellar 150
Neinvazivní objemová ventilace

Více informací na
ResMed.cz
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Můj deník ze školy v přírodě
Text: Anna Hlavicová | Foto: archiv autorky

V rámci našeho studia
v Jedličkově ústavu celá naše
třída vyrazila na školu v přírodě.
Ubytováni jsme byli v malebné
jihočeské vesničce Buková, kde
se nachází statek, který patří
Jedličkovu ústavu.

Jednou z možností
zábavy na škole
v přírodě byla
trampolína

1. den

První den ráno jsme měli sraz u školy,
a jakmile všichni dorazili, začalo se nakládat.
Cesta nám trvala asi hodinu a půl, potom nás
ovšem čekalo vykládání a čekání na učitele,
kteří jeli vlastními auty. Když přijeli, dozvěděli
jsme se, kde máme pokoje, a začalo se
vybalovat. Já s Katkou jsme dostaly pokoj samy
pro sebe. Po obědě jsme měli povinný polední
klid a následně jsme vyrazili do vedlejší vesnice
Žár, kde mají výstavu totemů, které zobrazují
znamení zvěrokruhu. Po večeři jsme šli hrát
společenské hry a pak se šlo spát.

2. den

Ráno jsme se nasnídali a začali jsme se
trošku učit. Vystřídali jsme psychologii,
angličtinu a češtinu. Jelikož jsme skončili chvíli
před obědem, museli jsme počkat, než se začne

vydávat jídlo. Po obědě jsme opět měli polední
klid, během něhož jsem psala pohledy. Poté
jsme šly s Katkou na trampolínu. Když jsme
doskákaly, už na nás čekal pan řidič a náš učitel,
který nás naložil, a vyrazili jsme do Nových
Hradů podívat se na tamní hrad a do nedaleké
cukrárny. Po malé svačině celá naše třída
vyrazila do Terezina údolí, kde jsme počkali, až
pro nás přijde pan učitel a spolu s ním i naše
třídní. Celý promrzlí jsme se naložili do auta
a vyrazili jsme zpět. Jelikož s námi jely i naše
fyzioterapeutky, šla jsem po návratu cvičit,
a pak jsme se všichni vrhli na večeři. Po večeři
jsme se šli koupat a pak jsme si zazpívali.

3. den

Na výletě
jsme
obdivovali
sochy
zobrazující
znamení
zvěrokruhu

Ráno jsme se sešli u snídaně a po ní jsme se
šli zase učit. Tentokrát jsme však měli jen
češtinu, protože naši učitelé na angličtinu
a psychologii odjeli s druhou třídou, která tam
s námi byla na výletě. Odpoledne jsme vyrazili
poznávat okolí a dokonce jsme se mohli podívat
do jedné dílny, jak se vyrábí keramika, a také si
i něco koupit. Večer po večeři jsme hráli karty
a po nich hru Tik Tak Bum! a následně se šlo
na kutě.

4. den

Po snídani jsme jeli do Českých Budějovic,
kde jsme v rámci studia navštívili rehabilitační
centrum Arpida. Po exkurzi jsme se šli nasvačit
do parku a pak jsme se šli projít do místní

chráněné oblasti. Potom jsme se přesunuli
do centra města, abychom si zašli na oběd.
Po jídle jsme dostali rozchod. Já, Katka a můj
kamarád jsme rovnou vyrazili k autu, kde jsme
měli sraz. Cestou jsme zavítali
do nejmenovaného obchodu, u kterého jsme
měli zaparkované auto, abychom si koupili
nějakou zmrzlinu, jelikož ten den bylo strašné
vedro. Když jsme se u auta všichni sešli, začalo
se nakládat a následně jsme se vydali na cestu
zpět. Místo večeře byl táborák, a tak jsme si
všichni pochutnali na buřtech. Po setmění se
začalo zpívat. Každý mohl odejít, kdy chtěl. Já
spolu s Katkou a kamarády jsme šli do jídelny,
abychom si mohli popovídat a zahrát si nějakou
tu hru.

5. den

Poslední den jsme si mohli trochu přispat,
protože snídaně byla až v devět hodin.
Po snídani se balilo a chystali jsme se na cestu
zpět do Prahy. Zatímco dospělí pomáhali
s balením studentům, my jsme museli dokončit
úkoly, které jsme dostali na Bukovou. Úkoly
jsme dělali až do oběda, ale bylo to lepší, než
kdybychom je museli dělat o víkendu. Po obědě
jsme šli udělat poslední závěrečné foto a šlo se
nakládat do autobusu, který nás odvezl
do matičky Prahy. Celá škola v přírodě se mi
moc líbila a jsem ráda, že jsem ji mohla
absolvovat.
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RADY & TIPY

Příspěvek na péči se
poprvé po deseti letech
zvýší

péče podle zákona o sociálně-právní
ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek
na úhradu potřeb dítěte, protože požívá
důchod z důchodového pojištění, který je
stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě,
které je v plném přímém zaopatření zařízení
pro péči o děti nebo mládež);
• rodiči, kterému náleží příspěvek na péči
a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let
věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné
osoby a osob s ní společně posuzovaných je
nižší než dvojnásobek částky životního
minima oprávněné osoby a osob s ní
společně posuzovaných podle zákona
o životním a existenčním minimu.

Text: Jakub Šesták

Zdravotně postižení se letos poprvé od roku 2006 dočkali zvýšení
příspěvku na péči díky novele zákona o sociálních službách, která je
platná od 1. srpna 2016. Příspěvek je nyní vyšší o deset procent.
O zvýšení příspěvku není třeba žádat

„Jde o pomoc zejména pro ty, kteří se ve své
složité životní a zdravotní situaci neobejdou bez
pomoci a péče. Dlouholeté zmrazení valorizace
tohoto příspěvku dostalo postupně řadu těžce
zdravotně postižených do složité finanční
situace, a i proto je navržená valorizace tolik
důležitá,“ uvedl předseda vlády Bohuslav
Sobotka.
Novela zákona také nově zjednodušila řízení
o příspěvku na péči v případě dlouhodobě
hospitalizovaných osob. Nově bude možné vést
řízení o příspěvku na péči z nemocnice, když
bude pacient hospitalizován déle než šedesát dní.
Senioři a postižení nebudou muset
o navýšení žádat, stane se tak automaticky.
Příspěvek na péči se vyplácí od roku 2007.
Postižení a senioři si za něj mají zajistit
opatrování v sociálním zařízení či pomoc
doma. Dospělí nyní dostávají podle své
závislosti na pomoci měsíčně osm set, čtyři,
osm nebo dvanáct tisíc korun a děti tři, šest,
devět nebo dvanáct tisíc korun. Letos v létě
příspěvek pobíralo přes 335 tisíc lidí.

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho
roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické
osoby při zvládání základních životních potřeb
v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto
stupně závislosti se hodnotí podle počtu
základních životních potřeb, které tato osoba
není schopna bez cizí pomoci zvládat: mobilita,
orientace, komunikace, stravování, oblékání
a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické
potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče
o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje
u osob do 18 let).
Z příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc,
kterou jim může dle jejich rozhodnutí
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poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče,
registrovaný poskytovatel sociálních služeb,
dětský domov nebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu.

Mimořádné zvýšení příspěvku na péči
Příspěvek na péči může být zvýšen o částku
2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění
podmínek jednoho ze dvou následujících
důvodů:

1. Z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby
a osob s ní společně posuzovaných, a to
• nezaopatřenému dítěti do 18 let věku,
kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou
je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu
potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské

2. Z důvodu podpory zdravotně postižených
dětí předškolního věku:
• Zvýšení příspěvku na péči náleží
nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku,
kterému náleží příspěvek na péči ve
stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV
(úplná závislost). Výjimkou je dítě, kterému
náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze
systému dávek pěstounské péče podle
zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě,
jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb
dítěte, protože požívá důchod
z důchodového pojištění, který je stejný
nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které
je v plném přímém zaopatření zařízení pro
péči o děti nebo mládež.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
PRO OSOBY STARŠÍ 18 LET
Do 31. července 2016

Od 1. srpna 2016

I. stupeň

800 Kč

880 Kč

II. stupeň

4 000 Kč

4 400 Kč

III. stupeň

8 000 Kč

8 600 Kč

IV. stupeň

12 000 Kč

13 200 Kč

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
PRO OSOBY DO 18 LET VĚKU
Do 31. července 2016

Od 1. srpna 2016

I. stupeň

3 000 Kč

3 300 Kč

II. stupeň

6 000 Kč

6 600 Kč

III. stupeň

9 000 Kč

9 900 Kč

IV. stupeň

12 000 Kč

13 200 Kč
Zdroj: MPSV, vlada.cz, prispevky.cz
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Literární tipy pro odborníky i laiky
Text: Jakub Šesták

Péče o dlouhodobě nemocné jakéhokoliv věku vyžaduje specifický přístup, znalosti i schopnosti nejen
od lékařů a odborného personálu, ale i od rodinných příslušníků. Odborné publikace jsou pro každého
z nich cenným zdrojem poznatků, rad a zkušeností z praxe. Přinášíme vám několik tipů na knihy a články,
jež stojí za přečtení.

Jana Heřmanová a kolektiv:

Etika v ošetřovatelské
praxi

Hana Papežová:

Spektrum poruch příjmu
potravy
Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické
a výzkumné práce vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy a spolupracujících odborníků, především lékařů
a psychologů. Cílem je seznámit odborníky
s komplexní problematikou poruch příjmu
potravy, s klinicky ověřenými postupy, se
standardy léčby i s úskalími v každodenní
praxi. Zaměřuje se na nové terapeutické
přístupy, na prevenci i na podpůrné programy pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Publikace vyšla v nakladatelství Grada v roce 2010 a je určena odborné
lékařské veřejnosti, ale také pedagogům,
sociologům a studentům i informovaným
laikům.

Kniha vychází z reálné situace v českém
prostředí a odráží problémy sester v nemocnicích a dalších zařízeních. Obsahuje
mimo jiné kazuistiky, jež autoři získali
od českých sester. Obecná část knihy přibližuje výsledky výzkumu, který probíhal
České republice. Ukazuje se, že sestry v tuzemsku sdílejí etické záležitosti se svými
kolegyněmi v zahraničí, ale zároveň řeší
specifické problémy, které vyplývají z kompetencí, tradic a odlišností českého zdravotnického prostředí. Publikace vyšla v nakladatelství Grada v roce 2012.

Iva Holmerová a kolektiv:

Dlouhodobá péče
Monografie se zabývá problematikou chronických stavů způsobujících disabilitu, převážně s ohledem na pacienty vyššího věku
v ústavní péči. Zdravotní problematika těchto pacientů je velmi komplexní a náročná
na znalosti, postoje a schopnosti zdravotnických pracovníků. Odborná publikace je
určena zejména lékařům, ale i sestrám poskytujícím zdravotní péči lidem s omezenou
soběstačností v domácím i ústavním prostředí. Jako informační zdroj poslouží i manažerům dlouhodobé péče a sociálním pracovníkům. Kniha vyšla v nakladatelství
Grada v roce 2015.

Marie Šamánková:
Aroonwan Preutthipanová:

Domácí plicní ventilace
u dětí
Článek thajské pediatričky Aroonwan Preutthipanové byl uveřejněn v 82. vydání
(č. 9/2015) Indického pediatrického žurnálu (Indian Journal of Pediatrics). Autorka
v něm zmiňuje, že domácí péče o děti závislé na plicní ventilaci může být obtížnější než
u dospělých, avšak má u nich prokazatelně
lepší výsledky. Je pevně přesvědčena, že rodiče a rodinní příslušníci jsou schopni se
postarat o své dítě doma, pokud jsou účinně zaškoleni.

Lidské potřeby ve zdraví
a nemoci
Publikace zpracovává téma lidských potřeb
ve zdraví a v nemoci a usiluje o propojení teoretických poznatků z této oblasti s jejich
využitím v ošetřovatelském procesu. Zabývá
se vybranými teoriemi potřeb a jejich pojetím ve zdraví, v krizi i v nemoci. Blíže se zaměřuje na potřeby nemocných v intenzivní
péči či při náhlém pohybovém poškození
a také na potřeby somaticky vážně nemocných dětí. Neopomíjí ani problematiku potřeb rodinných příslušníků nemocných. Kniha je určena pro studenty i poskytovatele
ošetřovatelské péče. Vydalo nakladatelství
Grada v roce 2011.

Pavel Dostál a kolektiv:

Základy umělé plicní
ventilace
Již třetího vydání se v roce 2014 dočkala
tato knížka, zaměřená na problematiku plicní ventilace. Lze ji doporučit všem, kdo
chtějí mít k dispozici přehledný, edukačně
i autorsky mimořádně kompaktní referenční
zdroj, jenž si zachovává svou vzdělávací
hodnotu. V neposlední řadě ale i těm, kteří
usilují o to, aby se současný stav poznání
odrazil také v reálné klinické praxi, a chtějí
pro své pacienty s nutností umělé plicní
ventilace udělat vše, co udělat lze. Knihu vydalo nakladatelství Maxdorf.
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
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Křížovka o ceny

Luštíte-li rádi křížovky, určitě vám udělá radost naše čtenářská soutěž, ve které můžete vyhrát výživové doplňky od společnosti Salutem Pharma:
1. cena: GelActiv Proteo-Enzyme Q 120 tbl. – 2 měsíční kloubní kúra v hodnotě 600 Kč
2. cena: CEM-M Energie 90 tbl. – multivitamín s ženšenem a koenzymem Q 10 v hodnotě 350 Kč
3. cena: CEM-M Gummies 60 tbl. – multivitamín v podobě chutných želatinových tablet v hodnotě 250 Kč.
Vyluštěte tajenku a zašlete její správné znění do redakce časopisu Jsi doma. Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu tajenka@dechzivota.cz. Ze všech
správných odpovědí zaslaných do 30. 1. 2017 v redakci náhodně vylosujeme tři úspěšné luštitele, jimž zašleme uvedené ceny. Nezapomeňte proto
uvést svou kontaktní adresu!
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Technologicky nejpokročilejší přístroje pro DUPV
Zkušený servisní tým více než 8 let
Servisní podpora non-stop

NON-STOP LINKA

+420 606 606 155

