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Linde Gas. Váš dodavatel přístrojů Philips Respironics

Přístroje pro umělou plicní ventilaci
Ventilátory Philips Respironics BiPAP® V60TM a TrilogyTM

Jedinečné parametry těchto přístrojů zajišťují skvělé výsledky při neinvazivní i invazivní 
ventilaci. Rychlá odezva na neustále se měnící potřeby pacienta, vynikající kompenzace 
netěsností v okruhu a stabilní tlak i při vysokém průtoku, to jsou vlastnosti, díky nimž 
vítězí na poli neinvazivní ventilace. V60 se navíc může pochlubit snadným ovládáním 
pomocí přehledného velkoplošného barevného dotykového displeje. 

Příslušenství
Nabízíme široké spektrum příslušenství a spotřebního materiálu včetně pacientských 
okruhů a masek pro neinvazivní ventilaci od fi rmy Philips Respironics. Vzhledem 
k množství dodávaných typů a velikostí poskytujeme řešení pro každého pacienta.

Dovozce do ČR:  Linde Gas a.s. | Linde Healthcare
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Tel.: 731 608 665, Zákaznické centrum: 800 121 121, www.linde-gas.cz

Airway management – Philips Respironics CoughAssistTM

CoughAssist je neinvazivní terapeutický přístroj, který bezpečně a důkladně odstraňuje 
sekret z dýchacích cest u pacientů, kteří nedokáží efektivně vykašlávat. CoughAssist 
pročišťuje dýchací cesty tím, že v nich vytváří přetlak a poté náhlou změnou podtlak. 
Tato rychlá změna tlaku vytváří rychlou exspiraci a simuluje tak přirozený kašel. 
Výhody CoughAssistu 
  Zbavuje dýchací cesty sekretu    Snižuje výskyt respiračních infekcí  
  Bezpečná a neinvazivní alternativa odsávání   Snadná obsluha pro lékaře i pacienty  
  Flexibilita    Možnost použití s obličejovou maskou, náustkem nebo adaptérem na tracheostomickou kanylu  
  Schváleno i pro domácí použití u dospělých i dětí



Obsah

4 Ventilace pomocí 
náustku u pacientů 
s neuromuskulárním 
onemocněním

6 Ověřování účinků nového 
léku pro pacienty se SMA 
úspěšně pokračuje

9  Rehabilitace a polohování 
v domácím prostředí

10 Ošetřovatelská péče 
o pacienta s tracheostomií

12  Prevence defektů v okolí 
tracheostomie

13 Výroba krčního pásku pro 
fixaci tracheostomické 
kanyly

14  ZZS, PPNP, RZP, RLP 
– jak se v tom vyznat?

15  Změny úhrad 
inkontinenčních pomůcek

16  Péče o dekubity, jejich 
prevence a léčba

19  Jsem vděčný za všechno, 
co ještě můžu, říká Martin 
Krček

20  Pozdrav z tábora aneb 
LETEM bezbariérovým 
SVĚTEM!

22  Příběh Klárky

24  Tradice našich Vánoc

27 Čtenářská soutěž

Editorial

Kouzlo Vánoc 

Vánoční čas. Tato slova mi vždy přicházejí 
na mysl, když se blíží prosinec. Prosinec nám 
přináší spoustu krásného – advent, svíčky, 
stromeček, dobré jídlo a čas strávený 
s rodinou. Je to také období, kdy si děláme více 
prostoru jeden pro druhého a kdy JSME 
DOMA. Měsíc prosinec je však i významnou 
příležitostí k zamyšlení, ke zhodnocení 
uplynulého roku a ke vzpomínkám na naše 
blízké. Není to čas, který všem ubíhá 
ve znamení radosti, ale myslím, že vánoční 
atmosféra vezme za srdce každého. I přesto, že 
vše neběží vždy podle našich představ, plánů 
a přání, měli bychom právě v tomto období 
zkusit prožívat krásné chvíle, myslet na druhé 
a pomoci těm, kteří pomoc potřebují. 

Na konci měsíce už se zvolna chystáme 
vstoupit do nového roku 2017. Na Silvestra se 
často zamýšlíme nad vším, co jsme dělali 
uplynulý rok, co se nám povedlo či naopak 
nepodařilo, řada z nás si dělá vlastní shrnutí 
a plánuje předsevzetí na další rok. Leden je 
tedy obdobím nových začátků, plánů 
a představ. Ale ani když si žádná předsevzetí 
nedáváte, nebo je nakonec nedodržíte, nic se 
neděje. Je to jen na vás.

Za celou redakci časopisu JSI DOMA vám 
přeji ten nejkrásnější vánoční čas strávený 
s vaší rodinou, splněná přání, sváteční 
pohodu a sněhové vločky za těmi okny, kde 
jste doma.

Do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, 
lásky a všeho dobrého. 

 Jakub Šesták
  šéfredaktor  

a koordinátor DUPV, 
KARIM FN BRNO

 Patnáctiměsíční studie potvrdila 
příznivé účinky nového léku, vyvinutého 
v USA, na zlepšení motoriky.

Příběh člověka, který neztrácí 
optimismus, ačkoliv mu Duchennova 
muskulární dystrofie přináší mnoho 
obtíží.

Péče o peristomální kůži 
a tracheostoma je nedílnou součástí 
ošetřovatelské péče o pacienta 
s tracheostomickou kanylou.
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M
ezi nejčastější nervosvalové 
onemocnění v dětském věku patří 
Duchennova svalová dystrofie 
(DMD), spinální muskulární 

atrofie (SMA) a myopatická (kongenitální) 
svalová dystrofie (CMD). U dospělých jsou 
nejčastějšími nemocemi amyotrofická laterální 
skleróza, myotonická svalová dystrofie 
(Steinerova nemoc) a pletencová svalová 
dystrofie (LGMD). Pacienti s těmito nemocemi 
často potřebují podporu ventilace, a mohou 
tedy těžit z neinvazivní plicní ventilace (NIV).

Z historie používání náustku
Před rokem 1953 se pro neinvazivní 

ventilaci využívalo zařízení, které pracovalo 
s negativním podtlakem. Přezdívalo se mu 
„železné plíce“ či „brnění“. Přestože ventilace 
skrze tracheotomii slavila úspěchy, standardně 
se začala používat až od doby epidemie dětské 
obrny v Dánsku v roce 1952. Důvodem byla 
lepší manipulace s pacienty a snazší odvod 
sekretů. Pacienti, jimž pomáhaly „železné 
plíce“, začali po roce 1953 v průběhu dne 
využívat ventilaci pomocí náustku.

Ve Spojených státech přijali pro pacienty, 
kteří potřebovali trvalou ventilační podporu 
jako alternativu k umělé plicní ventilaci přes 
tracheostomickou kanylu, praxi ventilace řízené 
přerušovaným tlakem (IPPV) přes náustek. 
Dalším zlomovým bodem byl v roce 1956 
přenosný ventilátor vyrobený firmou Bantam 
Harris Thompson. 

Ventilace pomocí náustku u pacientů 
s neuromuskulárním onemocněním

Neuromuskulární onemocnění 
představuje heterogenní 
skupinu poruch svalů, nervů 
nebo nervosvalové ploténky. 
U neuromuskulárních 
onemocnění jsou jen málokdy 
ušetřeny dýchací svaly, i když typ 
postiženého svalstva, závažnost 
a časový průběh se značně liší 
v závislosti na různorodosti 
onemocnění.

Text: Mgr. Helena Švábová
Foto: Jakub Šesták

Používání náustku pozvolna rostlo u pacientů 
s těžkou dechovou vadou v důsledku 
restriktivních nemocí (při vitální kapacitě nižší 
než 500 ml) a u pacientů s neefektivním kašlem. 
Výsledkem byla snížená závislost na ventilátoru 
a menší sekrece hlenů. Neinvazivní ventilace 
přes náustek byla v letech 1968 až 1987 použita 
v newyorské nemocnici Goldwater Memorial 
Hospital u 257 pacientů vyžadujících trvalou 
ventilační podporu, a to s vynikajícími výsledky.

Navzdory pozoruhodným výsledkům 
dr. J. R. Bacha pouze málo center ve Spojených 
státech užívalo ventilaci přes náustek u pacientů 
s neuromuskulárním onemocněním. Ještě před 
deseti lety bylo pacientů využívajících 
neinvazivní ventilaci pomocí náustku jen 
několik, avšak jejich počet se zvyšuje.

Ventilace pomocí masky
U velké části pacientů je v současné době 

využívána ventilace pomocí masky. Neinvazivní 
plicní ventilace zlepšuje výměnu plynů, 
zmírňuje dušnost, umožňuje odpočinek 
inspiračních svalů, snižuje výskyt 
nozokomiálních infekcí a úmrtnost z důvodu 
respiračního selhání. Hlavním omezením této 

metody je nemožnost dlouhodobého používání, 
pokud je maska nepohodlná. Naštěstí je nyní 
k dispozici více než sto typů masek. 

Zdravotnický personál pečující o pacienta 
na plicní ventilaci musí mít velké zkušenosti. 
Důležitá je prevence vzniku kožních defektů 
na styčných plochách, proto jsou nezbytné 
přísné normy na péči o kůži. Nejčastější 
příčinou selhání neinvazivní ventilace 
s nutností následné intubace je nesprávné 
nastavení ventilátoru. Dále to může být vážná 
bulbární dysfunkce nebo těžký kognitivní 
deficit, zahrnující nedostatek kooperace při 
manévrech asistovaného kašle, nebo také 
nevhodné podávání sedativ či kyslíku. 

Přestože z nemnoha studií vyplývá, že 
rozdíly v provedení masek nemají žádný vliv 
na respiraci, měl by personál znát různé typy 
masek a zvolit z nich tu nejvhodnější, která 
pacientovi umožní pohodlné používání NIV. 

Důvody pro využití náustku (MPV)
Nosní a obličejové masky jsou při NIV 

nejpoužívanější, a to zejména během spánku. 
Umožňují ventilaci nosem nebo nosem i ústy. 
Jejich použití by bylo ideální, pokud by nebylo 

Ventilační podpora pomocí náustku je 
perspektivní alternativou k trecheostomii

4 JSI DOMA · číslo 2 · prosinec 2016TÉMA



omezeno nepohodlím a kožními lézemi. U NIV 
pomocí nosní masky sice kožní léze nevznikají, 
ale nevýhodou je vyšší únik vzduchu v případě 
nutnosti vyššího inspiračního tlaku.

V současné době je tracheostomie první 
volbou u pacientů postižených neuromusku
lárním onemocněním, kteří potřebují 
24hodinovou péči. Nevýhody jsou však známé: 
dysfágie, obtížná řeč a nemožnost jazykohlta
nového dýchání. Vhodnou alternativou je NIV 
pomocí masky. Tracheostomie navyšuje 
náklady na péči, může způsobovat různé 
komplikace a sociální izolaci. Dostaneli 
pacient možnost volby, volí obvykle neinvazivní 
plicní ventilaci.

Avšak používání masky může mít rušivý vliv 
na pacientovu sociální interakci: obtížně se mu 
jí, pije a mluví, což může negativně působit 
na jeho psychiku. Oproti tomu použití 
zešikmeného náustku připevněného ohebnou 
podpěrkou (pokud pacient nemá sílu 
přidržovat si náustek blízko úst) je ideálním 
řešením pro denní ventilaci u pacientů se 
zachovalou hybností krku.

Otevřená ventilace pomocí náustku byla 
označena jako bezpečná a pohodlná 
u pacientů upoutaných na invalidním vozíku. 
U vybraných pacientů je snadno použitelná 
a umožňuje každodenní činnosti, jako je jídlo 
a mluvení. Účinnost pro zlepšení 
dlouhodobého přežití byla dokumentována 
u více než 500 pacientů s neuromuskulárním 
onemocněním, kteří potřebovali trvalou 
ventilační podporu.

I přes zjevné výhody, které tato metoda 
poskytuje, není běžně používána. 
Tracheostomie se považuje za nezbytnou pro 
přežití pacientů, kteří mají těžkou bulbární 
dysfunkci, vysoké riziko recidiv a masivní 
aspirační pneumonii. 

Nicméně pokud jde o ventilaci pomocí 
náustku, neexistují žádné publikované pokyny 
založené na důkazech. Z praktických i etických 
důvodů nejsou možné randomizované 
kontrolované studie. Východiskem jsou proto 
pouze praktické poznatky z několika málo 
center. Výběr pacientů pak má prvořadý 
význam.

Použití ventilačního náustku v praxi
Ventilační náustek je pohodlnější 

ve srovnání s nosní či obličejovou maskou, ale 
vyžaduje aktivní účast pacienta a delší dobu 
zaškolení, jak jej používat. V dlouhodobém 
horizontu má však významné výhody:
1.   menší negativní psychosociální dopad 

na pacienta,

2.   nezpůsobuje zbytečný tlak na obličej,
3.   umožňuje lepší projev pacienta než nosní 

a obličejové masky,
4.   lepší schopnost jíst a pít,
5.   lepší vnímání sama sebe,
6.   zvýšená bezpečnost (ve srovnání 

s tracheotomií).
V případě náhlého výpadku nebo 

náhodného odpojení ventilátoru je umožněno 
jazykohltanové dýchání, což může zachránit 
lidský život. Existují různé typy náustku pro 
neinvazivní ventilaci. Nejpoužívanější je tzv. 
šikmý náustek, který je k dispozici ve dvou 
průměrech: 15 a 22 mm. U pacientů, kteří 
potřebují 24hodinovou ventilaci, je denní 
používání náustku v kombinaci s nasální nebo 
obličejovou maskou na noc možností 
zkvalitnění jejich života.

S náustkem může být používán jakýkoliv typ 
ventilace včetně tlakově řízené ventilace 
(například uzavřený systém s trvalou podporou 
přes ústní dutinu). Během dne, zejména když 
pacient sedí, je vhodný systém, díky němuž je 
náustek umístěn s flexibilním držátkem blízko 
úst tak, aby jej pacient mohl uchopit. Náustek je 
vyjímatelný pro mluvení, stravování nebo 
nezávislé dýchání. Poskytovaný proud vzduchu 
je pomalý a stabilní a je také umožněno provést 
airstacking manévr.

Největší nevýhodou je obtížné použití 
v noci. Dalšími nevýhodami je únik vzduchu 
z úst či nosu. Kromě toho může ventilace 
pomocí náustku způsobit roztažení žaludku, 
slinění, vzácně i zvracení. K selhání MPV 
a/nebo NIV může dojít v případě nespolupráce 
pacienta, nebo, což je častější v případě těžkých 
bulbárních dysfunkcí, kdy nelze spolupráci 
zajistit. V případě, že kombinací NIV, masky 
a manuálně asistovaného kašle (MAC) nelze 
udržet saturaci kyslíkem mezi 94–95 %, měla by 
být zvážena tracheotomie.

Ventilace s využitím náustku probíhá 
nejčastěji pomocí přenosného ventilátoru, který 
poskytuje odpovídající podporu ventilace 
a umožní pacientovi airstacking manévr. 
Nastavení ventilátoru dává pacientovi možnost 
zvolit si množství vzduchu, který chce 
inhalovat. Pokud je ventilace nastavena správně, 
pacient může dokonce mluvit, křičet nebo 
kašlat. V poslední době přišel na trh speciální 
software pro otevřenou ventilaci pomocí 
náustku, který usnadňuje nastavení systému 
spuštění pouze umístěním rtů pacienta 
na náustek. Tento systém byl u vybraných 
pacientů testován s dobrými výsledky a je 
obecně znám jako „spouštěcí polibek“.

Závěr
Závěrem lze říct, že i když si někteří lékaři 

stále myslí, že tracheostomie je nejúčinnější 
a nejbezpečnější forma ventilační podpory, 
trendem je věřit, že existuje lepší způsob. Četné 
zkušenosti poukazují na delší přežití s lepší 
kvalitou života pomocí NIV jakožto vhodnou 
a bezpečnou alternativou k ventilaci pomocí 
tracheotomie.

Zdravotnický personál sleduje důležité ukazatele na 
přehledném displeji
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M
ichael Ehlers, M.D., Ph.D., 
výkonný viceprezident a vedoucí 
výzkumu a vývoje ve společnosti 
Biogen, prohlásil, že tyto výsledky 

společně s úspěšnými zkouškami na infantilní 
formě SMA potvrzují potenciál SPINRAZY 
z hlediska přínosu pro široké spektrum 
pacientů se SMA. Dále slíbil, že společnost bude 
působit na zákonodárce na celém světě, aby 

Ověřování účinků nového léku pro 
pacienty se SMA úspěšně pokračuje

Společnosti Biogen a Ionis Pharmaceuticals oznámily, že SPINRAZA, 
experimentální léčba pro spinální muskulární atrofii (SMA), dosáhla 
významného milníku. Analýza zjistila, že děti, které dostávaly 
SPINRAZU neboli nusinersen, dosáhly statisticky významného 
zlepšení motorických funkcí v porovnání s těmi, které tuto léčbu 
nepodstoupily. Současně byl u SPINRAZY demonstrován preferovaný 
bezpečnostní profil.

Text: Mgr. Helena Švábová
Foto: Freeimages.com – Adam Ciesielski

věnovali těmto datům pozornost, a bude 
pokračovat v úzké spolupráci s nimi, aby se 
terapie dostala rodinám zasaženým SMA tak 
rychle, jak je to jen možné.

Co je SPINRAZA?
Terapii SPINRAZA vyvinula společnost 

Ionis Pharmaceuticals. Jedná se o léčbu, která 
výběrově působí na RNA a snaží se regulovat 

gen zodpovědný za produkci proteinu SMN. 
Díky této technologii má SPINRAZA potenciál 
ke zvýšení objemu funkčního proteinu SMN 
u novorozenců a dětí se SMA. 

USA i EU přidělily tomuto léku status tzv. 
„orphan drug“ (lék na vzácné nemoci). Rovněž 
byl přislíben zrychlený schvalovací proces. 
Biogen se připravuje na možné spuštění 
distribuce SPINRAZY v USA na konci roku 
2016 nebo v prvním kvartálu roku 2017.

Výsledky analýzy CHERISH
CHERISH je patnáctiměsíční studie 

zkoumající SPINRAZU na 126 neambu
lantních pacientech se SMA 2. typu včetně 
pacientů, u nichž se symptomy vyskytly 
ve věku vyšším než šest měsíců a jejichž věk 
byl při screeningu 2–12 let. Ve studii bylo 
dosaženo statisticky významných výsledků. 

Moderní výzkum nových léků přináší naději 
mnoha pacientům (ilustrační foto)
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Zatímco u pacientů, kterým byla podávána 
SPINRAZA, došlo ke zlepšení motoriky 
o 4 body podle HFMSE, u kontrolní skupiny 
došlo ke zhoršení od 1,9 bodu. Celkový rozdíl 
tedy činil 5,9 bodu HFMSE. 

HFMSE (Hammersmith Functional Motor 
Scale Expanded) je spolehlivý a ověřený nástroj, 
vytvořený specificky pro vyhodnocování 
motorických funkcí dětí se SMA, a změna o tři 
a více bodů je považována za klinicky 
významnou. 

Rovněž data z dalších milníků konzistentně 
svědčila ve prospěch dětí, které léčbu 
podstupovaly. SPINRAZA také demonstrovala 
příznivý bezpečnostní profil. Většina 
nepříznivých příznaků se vztahovala buď 
k negativním příznakům SMA, běžným 
událostem v normální populaci, nebo 
k lumbální punkci. Nikdo z pacientů ze studie 
neodstoupil.

Vzhledem k pozitivním výsledkům bude 
studie CHERISH zastavena a účastníci budou 
moci přejít do navazující studie SHINE, při 
níž budou podstupovat léčbu v podobě 
SPINRAZY. Plné výsledky studie budou 
prezentovány na příštím medicínském 
kongresu.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food 
and Drug Administration, FDA) nedávno 
akceptoval pro SPINRAZU status NDA 
(aplikace nového léku) a plánuje zrychlený 
proces prověřování. Také Evropská 
zdravotnická agentura (EMA) plánuje 
podobný postup. Biogen bude také 
v následujících měsících iniciovat právní 
kroky v ostatních zemích.

Klinický testovací program 
SPINRAZA

Tento program studuje pacienty se SMA, 
u nichž je rozvinutá SMA typu 1,2 a 3 nebo 
hrozí její pravděpodobný rozvoj. Kromě 
programu CHERISH byly provedena také 
studie ENDEAR pro děti do šesti měsíců – opět 
s pozitivním výsledkem. Zúčastnění pacienti se 
mohou zapojit do navazující studie SHINE 
společně s účastníky studie CHERISH.

Kvůli širšímu sběru dat byly zahájeny také 
studie EMBRACE pro zájemce, kteří 
nesplňovali kritéria programů CHERISH 
a ENDEAR. Opět byly zjištěny pozitivní 
korelace vztahující se k motorickým 
schopnostem. Tři podezření týkající se 
nežádoucích účinků SPINRAZY byla 
rozptýlena, nová se neobjevila. Program 
NURTURE je aktuálně aktivní a mohou se 
do něj hlásit zájemci. Všechny studie jsou 
prováděny v globálním měřítku.

Biogen
Biogen je jednou z nejstarších biotechno

logických společností na světě. Byl založen 
v roce 1978. Zkoumá, vyvíjí a dodává 
celosvětové inovativní terapie pro lidi 
s vážnými neurologickými, autoimunitními 
a vzácnými nemocemi, například roztroušenou 
sklerózou či hemofilií. Více informací získáte 
na stránkách www.biogen.com, dále je můžete 
sledovat také na Twitteru.

Ionis Pharmaceuticals Inc.
Ionis je přední firma, která zkoumá  

léky zaměřující se na RNA a pacienty,  
pro něž neexistuje léčba, případně trpí 
vážnými a vzácnými chorobami.  
Více informací o společnosti najdete 
na www.ionispharma.com.

PŘÍČINY, PROJEVY 
A LÉČBA SMA

SMA je charakterizována jako ztráta 
motorických neuronů, která ústí ve 
výraznou a progresivní svalovou atrofii 
a slabost. Lidé s nejhoršími typy SMA 
jsou nakonec paralyzováni a mají problém 
se základními životními funkcemi, jako je 
dýchání a polykání.
Nemoc souvisí s disfunkcí genu SMN1, 
který je důležitý pro produkci proteinů, 
jež jsou nezbytné pro udržení motorických 
neuronů. Vážnost onemocnění tedy 
koreluje s úrovní proteinu SMN.
V současné době neexistuje žádná 
schválená léčba SMA.
Na podporu povědomí a vzdělávání 
ohledně SMA spustil Biogen v USA 
program „Společně se SMA“. Cílem 
programu je poskytovat materiály 
a zdroje SMA komunitě. Zjistěte více na 
www.TogetherinSMA.com.
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Tréninkové pomůcky pro pacienty 
s DUPV

Pouze ventilátor zkrátka nestačí. Každá 
podpora, kterou člověk dostane, jej oslabuje, 
jelikož svaly, jež se o dýchání starají, mají 
najednou lehčí práci. Proto první zásadou je 
nepomáhat příliš. Pokud to jde, snižujeme 
v rámci tréninku na krátkou dobu podporu 
ventilátoru, zdatnější jedince je možné krátce 
odpojit. Trénujeme tak respirační svaly pro 
větší dechovou práci, dále se udržuje či zlepšuje 
jejich síla a vytrvalost a tím pádem i schopnost 
vykašlávání nahromaděného sputa a zvládání 
zátěžových situací. 

K tréninku využíváme různé formy terapie, 
od specializovaných konceptů přes respirační 
fyzioterapii až po různé formy her. Pokud dítě 
spolupracuje a je odpojitelné od ventilátoru 
alespoň na krátký čas, je vhodné použít 
některou z respiračních pomůcek. Pro výdech 

Rehabilitace a polohování 
v domácím prostředí
Rehabilitace dětí s dechovým postižením je zcela zásadní, bohužel 
se setkáváme s nedostatkem specialistů a systémovými problémy, 
jak terapii pro rodiny s těmito dětmi zajistit. Vzhledem k řadě 
anatomických a neurologických dysfunkcí jsou tyto děti ohroženy vyšší 
incidencí respiračních onemocnění, proto tento příspěvek představí 
několik zásad, které pomohou lépe zvládnout bezpochyby velmi 
závažný stav.

je to například Acapella, která napomáhá 
k očistě dýchacích cest, nebo Treshold PEP, 
kterým díky nastavitelnému odporu můžeme 
také navíc posilovat výdechové svaly. Pro 
posílení nádechových svalů potom slouží 
Treshold IMT. 

Dále existuje řada pomůcek se zpětnou 
vazbou, u kterých mohou děti přímo vidět 
výsledky svého úsilí, což je může více 
motivovat. Dechové pomůcky nemocnému 
doporučuje jeho ošetřující lékař nebo 
fyzioterapeut. V současné době může pomůcky 
předepsat lékař s odborností pneumologa, 
alergologa a pediatra, na ty pak po schválení 
revizním lékařem přispívá pacientovi jeho 
zdravotní pojišťovna. 

V jednotlivě posuzovaných případech 
po schválení revizním lékařem může pojišťovna 
hradit denní pronájem přístroje pro podporu 
odkašlávání – Cough Assist. Při jeho použití se 

řízeným dodáním přetlaku a podtlaku 
do dýchacích cest snažíme o zvětšení 
dechového objemu a vrcholového výdechového 
průtoku při kašli tak, aby došlo k efektivní 
očistě dýchacích cest. Usnadňuje tedy 
vykašlávání a měl by být jednou ze základních 
pomůcek v domácnosti každého, kdo se stará 
o nemocného závislého na ventilační podpoře.

Polohování jako prevence 
Dalším důležitým aspektem je poloha, 

respektive polohování. Polohování není jen 
prevencí proleženin, ale zásadně ovlivňuje 
dechovou mechaniku. V prvé řadě je nutné říci, 
že v určité poloze nemusíme setrvávat dlouhou 
dobu, stačí jen tak dlouho, jak to dítě toleruje. 
Základní poloha je na zádech, ta však 
z dechového hlediska není příliš výhodná. 
Sekret, který se v plicích vyskytuje, stéká 
na zadní stranu plic, odkud se jen velmi těžko 
dostává, a zalévá ty části plic, kterými člověk 
nejvíce dýchá. Tedy okrajové části plic, kde je 
nejvíce plicních sklípků a kde dochází 
k výměně dechových plynů.

Proto je vhodnější volit polohu na bocích. 
Gravitace nám usnadňuje pohyb plicních 
sekretů do oblasti středu hrudního koše, odkud 
se mohou průdušnicí dostat ven z těla. Důležité 
je si však uvědomit, že toto je děje pouze v plíci, 
která je nahoře. Na pravém boku je to tedy levá 
plíce. Pro pravou platí bohužel děj opačný. Je 
tedy zásadní pracovat nejprve na straně, která je 
více zahleněná. Musíme poučit dítě, že čekáme 
na to, až se hlen začne přesunovat směrem ven 
z plic, a uklidňovat ho. 

V tomto okamžiku totiž může dojít 
k desaturaci (snížení obsahu kyslíku v krvi, který 
bychom měli v průběhu sledovat) 
a k nepříjemným pocitům dítěte. Hodnoty 
saturace ovšem nejsou vším, řídíme se také 
zmiňovanými subjektivními pocity dítěte, svou 
roli budou postupem času hrát i zkušenosti. 
V zásadě pokles saturace až o 4 % by neměl být 
rizikem, ovšem na přechodnou dobu jsou děti 
schopny bez větších obtíží tolerovat i poklesy 
větší. Limitem by pak měly být hodnoty 88–85 %. 
Pokud dojde k takovému poklesu, vrátíme dítě 
do polohy, o které víme, že se mu při ní uleví. 
Počkáme, až se saturace stabilizuje na počáteční 
hodnotu, a celý proces můžeme opakovat. 

Text: Mgr. Ondřej Kolařík, vedoucí fyzioterapeut, FN Brno
Foto: archiv autora

Základní poloha vleže není z dechového hlediska příliš výhodná
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Pokud tento trénink dítě toleruje, je možné 
celý proces rovnou nebo s časovým odstupem 
zopakovat na druhém boku. Cílem je vykašlat 
nebo odsát maximální množství sekretu a tím 
napomoct k očistě dýchacích cest. Vždy 
respektujeme pocity a projevy dítěte a snažíme 
se, aby celý proces byl maximálně příjemný. 
Pustíme oblíbenou pohádku, snažíme se odvést 
pozornost dítěte tak, aby rozrušení z ošetření 
bylo co nejmenší. A to zejména proto, že jej 
budeme často opakovat vícekrát denně a kladný 
a aktivní přístup dítěte k terapii je jen přínosem. 

Poloha na břiše a vsedě
Pokračujeme polohou na břiše. V případě, 

že dítě není schopno vykašlávat, je tato poloha 
nejvhodnější. Jde o vynikající drenážní 
techniku, kdy hlen prakticky samovolně vytéká 
z plicních prostor směrem k horním cestám 
dýchacím. V praxi se však často stává, že dítě 
na bříšku nikdy neleželo a tato poloha je pro něj 
něčím novým. Je proto třeba celý proces otáčení 
trpělivě nacvičit. Dítě otáčíme na bok 
a postupně jej podkládáme pod bříškem 
a hrudníkem a pootáčíme do polohy polobok
polobříškobříško, aby si krok za krokem 
zvykalo a nová situace tak pro něj byla 
minimálně stresující. Opět je nezbytné měřit 
saturaci a sledovat projevy dítěte.

Na závěr zmíníme polohu vsedě. Ta je velmi 
prospěšná pro zapojení dechových svalů 
do procesu vertikalizace, je to vlastně 
posilování jejich funkce, kterou využijeme při 
následném kašlání. Sed má však i svá úskalí. 
Vsedě hlen pomocí gravitace klesá do spodních 
částí plic. Zdravému člověku to nevadí, má 
dostatek svalové síly k překonání gravitace 
a vykašlání hlenu. Dítě s dechovými obtížemi 
může mít velký problém s gravitací bojovat, 
a tudíž není schopno překonat neustálé klesání 
hlenu směrem dolů a zbytečně se vyčerpává. Je 
tak dobré sed volit spíše k různým aktivitám, 
přesunům, jízdám na vozíčku, pracovním 
činnostem, sebesycení či ke krmení. 

Proto je vždy během dne (mezi aktivitami, 
sedem, či lehem na zádech) vhodné, aby si dítě 
odpočalo a bylo zvyklé ležet na bocích 
a na břiše, aby mohlo dojít k dostatečnému 
odchodu a vykašlání nashromážděných hlenů. 

  S rehabilitací dnes významně pomáhá moderní 
technika

  Trénink by měl vždy probíhat v příjemné 
a optimistické atmosféře

  Rehabilitační pomůcky se zpětnou vazbou 
pacienta výborně motivují
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Při tracheostomii je průdušnice 
uměle vyústěna na povrch těla 
za účelem uvolnění či udržení 
průchodnosti dýchacích cest. 
Zavedení tracheostomické 
kanyly s sebou přináší jistá 
specifika a omezení, jimž je třeba 
přizpůsobit pooperační péči.

Text: Mgr. Lucie Kosková
Foto: Mirka Šimková, Wikimedia Commons

N
ároky na péči o pacienta 
po tracheostomii se zvyšují 
především z důvodu změn 
fyziologických poměrů v horních 

dýchacích cestách, jež jsou zcela vyřazeny 
z funkce. Pacient tak přichází o přirozenou 
schopnost fyziologicky zvlhčovat vdechovanou 
směs, filtrovat ji a zahřívat, komunikovat, 
odkašlávat, smrkat atd. V rámci 
ošetřovatelského postupu je proto nutné 
správně pečovat o následující oblasti.

 
Péče o okolí tracheostomatu

Kůže kolem tracheostomie je nadměrně 
drážděna a namáhána. Je vystavena vlhku 
a sekretu z dýchacích cest. Tracheostoma 
i jeho okolí se rychle osídluje bakteriemi, 
nadměrná vlhkost kůži maceruje. K prevenci 
porušení integrity kůže z důvodu infekce 
a macerace je nutné okolí tracheostomatu 
udržovat stále čisté a suché. 

Kanylu je nutné převazovat asepticky 
nejméně 1× denně v rámci celkové hygieny 
pacienta a vždy v případě potřeby. Nejprve je 
třeba pacienta odsát a odstranit původní 
podložení. Dalším krokem je kontrola a očista 
okolí tracheostomatu. Následuje aplikace 
léčebných přípravků, jeli to třeba, a materiálu 
na podložení, jako jsou například střižený 
sterilní mulový čtverec, čtverce z netkaného 
materiálu nebo textilie s hliníkovou vrstvou.

Ochrana okolí stomatu před macerací
• Zarudnutí stomatu – doporučuje se ošetřit 

dezinfekčním prostředkem (např. 
chlorhexidini digluconas) a aplikovat 
přípravky moderní obvazové techniky. 

Ošetřovatelská 
péče o pacienta 
s tracheostomií

• Je-li kůže macerována, aplikujeme 
na peristomální kůži indiferentní 
ochrannou či hojivou mast nebo krém, 
např. Pytiol mast, Menalind mast, 
Bepanthen mast. 

• Mokvající stoma – doporučuje se ošetřit 
jodovým dezinfekčním prostředkem (např. 
Betadine) a aplikovat podložku Coloplast, 
která chrání kůži před sekrecí a dokáže 
vyhojit drobná poranění. 

• Dehiscence stomatu – jodový dezinfekční 
přípravek a aplikace moderní obvazové 
techniky (obvazy s aktivním uhlím). 

• Stoma je pokryto tenkými nebo silnými 
povlaky – přípravky moderní obvazové 
techniky, jako jsou hydrogelové obvazy 
(NuGel), algináty, hydroalgináty se 
stříbrem.

Sledujeme upevnění kanyly – fixační pásek 
(tkanici) udržujeme suchý, čistý, ne příliš těsný 
(volný tzv. na jeden prst mezi tkanicí 
a krkem). Tkanici nevážeme na smyčku, ale 
na uzel, fixační pásky upevňujeme pomocí 
suchého zipu.

Kontrolujeme tlak v obturační manžetě, 
a to minimálně 1× za 12 hodin a vždy 
po manipulaci s obturační manžetou. Tlak 
nesmí přesáhnout 20–25 mmHg 
(27–34 cmH2O), jinak hrozí vznik dekubitu.

UPOZORNĚNÍ: Nezbytně nutná je 
zvýšená péče o hygienu dutiny ústní! 
Je důležité respektovat skutečnost, 
že pacient musí vdechovat vzduch 
s téměř identickým zvlhčením, 
ke kterému dochází v horních 
dýchacích cestách. Proto je nezbytné 
vdechovaný vzduch stále zvlhčovat 
pomocí zvlhčeného mulového čtverce 
navázaného na kanylu, případně užitím 
nebulizátoru.

Výživa pacienta
Informujeme nemocného o změně 

polykacích návyků. Zajistíme vhodnou dietu. 
Sledujeme denní příjem tekutin, denní příjem 
stravy včetně přídavků. Sledujeme, zda pacient 
výživu toleruje. Strava musí být pestrá a musí 
obsahovat všechny důležité složky (bílkoviny, 

1 –  hlasivkové vazy
2 –  štítná chrupavka 

(cartilago 
thyroidea)

3 –  prstencová 
chrupavka 
(cartilago cricoidea)

4 –  tracheální 
chrupavky

5 –  balonek udržující 
kanylu in situ 
(na místě)

Tracheostomie znamená velkou životní změnu, 
většina pacientů se jí však dokáže přizpůsobit
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sacharidy, minerály, tuk, vodu, vitamíny 
i stopové prvky).

Zajistíme pacientovi při jídle polohu 
v polosedě, potravu upravenou do přijatelné 
podoby (mletá strava). Dostatečnou 
informovaností tracheostomovaného pacienta 
se snažíme zabránit možným komplikacím 
(vdechnutí stravy).

Limonády nebo minerální vody sycené 
CO2 nejsou vhodné, protože způsobují 
nadýmání, stejně tak luštěniny, brokolice, 
květák, kapusta, okurky, ředkvičky, ostrá jídla.

Vhodné jsou obilniny, zelenina, ovoce, 
popíjení dostatečného množství tekutin (dva 
litry i více za den). Hojení ran může napomoci 
energeticky bohatá strava s dostatkem 
bílkovin. Vhodné jsou sýry, tvaroh, mléko, 
maso, drůbež, ryby.

Výměna kanyly
• První výměna kanyly se provádí 5.–7. den 

po operaci, kdy je předpoklad již 
vytvořeného a formovaného 
tracheostomického kanálu.

• Odsajeme sekret z kanyly a dolních cest 
dýchacích (není nutné, pokud pacient není 
zahleněn).

• Výměna kanyly má být provedena rychle 
a šetrně, ne bezprostředně po jídle.

• Připravenou kanylu je doporučeno pro 
snadnější zavádění potřít například 
sterilním gelem.

• Při výměně umělohmotných kanyl s těsnicí 
manžetou je nutné předem vypustit těsnicí 
manžetu a po výměně těsnicí manžetu opět 
nafouknout.

Tracheální kanyla z PVC s vnitřní 
kanylou a zaváděcí tyčinkou

ZÁKLADNÍ  
DRUHY KANYL

•  umělohmotná jednorázová s nízkotlakou 
manžetou (zavádí se při provádění 

tracheostomie a vždy u pacientů 

napojených na řízenou nebo podpůrnou 

ventilaci),

•  umělohmotná jednorázová bez obturační 
manžety, případně s fonačním otvorem,

•  umělohmotná individuální vícedílná 
souprava (s vnitřními kanylami, se 

zavaděčem) pro trvalé nosiče kanyl se 

spontánní ventilací (včetně fonačních 

typů kanyl s mluvícím ventilem, s ventilem 

pro odkašlávání sekretu, s uzávěrem pro 

přípravu k dekanylaci),

•  kovová rigidní – třídílná, opakovaně 

sterilizovatelná, individuální pro 

každého pacienta (užití: dlouhodobá 

tracheostomie + trvalí nosiči kanyl se 

spontánní ventilací).

• U pacientů v bezvědomí měníme kanylu 
v poloze vleže se záklonem hlavy. 
U pacientů při vědomí měníme kanylu 
nejlépe vsedě, kdy pacient na okamžik 
zadrží dech, a poté provedeme odstranění 
kanyly.

• Těsně po nádechu zavedeme kanylu 
lehkým nenásilným obloučkem pomocí 
zavaděče do stomatu, odstraníme zavaděč, 
zasuneme vnitřek a případně zajistíme 
zámečkem, kanylu na krku bezpečně 
zafixujeme tkanicí či speciální páskou.

• POZOR – zavaděč nesmí zůstat nikdy 
v kanyle!!!!

• Výměnu kanyly provádíme u spontánně 
ventilujícího pacienta nejméně 1× denně, 
většinou po ranní toaletě, nejlépe nalačno, 
nebo dle doporučení výrobce kanyl.

• Některé druhy kanyl nemají zavaděč 
a zavádí se bez něj, totéž platí u trvalých 
nositelů kanyl, kdy je stoma tzv. vyleženo 
a zavádění je bez komplikací. 

Použitá literatura:
Standardní ošetřovatelský postup Ošetřování 
pacienta s tracheostomií R/D 00999/08/005
PISAŘÍKOVÁ, Barbora. Odsávání z tracheostomie 
z pohledu všeobecných sester [online]. Brno, 2014. 
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/416757/lf_m/
Odsavani_z_tracheostomie_z_pohledu_
vseobecnych_sester.pdf
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V
livem rychlého osídlení bakteriemi 
se může rozvinout infekce. Z těchto 
důvodů je nezbytné udržovat okolí 
tracheostomatu suché a čisté 

a zabránit tak porušení integrity kůže. Kůže by 
měla být vláčná, ne přesušená. Z důvodu 
prevence lokálních komplikací peristomální 
kůže je nezbytná znalost čisticích, 
protektivních i léčebných prostředků, které lze 
při péči o pacienta s tracheostomickou 
kanylou využít.

Kanyla se převazuje dle potřeby, při 
prosáknutí nebo znečištění. Před převazem 
pacienta odsajeme a odstraníme původní krytí. 
Následně zkontrolujeme okolí stomatu 
a očistíme. 

Prevence defektů  
v okolí tracheostomie
Text: Mgr. Lucie Kosková
Foto: Wikihow.com

Péče o peristomální kůži 
a tracheostoma je nedílnou 
součástí ošetřovatelské péče. 
Kůže je vystavována vlhku 
a sekretu z dýchacích cest 
a je ve zvýšené míře drážděna 
a namáhána. Následně dochází 
k maceraci kůže nebo jiným 
komplikacím, které vyžadují 
správný postup péče.

Ošetřování tracheostomického pacienta vyžaduje zvládnutí mnoha úkonů

K běžnému čištění peristomální oblasti stačí 
pitná voda, k odstranění ulpívajících nečistot 
lze použít odstraňovač adheziv, vlhčené 
ubrousky, oplachové roztoky (Prontosan, 
Octenisept, Dermacyn) nebo čisticí roztoky 
a pěny určené pro stomiky. 

Po očištění se aplikují na kůži protektivní 
a léčebné přípravky. Peristomální kůže je totiž 
rychle osídlována bakteriemi a pomocí 
ochranných mastí působíme preventivně proti 
maceraci. V případě macerace kůže je 
doporučováno ošetření indiferentní ochrannou 
nebo hojivou mastí, například derma
chlorophyllem, Menalindem nebo Bephanten 
mastí. K ochraně peristomální kůže je vhodný 
ochranný film (ve formě spreje nebo vlhčených 
čtverečků), u podrážděné kůže je vhodnější 
silikonový film nebo přípravek bez alkoholové 
složky (Cavilon). Pro suchou pokožku 
například Sensi care a k ošetření nechráněné 
peristomální oblasti lze využít stomickou 
hydrokoloidní pastu. 

Jako ochranu peristomální kůže před 
macerací můžeme použít i ochrannou roušku 
od firmy Coloplast, kterou lze upravit 
do potřebného tvaru. Mění se po sedmi dnech. 
Při viditelném poškození kůže nebo maceraci 
lze z hojivých prostředků využít adhezivní 
hojivou pastu či hydrokoloidní zásyp 
(Stomahezive pudr). 

Nakonec se tracheostomická kanyla podloží 
sterilními rozstřiženými mulovými čtverci, 

které jsou savé a cenově výhodné vzhledem 
k vyšší spotřebě materiálu. Kromě mulových 
čtverců lze k podložení použít i čtverce 
z netkaného materiálu, mřížku s jodem 
překrytou savým čtvercem nebo textilie 
s hliníkovou vrstvou.

Zdroj: 
MASARYKOVA UNIVERZITA, LÉKAŘSKÁ 
FAKULTA, Katedra ošetřovatelství,
Bc. Zuzana Petruňová: Péče o tracheostomii 
u pacientů v intenzivní péči, Diplomová práce
Vedoucí práce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Brno 2015

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
O KOMPLIKACE STOMATU 

1.   zarudnutí stomatu – ošetření 
antiseptikem a použití antiseptických 
obvazů (například Inadine, Atrauman 
Ag),

2.   klidné mokvající stoma – aplikace 
krycích past,

3.   mokvající stoma – ošetření jodovým 
dezinfekčním prostředkem a použití 
podložky coloplast, která nejenom 
chrání kůži před sekrecí, ale zhojí 
i drobné poranění, 

4.   dehiscence stomatu – aplikace 
jodové dezinfekce (např. Betadine) 
a antiseptických obvazů,

5.   zapáchající dehiscence stomatu 
– dezinfekce jodovým přípravkem 
a použití obvazů s aktivním uhlím,

6.   povlaky na stomatu – aplikace různých 
přípravků moderní obvazové techniky 
(algináty, hydroalgináty se stříbrem, 
hydrogely).
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Text a foto: Jana Hlavicová

Na výrobu manžety (úvazu) budeme 
potřebovat (obr. 1):
• kousek látky nebo pěkného tkalounu,
• suchý zip 8 × 2 cm,
• trochu trpělivosti.
1.   Délku a šířku manžety si každý určí sám. 

Délku si změříme od očka kanyly kolem 
krku k druhému očku. Pozor, aby nebyla 
moc pevná a neškrtila, nebo volná a nositel 
neměl pocit, že mu kanyla vypadává. Já šiji 
pro dceru manžetu 2,5 × 21 cm. Pokud již 
máme určenou velikost, přidáme zhruba 
0,5 cm na švy a můžeme se pustit do práce.

2.   Látku si přeložíme podélně rubovou stranou 
nahoru a sešijeme podélnou stranu (obr. 2). 

3.   Otočíme na líc (obr. 3) a sežehlíme. 
4.   Krátké strany založíme, sežehlíme a celou 

manžetu obšijeme do kola (obr. 4).
5.   Jemnou část suchého zipu přepůlíme 

na 2 × 4 cm. Očkovou část přepůlíme 
podélně (ta se bude protahovat očkem 
kanyly) a přišijeme k manžetě (obr. 5).

6.   Konec zipu, který provlékáme kanylou, 
sestřihneme do špičky, aby se dobře 
provlékal (obr. 6).

7.     A máme hotovo (obr. 7).
Pokud použijeme tkaloun, přeložíme jej napůl 
a sešijeme krátké strany. Švem dovnitř 
přiložíme a obšijeme dokola. Dále postupujeme 
stejně, jako když šijeme z látky.
Postupů jsem vyzkoušela několik, ale tyto dva 
mi vyhovují nejvíce. Třeba objevíte ještě jiný, 
pro vás lepší postup.

Výroba krčního pásku pro fixaci 
tracheostomické kanyly

Tracheostomické kanyly se fixují kolem krku obinadlem, molitanovou 
manžetou, speciálním fixačním páskem či stužkou. Krční manžetu si 
můžeme vyrobit i sami doma podle následujícího návodu, který nám 
zaslala jedna ze čtenářek časopisu Jsi doma.

1

2

3

4

5

6

7

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 

Vám přeje
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Text: Jakub Šesták Foto: VZP, ZZS

ZZS, PPNP, RZP, RLP 
– jak se v tom vyznat?

Převoz pacienta v domácí péči 
k výkonu do nemocničního 
zařízení tak, aby bylo vše 
v naprostém pořádku, se 
stává stále větším problémem. 
Přinášíme vám aktuální informace 
ze setkání zástupců VZP 
a poskytovatelů převozových 
služeb, které se za účasti Dechu 
života uskutečnilo 24. listopadu 
2016. Na co tedy máte nárok 
a na co nikoliv?

IČP Odbornost Čís. dokladu

Poř. č.

Kód pojišťovny

VYÚČTOVÁNÍ NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ
soukromým vozidlem

Pacient
Trvalý pobyt:
Odkud:
Kam:

Důvod k transportu:

Základní dg.
Ostatní dg.

Kód náhrady

datum, razítko a podpis lékaře

 mk ZPS oldizov émorkuos - celkem

 čKdóK - celkem

Pacient dává tímto plnou moc k převzetí náhrady cestovních nákladů zmocněnci:

podpis pacienta jméno, příjmení

podpis

Likvidoval Revidoval Vyplatil Přijal dne:

RČ: .......................................................

Čís. pojištěnce

Při setkání s VZP jsme tuto skutečnost 
projednali s ředitelkou odboru dopravy VZP 
MUDr. Emílií Bartiškovou i s revizní lékařkou 
MUDr. Evou Kiliánovou a bylo nám řečeno, že 
ve výjimečných případech budou žádosti 
o PPNP posuzovány individuálně. 

Poslední variantou, kterou zákon 48/1997 Sb. 
upravuje, je převozová služba, která může 
pacienta přepravovat z domácího prostředí 
do zdravotnického zařízení či požadovaného 
místa. Pokud je tedy pacient na DUPV, má 
několik možností. Buď bude využívat převozové 
služby s doprovodem pečující proškolené osoby, 
kterou předepíše praktický lékař, nebo požádá 
pojišťovnu o individuální posouzení PPNP 
v režimu RZP.

Rodiny, které využívají vlastních dopravních 
prostředků k dopravě do zdravotnického 
zařízení, a to za účelem zdravotnického úkonu, 
mohou vyplnit formulář VZP č. 39: Vyúčtování 
náhrady cestovních nákladů při použití 
soukromého vozidla. Tento formulář je 
ke stažení přímo na stránkách VZP (najdete jej 
na adrese https://www.vzp.cz/poskytovatele/
tiskopisy), nebo o něj můžete požádat svého 
praktického lékaře. Důležité je, aby byl doklad 
vždy řádně vyplněn.

Formulář pro vyúčtování převozu soukromým vozidlem najdete na webu VZP

Převoz službou ZZS můžete požadovat při náhlém 
zhoršení zdravotního stavu

P
ravděpodobně se setkáváte 
s odmítáním ze strany Zdravotnické 
záchranné služby (ZZS) při převozu 
z domácího prostředí na plánovaný 

výkon do zdravotnického zařízení, jako je 
třeba výměna tracheostomické kanyly. 
Pracovníci ZZS přitom zpravidla argumentují 
tím, že jim tuto službu pojišťovna neproplatí, 
v čemž mají naprostou pravdu. Dle zákona 
48/1997 Sb., § 36, může Zdravotnická 
záchranná služba převážet pacienta 
z domácího prostředí pouze na lůžko akutní 
péče. To znamená, že pokud dojde ke zhoršení 
zdravotního stavu, které vyžaduje neplánovaný 
zdravotní zásah, můžete volat ZZS. 

Tím se dostáváme k dalšímu zajímavému 
faktu. Aby se ulehčilo ZZS s převozy 
plánovaných naléhavých stavů, byla zřízena 
služba PPNP (Přeprava pacientů neodkladné 
péče). Ta se dále dělí na RLP (Rychlá lékařská 
pomoc – výjezdová skupina s lékařem) a RZP 
(Rychlá zdravotnická pomoc – bez lékaře). 
Z toho by logicky vyplývalo, že služba, kde jezdí 
buď zdravotnický záchranář nebo sestra s ARIP, 
bude pro pojišťovnu daleko levnější, a pacienti 
tedy mohou této služby využívat. Avšak ani tuto 
službu nemůže pacient využít k plánovanému 
výkonu, pokud bude přepravován z domácího 
prostředí. V případě PPNP hovoří výše 
zmiňovaný zákon takto: PPNP může 
přepravovat pacienty mezi zdravotnickými 
zařízeními, nikoli však z domácího prostředí. 
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Z
měna, kterou VZP připravila ve svém 
Úhradovém katalogu k 1. listopadu 
2016, se začala dotýkat úhrady 
inkontinenčních pomůcek, a to 

ve všech třech úrovních – od nejlehčí (I.) 
po nejtěžší (III.) stupeň inkontinence. Touto 
změnou jsou ohroženi především ti pacienti, 
kteří si nemohou dovolit na inkontinenční 
pomůcky doplácet až několik tisíc korun ročně. 
Finanční dopad pocítí zejména skupiny lidí 
důchodového věku.

VZP před několika týdny zveřejnila sazebník, 
kde dle propočtů budou muset pacienti 
v závislosti na stupni poruchy doplácet 800 až 
5 600 korun ročně. „Toto s námi vůbec nebylo 
diskutováno,“ uvedl urolog doc. Roman 
Zachoval, místopředseda sdružení Incoforum, 
s tím, že proces nastavení budoucích úhrad je 
naprosto netransparentní. „Chtěli bychom, aby 

Změny úhrad  
inkontinenčních 
pomůcek

Od změny úhradové vyhlášky 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
(VZP) očekává, že zamezí 
výrobcům a dodavatelům, aby 
vysávali finance ze systému 
veřejného zdravotního pojištění.

pojišťovny s odbornými společnostmi 
komunikovaly a sdělily, jakým procesem se došlo 
k tomu, že je nutné šetřit, na čem je nutné šetřit, 
jak a kolik. Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo 
již v roce 2013 pracovní skupinu složenou ze 
zástupců odborných společností, pacientů 
a poskytovatelů sociální péče. Tato platforma 
nebyla k projednání návrhu na doplatky 
zdravotnických prostředků přizvána.“

Podle slov mluvčího VZP Oldřicha Tichého 
se mění Úhradový katalog proto, aby výrobci 
a dodavatelé nemohli nadměrně vysávat finance 
ze systému veřejného zdravotního pojištění. 
„Zdravotnické prostředky jsou často předražené 
a funguje u nich obdobný systém zpětných 
bonusů, jako tomu dříve bylo u kardiologických 
materiálů. Pacienti, kteří inkontinenční pomůcky 
potřebují, změnu nijak negativně nepocítí 
– každý bude mít nadále možnost získat je zcela 
bez doplatku,“ uvedl Oldřich Tichý.

Celkové náklady na inkontinenční pomůcky 
činí u VZP ročně zhruba 1,5 miliardy korun. To 
je částka srovnatelná například s výdaji 
za veškeré ozařování všech pacientů 
s rakovinou. „VZP proto připravila návrh, který 
má náklady na inkontinenční pomůcky snížit. 
Tento materiál ovšem ještě není definitivní, 
nadále bude v příštích dnech projednáván se 
zástupci kompetentních institucí,“ řekl mluvčí. 
Případné akceptované připomínky pak podle 
něj budou s dostatečným časovým předstihem 
zveřejněny v rámci tzv. kontrolního 
Úhradového katalogu VZP, který pojišťovna 
pravidelně uveřejňuje na svých webových 
stránkách. Informace o zvýšení doplatků 
označil za šíření poplašné zprávy a nepřípustný 
nátlak, kterému VZP nehodlá ustoupit.

Text: Jakub Šesták
Foto: archiv autora

V návaznosti na návrh VZP se ke snížení 
úhrad inkontinenčních pomůcek vyjádřil i Svaz 
zdravotních pojišťoven ČR. Ve své tiskové 
zprávě uvedl, že změny také přijímá a že 
i ostatní pojišťovny úhrady změní. Zdravotní 
pojišťovny sdružené ve svazu přebírají změnu 
úhrad inkontinenčních pomůcek provedenou 
VZP k 1. listopadu 2016. Za cílový stav pro tuto 
oblast však členské pojišťovny považují úhradu 
do výše definovaného finančního limitu dle 
stupně inkontinence pacienta. Konkrétní 
pomůcky pak v rámci finančního limitu 
s ohledem na individuální potřeby pacienta 
může zvolit lékař. Zástupci SZP ČR budou tento 
cílový stav prosazovat v příslušných pracovních 
skupinách.

Zdroje: szpcr.cz , vzp.cz, ČTK

Podle VZP budou mít pacienti 
nadále možnost získat pomůcky 
bez doplatku

Vyberte e-shop a DUPV - 
Dech života 

Klikněte na „Zahájit nákup“ Nakupte jak jste zvyklí
Část vaší útraty půjde

 na naši organizaci!

ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU WWW.GIVT.CZ

 Nezaplatíte ani korunu navíc. 

1. 2. 3. 4.
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S
 Riziko vzniku dekubitů souvisí také 
s věkem, upoutáním na lůžko, 
omezením pohyblivosti a celkovým 
zdravotním stavem. Svou roli hrají 

rovněž zvýšená teplota, špatný stav výživy, 
zvýšená vlhkost kůže, zhoršené smyslové 
vnímání a inkontinence moči nebo stolice. Je 
proto nutné provádět komplexní a pravidelné 
posuzování stavu kůže. To zahrnuje techniky 
k identifikaci blednoucí hyperemie (reakce kůže 
na tlak způsobený prsty na postiženou lokalitu), 
dále sledujeme lokalizované zvýšení teploty 
kůže, otoky a indurace/zatvrdnutí.

Posuzování stavu kůže a podkoží se provádí 
od hlavy k patě se zaměřením na kůži nad 
kostními výčnělky, například hrbolem týlní 
kosti, lopatkami, lokty, oblastí sakra, sedacích 
kostí, velkého trochanteru, paty, a na další 
nejvíce ohrožená (predilekční) místa. 
Predilekční místa závisí na poloze pacienta. 
Každé polohování pacienta je příležitostí pro 
rychlé zhodnocení stavu kůže, kdy pátráme 
po přítomnosti ohraničeného zarudnutí.

Péče o mikroklima a polohování 
pacienta

Důležitý je zejména výběr správné matrace 
s povrchem, který je schopen kontrolovat 
vlhkost a teplotu. Speciální matrace a pomůcky, 
které budou v kontaktu s kůží pacienta, mohou 
ovlivnit mikroklima rychlostí odpařování vody 
a odvodu tepla. Doporučuje se nepřikládat 
zahřívací pomůcky přímo na kůži pacienta či 
dekubitus, protože teplo zrychluje metabolismus, 
zvyšuje pocení a snižuje odolnost tkání vůči 
tlaku.

Pacienta polohujeme proto, abychom snížili 
dobu a intenzitu tlaku na predilekčních místech 
a zlepšili jeho pohodlí, hygienu, důstojnost 
a funkční schopnosti. Frekvenci polohování 
určujeme podle zdravotního stavu, stupně 
aktivity a pohyblivosti, stavu kůže pacienta atd. 

Pacienta zásadně nepolohujeme na 
predilekční místa s výskytem neblednoucího 
erytému (po zatlačení na zarudlé místo nedojde 

Péče o dekubity, jejich prevence 
a léčba
Proleženinu/dekubitus lze definovat jako lokalizované poškození kůže a/nebo podkožní tkáně, obvykle nad 
kostním výčnělkem, které vzniká v důsledku tlaku nebo tlaku v kombinaci se střižným efektem. Posouzení 
stavu kůže a podkožních tkání hraje vysokou důležitost při prevenci, klasifikaci, diagnostice a léčbě 
proleženin.

Text: Mgr. Moravčík Branislav, KARIM FN Brno Foto: archiv autora, Wikimedia Commons

KOSTRČ PATYLOPATKYZÁHLAVÍ

LOKTYTRN 7. KRČNÍHO
OBRATLE

SPÁNKOVÁ
OBLAST LOKET

RAMENO VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ
STRANA KOLEN

HŘEBEN KOSTI KYČELNÍ KOTNÍKY

POLOHA NA ZÁDECH

POLOHA NA BOKU

Nejvíce ohrožená místa při poloze na zádech

Místa, jimž je třeba věnovat pozornost při poloze na boku
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k vyblednutí místa zarudnutí). Při polohování 
používáme pomůcky, které zabrání tření 
a střižným silám. Pacienty nadzvedáváme, 
netáhneme je po podložce, abychom zabránili 
vzniku střižných sil.

Použití profylaktických pomůcek
V rámci prevence rozvoje dekubitu je možné 

použít moderní profylaktické pomůcky 
z polyuretanové pěny, které se aplikují na místa 
kostních výčnělků (paty, sakrum, lokty, týlní 
oblast…). Při výběru vhodné pomůcky 
posuzujeme schopnost materiálu kontrolovat 
mikroklima, snadnost aplikace a odstranění 

krytí, možnost pravidelně kontrolovat stav kůže 
na místě, kde bude materiál přiložen, 
a samozřejmě volíme správnou velikost krytí. 

Profylaktické krycí materiály nenahrazují 
potřebu pečlivého a pravidelného posouzení 
stavu kůže. Proto většinou umožňují 
pravidelnou kontrolu kůže (mají měkké 
silikonové okraje, které lze snadno nadzvednout 
při rutinní kontrole bez rizika podráždění či 
poškození kůže). I při použití těchto pomůcek 
samozřejmě dodržujeme další preventivní 
opatření (polohování, péče o kůži a lůžkoviny).

Dekubitus I. stupně: 
Zarudnutí kůže/neblednoucí 
hyperemie – erytém 

Neporušená kůže s lokalizovaným 
neblednoucím zarudnutím, obvykle 
nad kostním výčnělkem. 

U tmavě pigmentované kůže 
nemusí být změna barvy kůže 
(blednutí po zatlačení) viditelné. 
Od okolí se může barevně odlišovat. 

Místo může být bolestivé, tvrdé 
nebo měkké, teplejší nebo chladnější 
ve srovnání s okolní tkání. Dekubitus 
I. stupně se hůře určuje u lidí s tmavší 
pletí. 

Zarudnutí může označovat osoby, 
u kterých je riziko vzniku dekubitů 
(významná známka rizika).

Dekubitus II. stupně: 
Částečná ztráta kožního krytu 

Částečná ztráta kožního krytu se 
projevuje jako mělký vřed 
s růžovočervenou spodinou bez 
povlaku. Může se také projevovat jako 
neporušený nebo prasklý puchýř 
naplněný čirou/serózní tekutinou. 
Projevuje se jako lesklý nebo suchý 
mělký vřed bez povlaku či zhmoždění. 
Zhmoždění ve formě modřiny, 
podlitiny ukazuje na možné 
poškození hlubokých tkání pacienta.

Tento termín/označení dekubitu 
II. stupně se nemá používat pro 
strženou kůži, poškození kůže 
náplastí, perineální dermatitidu, 
maceraci nebo exkoriaci kůže.

Dekubitus III. stupně: 
Úplná ztráta kožního krytu 

Úplná ztráta kožního krytu. 
Na spodině je možné vidět podkožní 
tuk, ale kosti, šlachy a svaly nejsou 
odhalené. Může být přítomen povlak, 
nezabraňuje to však hodnocení 
hloubky rány. Mohou být přítomna 
podminování a dutiny. 

Hloubka rány se u dekubitu 
III. stupně liší podle místa výskytu 
(anatomické lokalizace). Například 
hřbet nosu, ucho, zátylí a kotník 
nemají podkožní tkáň, dekubitus tedy 
může být mělký. Naopak v oblastech 
s velkým množstvím tukové tkáně se 
mohou tvořit velmi hluboké dekubity. 
Kost či šlacha nejsou viditelné nebo 
přímo hmatné.

Dekubitus IV. stupně: 
Úplná ztráta kůže a podkoží 

Úplná ztráta tkání s obnaženou 
kostí, šlachou nebo svalem. Ve spodině 
rány mohou být přítomny povlak nebo 
černá krusta. Často jsou přítomna 
podminování a dutiny či choboty. 

Hloubka rány se u dekubitu 
IV. stupně liší podle místa vzniku 
(anatomické lokalizace). Tyto 
dekubity se mohou rozšířit do svalu 
a/nebo pojivových tkání (například 
fascie, šlachy nebo kloubního 
pouzdra), což může způsobit 
osteomyelitidu. Obnažená kost nebo 
šlacha je viditelná, nebo přímo 
hmatná.

Klasifikace proleženin Bez určení stupně: 
Neznámá hloubka rány/vředu 

Úplná ztráta tkáně s povlakem 
(žlutým, bronzovým, šedým, zeleným 
nebo hnědým) pokrývajícím spodinu 
rány. Ve spodině rány může být také 
nekróza/krusta (bronzová, hnědá 
nebo černá). 

Hloubku rány a stupeň dekubitu 
není možné určit, dokud se 
neodstraní dostatečné množství 
povlaku nebo nekrózy, které pokrývají 
spodinu rány. 

Stabilní (suchá, adherující, 
neporušená bez zarudnutí nebo 
změny) nekróza na patách slouží jako 
biologický kryt těla a neměla by se 
odstraňovat.

Podezření na hluboké 
poškození tkání: neznámá 
hloubka rány/vředu 

Lokalizovaná oblast fialově, 
případně tmavě červeně zbarvené 
neporušené kůže, nebo puchýř 
naplněný krví. Příčina tkví 
v poškození podkožních měkkých 
tkání tlakem nebo střižným efektem. 
Postižená část může být bolestivá, 
tuhá, rozměklá, teplejší nebo 
chladnější než okolní tkáň. Tento typ 
poškození může být hůře 
rozpoznatelný u osob s tmavou pletí. 
Může začít malým puchýřem nad 
tmavou spodinou rány. 

Rána se dále vyvíjí a může být 
pokryta tenkou krustou. I přes 
optimální léčbu se může rána dále 
rychle vyvíjet a odhalit další vrstvy 
tkání.

Čtyři stádia proleženin

PREVENCE VZNIKU 
PROLEŽENIN

Preventivní opatření při péči o kůži:
1.  Pokud je to možné, vyvarujeme se 

polohování pacienta na zarudlé místo. 
2.  Udržujeme kůži čistou a suchou.
3.  Kůži pacienta s rizikem vzniku dekubitu 

nemasírujeme ani silně netřeme.
4.  Při péči o pacienta s inkontinencí 

čistíme kůži bezprostředně 
po znečistění. 

5.  Nanesením ochranného prostředku 
bráníme zvýšené vlhkosti kůže.

6.  U suché kůže používáme hydratační 
prostředky.
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Hygiena
Hygiena má v prevenci dekubitů 

nezanedbatelné místo a je zvláště důležitá 
u pacientů s již vytvořeným dekubitem nebo 
tam, kde dochází k inkontinenci. Preventivní 
opatření spočívají zejména v zamezení 
nepříznivého vlivu moče, stolice, potu, 
vaginálního sekretu, infekce na kůži v pánevní 
oblasti udržováním čistoty pravidelným 
koupáním nebo sprchováním vlažnou vodou 
za použití profesionální kosmetiky ve formě 
pěn, olejů, mycích emulzí. 

Kůži ošetřujeme jemně a citlivě. Po koupeli 
není vhodné kůži pacienta vysušovat třením, aby 
nedocházelo ke vzniku mikrotraumat a oděrek. 
Pokožku udržujeme vláčnou, ošetřujeme ji 
regeneračními přípravky (krémy, lotia), které jsou 
snadno roztíratelné a svou barvou ani konzistencí 
nebrání v kontrole stavu pokožky. Pro ošetřování, 
čištění a ochranu namáhané pokožky existuje 
speciální kosmetika. Na účinku se podílí vhodná 
kombinace tukových substancí a dalších účinných 
látek a vitamínů. Výborným prostředkem 
v prevenci vzniku dekubitů jsou ochranné pěny 
s obsahem panthenolu, aloe vera a močoviny.

Léčba proleženin a vliv výživy
Při léčbě dekubitů je nesmírně důležité 

dodržovat všechna preventivní opatření, která 
sníží riziko vzniku nových lézí a ovlivní hojení 
stávajících. Přístup k léčbě musí být komplexní, 
týkající se celkového stavu pacienta. V první 
řadě je důležitá eliminace tlaku, tření, prevence 
infekce, popřípadě její léčba. Lokální léčba se 
vždy odvíjí od charakteru defektu (velikost, 
lokalizace, hloubka, míra poškození okolí atd.). 
V celkové léčbě však patří mezi základní 
podmínky, které ovlivňují hojení ran, rovněž 
správná výživa a dostatečný příjem tekutin. 

Pacienti musí přijímat stravu s dostatkem 
energie a proteinů k udržování tělesné 
hmotnosti. Nemocný s dekubitem by měl denně 
přijmout cca 30–35 kcal, resp. 1–1,5 g bílkovin 
na 1 kg tělesné hmotnosti. Volba nutriční 
podpory se odvíjí od celkového stavu a možností 
pacienta. U závažnějších případů je na místě 
spolupráce s nutričním terapeutem. Často může 
pomoci třeba jen změna v jídelníčku nebo jiná 
technologická úprava stravy. Stravu lze 
individuálně obohatit doplňkem bohatým 
na zdroje energie nebo proteiny. 

Další možností je tzv. sipping (popíjení) 
přípravků s obsahem proteinů, vlákniny, 
mikronutrientů a dalších složek. Hojení ran 
podporují přípravky obohacené o proteiny, 
zejména arginin, vitaminy C, E, A a stopové 
prvky, především selen a zinek. Nutriční 
doplňkové přípravky by měly být konzumovány 
nejlépe mezi jídly, pomalu po doušcích, aby se 
živiny mohly optimálně vstřebávat. Někdy je 
nutné aplikovat i další formy enterální výživy, 
například zavedením nazogastrické či 
nazojejunální sondy nebo perkutánní 
endoskopické gastrostomie (PEG), případně 
jejunostomie (PEJ), pro něž jsou určeny 
přípravky enterální výživy. V některých 
případech, kdy nelze k výživě využít trávicího 
traktu, je nutná výživa parenterální.

Prostředky k hojení ran
V počátečním stadiu většinou stačí 

odlehčení postižené oblasti od trvajícího tlaku 
a důsledná péče o kůži, tedy omývání, potírání 
hydratačními přípravky, vhodná je aplikace 
filmových obvazů. Při převazu je nutná 
důsledná toaleta rány dezinfekčními 
(antiseptickými) prostředky, popřípadě oplachy, 
například fyziologickým nebo Ringerovým 
roztokem, nebo přípravky, které jsou na bázi 
tzv. lapačů kyslíkových radikálů. V případě 
přítomnosti nekrózy je nutné její odstranění. 
Vyčištění spodiny může být dosaženo použitím 
moderních krycích materiálů, tzv. autolytickým, 
případně enzymatickým debridementem. 

Moderní skupinou jsou antiseptická krytí 
s obsahem stříbra. Toxicita je nízká 
a bakteriální rezistence je zatím vzácná. 
Zvláštní skupinou krytí používaných 
u infikovaných středně až silně secernujících 
ran je krytí s aktivním uhlím, které je schopno 
na svůj povrch absorbovat metaloproteázy, 
toxiny, bakterie, ale i zápach. U více 
secernujících ran je vhodné použít sekundární 
krytí s absorpčním jádrem, které snižuje 
četnost převazů. Výběr krycího materiálu se 
odvíjí od charakteru spodiny defektu. 

Lokální aplikace ATB se nedoporučuje pro 
vysoký senzibilizační potenciál. 
Neopomenutelnou součástí je léčba okolí 
defektu pomocí emoliencií, případně měkké 
zinkové pasty. Zbytky ochranných past z okolí 
defektu mohou být odstraněny použitím oleje. 
V případě rozsáhlých nekrotických hmot je 
nutné provést chirurgický debridement.

Literatura:
AWMA. Pan Pacific Clinical Practice Guideline for the Prevention and Management of Pressure Injury. Osborne Park, WA: Cambridge Media; 2012.
Prevence a léčba dekubitů – příručka doporučení pro klinickou praxi, ISBN-13: 978-0-9579343-6-8,2014

Nekrotická rána

Fáze čisticí

Fáze granulační

Fáze epitelizační

Povleklá rána
se silně secernující

spodinou

Rána se suchou
spodinou

In�kovaná rána

odstranění nekrózy kombinací
mechanického a autolytického

debridementu (hydrogely, mokrá
terapie); preventivní aplikace

antiseptických obvazů

algináty, pěnová polyuretanová krytí,
pěnová silikonová krytí

demarkace povlaku hydrogely,
mokrá terapie, hydrokoloidy,

hydropolymery

bakteriologický stěr – systémová ATB,
antiseptická a antibakteriální krytí,

absorpční krytí s černým uhlím

obklady desinfekčními roztoky,
fyziologickým roztokem, hydrokoloidy,
hydrovlákna, pěnová hydroaktivní krytí,

algináty, hydropolymery

hydrokoloidy, hydropolymery,
transparentní �lmová krytí,

silikonová krytí

Vlhké prostředí,
netraumatické
sejmutí krycího

materiálu, důsledná
toaleta rány

Zdroj: Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta, Slaninová et al.,
Dermatologie pro praxi 2012; 6(1): 33–39 

POUŽITÍ MODERNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH HOJENÍ RAN
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Jak to všechno začalo
Od malička jsem byl výrazně menšího 

vzrůstu, s DMD to však nesouviselo a příčinu 
se najít nepodařilo. Drobnější tělo však není 
pro svaly takovou zátěží, takže možná i díky 
tomu se u mě všechny problémy objevily 
o něco později. Pro mou nemoc je typické, že 
svaly pomalu, ale neustále slábnou. 
Na základní škole jsem se o sebe zprvu 
postaral sám, od šesté třídy jsem měl asistenci 
na některé předměty. Všechny pohyby mě 
stály čím dál tím větší úsilí, třeba jen zvednout 
učebnici ze stolu. Nechtěli mi přiznat ZTP, 
protože jsem ještě chodil. 

V deseti letech jsem stále mohl chodit 
a dokonce i jezdit na kole, ale ve dvanácti 
přišel zásadní zvrat k horšímu, což je u této 
nemoci typické. Musel jsem se definitivně 
posadit na vozík. Tehdy na mě nemoc nejvíc 
dolehla. V deváté třídě jsem ještě psal sám, 
pak už ne. Časté byly nečekané pády, naštěstí 
jsem si v té době nic nezlomil. Až ve třinácti 
jsem si po pádu ze židle zlomil ruku a její 
hybnost se pak trvale zhoršila. 

Musím říct, že mám skvělé rodiče, kteří mi 
moc pomáhají. Jsem jim velmi vděčný. A měl 
jsem i dobré spolužáky, kteří vždycky stáli 
za mnou. Nikdy jsem se nesetkal 
s posmíváním nebo šikanou. S trvalou 
asistencí jsem vystudoval všeobecný obor 
na kladenském sportovním gymnáziu. Poté 
jsem nastoupil na ČVUT, obor bioinformatika. 
Po dvou letech jsem musel studium ze 
zdravotních důvodů přerušit, poslední tři roky 
jsem doma. 

Významná pomoc Parent Projectu 
Žádný lék na mou nemoc není, jen 

potravinové doplňky. Ochabování svalů také 
dokáže zpomalit správné cvičení. V západní 
Evropě se již nějakou dobu používají 
kortikoidy, u nás je tato léčba na úplném 

Martin Krček se nevzdává a ve svém blogu 
dodává optimismus i ostatním

Jsem vděčný za všechno,  
co ještě můžu, říká Martin Krček

Když jsem se narodil, všechno bylo zdánlivě v pořádku. Asi ve třech 
letech jsem začal chodit po špičkách a začala se mi zvětšovat lýtka. 
Rodiče se mnou jezdili po vyšetřeních a diagnóza střídala diagnózu. 
V pěti letech jim oznámili, že mám Duchennovu muskulární dystrofii, 
progresivní onemocnění svalů. Když se dozvěděli, že ve dvanácti 
přestanu chodit, nevěřili tomu.

Text: Martin Krček Foto: Parent Project

počátku. S jejich pomocí mohou pacienti 
s DMD chodit až do patnácti, jde tedy 
o dočasnou pomoc. Cvičení je pro mě stále 
důležité, přes den se musím s pomocí rodičů 
průběžně protahovat, provádějí mi masáže, 
v noci mě chodí polohovat. 

Váha tohoto onemocnění leží hodně právě 
na rodičích, proto rodiče kluků s DMD založili 
sdružení Parent Project. Jedná se 
o mezinárodní projekt, jehož česká pobočka 
existuje od roku 2001. V roce 2003 jsme se 
přidali my, to mi bylo třináct a poprvé v životě 
jsem se osobně setkal s někým s DMD. 
Důležité je, aby všichni, kdo se dozvědí 
diagnózu DMD, dostali potřebné informace. 
V tom je nezastupitelná úloha našeho 
sdružení, někteří lékaři tuto nemoc neznají 
a informace poskytnout nemohou. Pravidelně 
se s ostatními pacienty setkáváme několikrát 
ročně na celorepublikové úrovni, vždycky se 
sejde kolem patnácti rodin. Parta kluků 
s DMD, která ve sdružení vznikla, je pro mě 
velmi důležitá. Společná nemoc nás spojuje 
velmi silným poutem, skvěle si rozumíme 
a využíváme všechny možnosti, jak být 
v kontaktu.

Myslím si, že být v Parent Projectu 
a setkávat se s rodinami je výborné. Nyní se 
snažím informovat další lidi – píšu příspěvky 
o našich akcích na Facebook, s kamarády 
vytváříme PF nebo poděkování našim 
podporovatelům, jako jsou například MDA 
RIDE. 

Hlavní je se nevzdávat
Před dvěma roky jsem měl kolaps a skončil 

jsem na „jipce“. Dýchací svaly začaly více 
ochabovat. Naštěstí se nám podařilo získat 
přístroj BIPAP, který mi pomáhá dýchat. 
Používám ho hlavně v noci a funguje skvěle. 
Hrozila mi tracheostomie, naštěstí se povedlo 
tomu zabránit a s přístrojem žiju v daleko větší 

pohodě. V současné době používám také 
přístroj na vykašlávání – Cough Assist. Tento 
přístroj mně velmi pomáhá, výrazně se snížilo 
riziko zápalu plic a dalších komplikací při 
případné infekci.

Před dvěma měsíci jsem s jedním 
kamarádem založil blog nevzdavejto.cz. 
Pokoušíme se ukázat, že postižení nemůže 
člověku zabránit dělat něco přínosného. 
Humornou formou chceme motivovat ostatní, 
aby nic nevzdávali. Píšeme o našich strastech 
i radostech. S kamarádem mě pojí vzácné 
onemocnění a také podobná povaha, takže se 
vzájemně doplňujeme.

Tahle nemoc vás postupně okrádá. 
Do dvaceti let jsem se třeba mohl sám najíst, 
teď už to nejde. Nemá ale cenu dívat se za tím, 
co jsem ztratil. Jsem vděčný za všechno, co 
ještě můžu. Rád si sám vyjedu na elektrickém 
vozíku do města, dodává mi to důležitý pocit 
svobody. Jezdíme na výlety, na různé akce. 
Díky péči rodičů, přístupu celé naší rodiny 
a možná i v souvislosti s mým menším 
vzrůstem jsem na tom v šestadvaceti celkem 
dobře, takže mám důvod radovat se ze života.

http://nevzdavejto.cz/
www.parentproject.cz
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Co je cílem tohoto tábora?
Smyslem této pobytové akce v Rodinném 

centru Smečno je umožnit dětem, kterým život 
znepříjemňují nervosvalová onemocnění, zažít 
to, co o prázdninách běžně zažívají jejich zdraví 
vrstevníci – tedy pobyt bez rodičů. Rodiče si 
během týdne mohou odpočinout, nebo se více 
věnovat zdravým sourozencům a vydat se třeba 
na krátkou dovolenou.

Běžné tábory jsou pro děti s nervosvalovým 
onemocněním nedostupné. Děti se pohybují 
převážně na elektrických vozících, takže 
potřebují bezbariérové prostředí 
a v sebeobsluze jsou zcela závislé na pomoci 
druhé osoby. Jejich zdravotní stav vyžaduje 
během pobytu zvýšený lékařský dohled. 

Všechny tyto aspekty jsou zohledněny při 
přípravě a organizaci akce. O děti se 24 hodin 
denně starají vyškolení asistenti. Časový 
harmonogram je sestaven s ohledem 
na zvýšenou únavnost dětí a všechny činnosti 
jsou plně uzpůsobeny jejich schopnostem. 

Pozdrav z tábora 
aneb LETEM 
bezbariérovým 
SVĚTEM!

Letos již pošesté měly děti se 
spinální muskulární atrofií (SMA) 
příležitost účastnit se týdenního 
pobytu bez rodičů, který v rámci 
projektu „Podpora rodin se 
SMA a dystrofiemi“ organizovala 
Kolpingova rodina Smečno.

Jídelníček je sestaven „na míru“. Nesmí 
obsahovat potraviny, které by dětem mohly 
působit potíže při polykání, a vyloučeny jsou 
rovněž potraviny způsobující nadýmání. 

V roce 2015 se nám podařilo navázat užší 
spolupráci s organizací Dech života a oddělením 
ARO z FN Brno a zajistit tak odborné asistentky 
z řad ARO sester, takže letos se tábora mohla již 
podruhé zúčastnit dívka s DUPV.

Program plný překvapení
Každoročně pro děti chystáme tematickou 

celotáborovou hru. Letos jsme týden nazvali 
„LETEM SVĚTEM“. V běžném životě mají tyto 
děti s cestováním většinou potíže, ale na táboře 
bylo všechno jinak! 

O zpestření programu se tradičně postaralo 
několik hostů. Díky zkušeným cestovatelům se 
děti dozvěděly, jak se žije v Austrálii, zjistily, 
proč se hráči rugby na Novém Zélandu 
neobejdou bez znalosti bojového tance haka, 
a také jsme se podívali, jak se v Africe děti učí 
ve škole, která se stavěla za české peníze.

Úspěšnou premiéru zde tentokrát měla 
návštěva sov a dravců. Děti se dozvěděly 
zajímavosti ze života těchto opeřenců a dokonce 
si mohly vyzkoušet práci se sokolnickou 
rukavicí a nechat přímo u sebe dravce přistát 
a prohlédnout si je zblízka.

Velkým překvapením byl program, který 
pro děti připravila firma ZENTIVA v rámci 
projektu Byznys pro společnost. Děti vyfasovaly 
profesionální obleky a na celý den se proměnily 
v zaměstnance farmaceutické firmy: testovaly 
příchutě léků a samy si dokonce zkusily vyrobit 
vitaminové kapsle. Čarovalo se i s tekutým 
dusíkem a ze zmrzlinové laboratoře se nakonec 
nikomu nechtělo odejít. 

Obrovské nadšení vzbudila návštěva 
dobrovolných hasičů z Nového Strašecí. Děti si 
mohly vyzkoušet speciální ochranné přilby 

a osahat si různé součásti hasičské výzbroje 
a výstroje. Nakonec si mohly vyzkoušet práci 
s požární hadicí. 

Vrcholem programu bylo RIO SMEČNO 2016 
aneb tradiční olympiáda v netradičních 
disciplínách. A tak padaly rekordy v kuželkách, 
odhadu vzdálenosti, rybolovu, ba i v logickém 
uvažování. 

Děti se každoročně těší i na muzikoterapii. 
I letos se zpívalo se a hlavně taky soutěžilo 
v hudebních kvízech a děti měly možnost 
vyzkoušet si některé hudební nástroje. 
Oblíbenou táborovou činností bylo také 
tvoření, například malování obrázků kávou, 
práce s polymerovými hmotami či batikování.

Chtěli bychom poděkovat skvělým 
asistentům a samozřejmě všem sponzorům 
a dárcům, bez jejichž finanční pomoci by se 
akce nemohla uskutečnit. Doufáme, že nám 
všichni nadále zachovají přízeň, abychom tuto 
akci mohli realizovat i v příštích letech. 
www.dumrodin.cz

Text: Mgr. Markéta Vlčková
Foto:  Mgr. Jolana Kopejsková  

a Mgr. Markéta Vlčková

Návštěva dobrovolných hasičů z Nového Strašecí 
vzbudila v dětech nadšení

Spokojené úsměvy účastníků svědčí o tom, že na táboře vládla pravá letní pohoda

JAK MŮŽETE TUTO  
AKCI PODPOŘIT VY?

•  Pomoci s organizací programu letního 
tábora. Máte ve svém okolí někoho 
zajímavého, kdo by byl ochotný za dětmi 
na tábor přijet a připravit pro ně 
vystoupení či prezentaci? Dejte nám tip! 

•  Je vám více než 18 let, jste kreativní, 
spolehliví a rádi si hrajete? Můžete se 
přihlásit na místo asistenta! 

•  Uvažujete o tom, že byste akci podpořili 
finančně? Vězte, že hodina práce 
asistenta stojí 100 Kč. Na kolik hodin si 
troufnete?

•  Jiný nápad? 

Napište nám: projekt.sma@gmail.com. 
Více o našich akcích naleznete na blogu: 
sma-akce.blogspot.cz.
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Text: Lenka Šestáková
Foto: Prim. MUDr. Baluch, NIP Nymburk

Formy terapie s pomocí psa
Canisterapie může mít formu individuální 

nebo kolektivní. Je vedena profesionálem 
– psychologem, lékařem, pedagogem, 
fyzioterapeutem, nebo vyškoleným laikem. 
Laici při tom spolupracují s profesionály 
a využívají přirozeného kontaktu člověka a psa 
k aktivizaci a ke zlepšení kvality života klienta. 
Pes dokáže vyvolat dobrou náladu již pouhou 
svojí přítomností. 

Další z forem canisterapie je vzdělávání 
za pomoci psů. Pedagogové zde využívají 
pozitivní vliv psů na žáky se specifickými 
potřebami, nebo zařazují canisterapii 
do zážitkové výuky. 

Canisterapie může být rovněž podpůrnou 
metodou celkové rehabilitace klienta. Tuto 

Canisterapie a její vliv na člověka

Canisterapie je jednou 
z rehabilitačních a terapeutických 
metod, avšak není prohlášena 
za oficiální léčebnou metodu. 
Psi se využívali na podporu 
léčby již ve starověku, ovšem 
ve své dnešní podobě je 
canisterapie známa až od 90. let 
minulého století. Jedním z jejích 
průkopníků v České republice byl 
prof. Zdeněk Matějíček. 

formu canisterapie mohou provádět pouze 
odborníci. 

Patří sem zejména polohování s cílem 
zlepšit funkce svalů a kloubů. Metoda staví 
na předpokladu, že pokud se nemocný nemůže 
sám pohybovat, je třeba mu v tom pomoci. 
S takovými nemocnými není možné cvičit, lze 
je pouze uložit na určitou dobu do konkrétní 
polohy, s využitím různých pomůcek, jako jsou 
polštáře, molitanové válce a podložky. Při 
canisterapii zastane roli těchto pomůcek pes, 
kterého fyzioterapeut pokládá vedle klienta. 
Jelikož pes má asi o jeden stupeň Celsia vyšší 
tělesnou teplotu než člověk, dochází k prohřátí 
svalů klienta, což často vede ke zlepšení 
krevního oběhu a uvolnění svalových křečí. 
Metoda polohování je nejúspěšnější u lidí 
trpících svalovými křečemi nebo třesem.

Jak canisterapie pomáhá? 
Přítomnost psa může pozitivně ovlivnit 

tělesný i psychický stav člověka, výjimkou jsou 
pouze některá akutní onemocnění a alergie. 
Canisterapie je používaná v různých zařízeních 
sociálních služeb, ve zdravotnických 
a v některých školských zařízeních. Nemocný 
reaguje na působení tepla těla psa, na jeho 
rytmus dechu, srdce, na jeho pozitivní 
přítomnost, která člověka aktivuje a zároveň na 
něj působí uklidňujícím dojmem. U osamělých 
lidí a lidí trpících autismem může pes plnit roli 
prostředníka mezi jejich světem a okolím. 
Canisterapie se používá také u zdravých lidí, 

Zdroj: http://zdravezdravi.cz/; animoterapie.cz; Galajdová L. a Z. – Pes lékařem lidské duše, Praha: Portál, 2011.

kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, jako 
je přírodní katastrofa, nehoda apod. U těchto 
lidí slouží canisterapie k odbourání stresu.

Základní metody canisterapie
V canisterapii rozlišujeme aktivity 

prováděné s pomocí psa (AAA – Animal 
Assistent Activities) a terapii a asistencí psa 
(AAT – Animal Assistent Therapy). V případě 
metody AAA se využívá pouze přítomnost psa. 
Nejsou zde určeny konkrétní cíle, jde 
především o navození příjemných pocitů 
z přítomnosti pejska. U metody AAT se již 
stanovují určité cíle a metodika provádění.

Při léčbě určitých fyzických postižení se 
používá polohování. Jedná se o přímý fyzický 
kontakt bez velkého množství oblečení. Psa 
pokládáme zády k pacientovi pod hlavu či 
na kolena, malé dítě pak lze položit i na záda 
samotného psa. Tělesné teplo, pach a pravidelný 
rytmus srdce psa působí na dítě relaxačně, 
uvolňují se napjaté svaly a dítě se celkově 
zklidní. Může se procvičovat i jemná motorika 
tím, že dítě psa hladí, krmí ho, češe, podlézá.

Z hlediska sociálního a kognitivního 
podporuje canisterapie komunikaci i myšlení. 
Dítě dává psovi povely, povídá si s ním nebo 
o něm s rodičem. Po emoční stránce pak pes 
obohacuje život dítěte. Platí to zejména pro 
autisty, u nichž pes dokáže prolomit ledy mezi 
dítětem a jeho okolím. Pes je pro dítě kamarád, 
poskytuje mu tělesný kontakt, pomáhá mu 
odbourávat strach z neznámého a zvyšuje 
sebedůvěru dítěte.

Canisterapie v případě AAT by se měla 
provádět vždy za přítomnosti vyškoleného 
člověka a cvičeného psa. Pes musí být na dané 
činnosti zvyklý, aby mu byly příjemné, a pouze 
profesionál zajistí, že bude canisterapie pro dítě 
skutečně přínosem.

Pokud máte o canisterapii zájem a chtěli 
byste ji vyzkoušet, můžete kontaktovat Kateřinu 
Pejchalovou na telefoním čísle 603 979 273.

Canisterapii provádí profesionál se speciálně 
vycvičeným psem

Pes dokáže vyvolat dobrou náladu již pouhou svou 
přítomností

„Koupit si psa je jediný 
způsob, jak za peníze získat 
lásku.“ 

G. B. Shaw
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Když život rozdává rány
Tehdy jsem byla krátce po porodu našeho 

čtvrtorozeného syna Káji a na tuhle dobu 
opravdu nerada vzpomínám. Nejstarší dceři 
bylo 14 let, doma jsem v té době byla 

Příběh  

Klárky
„Život se neměří počtem nádechů 
a výdechů. Život se měří chvílemi, 
které nám berou dech…“ 
Když byl naší Klárce necelý rok, 
přestala se vyvíjet standardně, 
jako jiné děti, a nešlo si 
nevšimnout, že je slabší, že se 
jí nechce ani moc lézt, natož 
stoupat. V roce a půl jsme se 
v Motolské nemocnici dozvěděli, 
že má Klárka genetickou, 
nevyléčitelnou nemoc, spinální 
muskulární atrofii 1.–2. typu.

Radost v Klárčiných očích je odměnou pro pečující rodinu

na mateřské se čtyřletým Davídkem, Klárkou 
a miminkem Kájou. Postupem času docházelo 
ke smíření s nemocí, naučili jsme se s ní žít, 
přijmout ji, Klárka měla v necelých dvou a půl 
letech maličký elektrický vozík, na kterém se 
naučila bravurně jezdit, nezavřela pusu, byla to 
úžasná, veselá holčička, jen ty síly se jí ztrácely 
čím dál víc. Přestávala zvedat ručičky, přestala 
se otáčet na bok, tělíčko jí sláblo.

Můj muž mi byl velkou oporou. S Klárkou 
cvičil, jezdil s ní plavat do plzeňského bazénu. 
Bohužel půl roku po Klárčiných třetích 
narozeninách zemřel v sedmatřiceti letech při 
nezaviněné autonehodě. Zůstali jsme sami. 

Když bylo Klárce necelých osm let, 
po hodně těžkém půlroce neustálých vleklých 
infekcí, jsme jednou v noci museli volat rychlou 
záchrannou službu a Klárka byla se saturací 
kolem 61 odvezena do Nemocnice sv. Jiří 
v Plzni (kde pobývala už předtím několikrát se 
zápalem plic a nemocemi spojenými 
s dýcháním). Kromě viditelné slabosti tělíčka 
slábly i svaly dýchací a této únorové noci roku 
2014 došlo k naprostému selhání. Nad ránem 

byla Klárka převezena z menší nemocnice 
na Doubravce do velké fakultní nemocnice 
a tam… Tam Klárce zřejmě zachránili život 
okamžitým napojením na umělou plicní 
ventilaci.

Jediné řešení – umělá plicní ventilace
Klárka byla několik dlouhých dní v umělém 

spánku. Jezdila jsem za ní dvakrát denně 
na chviličku, jak provoz dětské JIP ve FN Plzeň 
dovolil. S dětmi doma mi pomáhal můj přítel, 
kterého jsem poznala necelé tři roky po smrti 
mého muže. Když se Klárka probudila 
z umělého spánku, netušili jsme, co se bude dít 
v dalších měsících. Ale věřili jsme, že se 
z těžkého zápalu plic dostane a brzy s námi 
půjde domů. Jenže bohužel – i když byla Klárka 
začátkem dubna na chviličku propuštěna domů, 
nezvládala už dýchat sama a druhý den jsme 
opět s „erzetou“ jeli do nemocnice. 

Ten dlouhý půlrok zmatku, beznaděje, 
smutku a prchavých okamžiků nadějí se nevejde 
do pár řádků, které tu píšu. Ve zkratce: Lékaři 
na JIP došli k závěru, že Klárka nedokáže dýchat 
sama, že její dýchací svaly jsou již tak oslabené, 
svalová atrofie si i zde vybrala svou daň, že 
nezbývá než Klárku trvale napojit na umělou 
plicní ventilaci. Když nám to sdělil tehdejší 

Text: Mirka Šimková
Foto: archiv autorky

Klárka i přes svůj hendikep 
může navštěvovat školu i jezdit 
na výlety se svou rodinou
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přednosta dětské kliniky na pohovoru 
v lékařském pokoji, zbořil se mi svět. Představa 
mého dítěte, které už samo nezvládne dýchat, tu 
jednoduchou triviální věc, která přece jde nám 
všem tak samozřejmě, že ji téměř nevnímáme…

Budoucnost v černých barvách?
Bohužel pan přednosta nám naši budoucnost 

vykreslil ve velmi černých barvách (dodnes nevím 
proč). Ze schůzky jsem odcházela naprosto 
zlomená s představou mé holčičky, která – když 
už se nám nějak podaří ji dostat domů (podmínky 
mi v tu chvíli přišly šílené – psychologické testy, 
finanční náročnost, zvládnutí medicínských 
postupů, čekání na schválení domácí plicní 
ventilace…) – podle přednosty už nikdy nebude 
mluvit, stane se apatickou, nebude se už smát, 
nebude ji nic zajímat, máme se smířit 
s bezvládným člověkem ležícím na posteli, který 
v důsledku tracheostomie a plicní ventilace 
rezignuje na život.

Já věřím, že někde jinde to snad neoznámí 
doktoři rodičům takto, dodnes nerozumím, co 
to mělo znamenat, protože – a to píšu raději 
hned, abyste nečekali na závěr článku – NIC 
z této předpovědi se díkybohu nevyplnilo!

Ale domů jsem ten den přijela v naprosté 
agonii a depresi. A tehdy mě, nás poprvé 

zachránil Dech života – jmenovitě pan Jakub 
Šesták. Už nevím, jak jsem se dostala k jeho 
telefonnímu číslu, asi na internetu. Dlouho 
hodinu poslouchal můj pláč i strach, dlouhou 
hodinu mi laskavě vysvětloval, jak to celé může 
být a že nás Dech života samotné v této životní 
situaci nenechá! A to se i stalo.

Konečně cesta domů
Ještě pár měsíců Klárka musela být 

v nemocnici. Tým lékařů na dětské JIP až 
na neempatického tehdejšího přednostu byl 
naprosto skvělý, dodnes jsem vděčná za pana 
doktora Fremutha, úžasné sestřičky 
i zdravotního bratra a děkuju za péči i práci 
kolem Klárky a kolikrát i za péči o mě. Čekala 
nás spoustu administrativních úkolů, nebyla to 
lehká doba ani pro sourozence Klárky a lidi, 
kteří ji měli rádi. Klárka sama byla… statečná. 
Tracheostomickou operaci zvládla výborně.

Nedokázala mluvit, ale moc se snažila se 
s námi jakkoliv dorozumět. Návštěvy na JIP 
mohly být delší, ale přesto každé naše 
odcházení pro ni i pro nás bylo nesmírně těžké. 

Přišlo léto. A Klárka mohla jít domů. Díky 
fakultní nemocnici, která odeslala všechny 
potřebné dokumenty včas tak, aby se stihlo 
zasedání na ministerstvu ještě před 
prázdninami, díky Dechu života, který nám 
zajistil vše potřebné, co se týká praktické části 
péče o tracheostomického pacienta na domácí 
plicní ventilaci, díky Klárce samotné, jejíž vůle 
žít a být zase s námi doma byla nezměrná.

Návrat do života i do školy
Dnes je to dva a půl roku, co je Klárka 

doma. Za celou dobu nebyla vážněji nemocná 
(nezakřiknout!). Po čtrnácti dnech doma 
překonala úskalí tracheostomie. Tak pečlivě 
trénovala, že začala nahlas mluvit, stejně jako 
dřív. Po prázdninách se vrátila do školy! Se svou 
asistentkou Aničkou v současné době chodí 
do čtvrté třídy v naší malé, venkovské škole. 
Díky autu s plošinou můžeme jezdit na výlety 
(naposledy jsme spolu byly na koncertě kapely 

Slza, Klárka si to parádně užila). Za výměnu 
„tráši“ každý měsíc (není to příjemná 
„disciplína“) si dopřáváme odměnu – vyrazíme 
samy ženské na nákup nějakého toho laku 
na nehty nebo jiné holčičí nezbytnosti.

Klárka moc ráda čte, hraje různé hry se 
svými brášky, učí se angličtinu a samozřejmě ji 
nemůžu odtrhnout od jejího zbožňovaného 
Hoggyho na YouTube. Každé čtvrtletí přiveze 
PPL obrovský balík věcí potřebných k dýchání, 
se kterými nám pomáhá Dech života a FN 
v Brně. Neříkám, že dvacetičtyřhodinová péče 
o Klárku není náročná. Musela jsem se 
přestěhovat k ní do pokojíčku a spíme spolu. 
Museli jsme si pořídit miminkovské 
videochůvičky. Bylo potřeba naučit se pečovat 
o „trášu“, naučit se odsávat, znát zásady první 
pomoci, když se něco zblázní. Jako její máma 
žiju v neustálé obavě o její život. Klárka si díky 
nemoci nic nepodá, je jako hadrová panenka. 
A tisíc další drobností, které berou energii, 
a někdy jsme všichni kolem ní opravdu 
unavení… Ale!!!

Nejsme na všechno sami
Zároveň jsme vděční, že Klárka může být 

s námi doma. Že si všichni navzájem pomáháme. 
Že se Klárka směje běžným věcem jako ostatní 
děti. Že se dokáže naštvat a puberta se pomalu 
začíná ozývat… Že nosí ze školy jedničky 
podtržené! Že má kolem sebe tolik lidí, kterým 
na ní záleží. Že já můžu díky svému příteli i přes 
starost o malou již druhým rokem studovat 
vysněnou vysokou školu. Že se můžu věnovat své 
práci v neziskové organizaci, která pomáhá 
pozůstalým (www.plzenskazastavka.cz). Že její 
bráchové a velká ségra jsou neskutečně 
empatické a šikovné děti, na které jsem pyšná! 
Že máme kolem sebe přátele a známé, kteří 
pomáhají a Klárce dávají díky svým myšlenkám 
tolik pozitivní energie. Děkuju… 

Nemoc Klárky nám hodně vzala. Ale – také 
nám hodně dala. Především poznání, že 
SPOLU dokážeme i nemožné. A že nejsme 
na všechno sami.

Klárka se svou 
maminkou, autorkou 
článku
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Tradice našich Vánoc

Barborka
S touto tradicí začínáme už začátkem 

prosince. Každý rok na svatou Barboru, 
4. prosince, svobodné dívky trhaly větvičky 
(nejlépe třešně) a dávaly je do vázy. Dívku, 
které větvička do Štědrého dne rozkvetla, čekala 
do roka svatba.

Jmelí
Krásným zvykem je zavěšování jmelí, 

nejčastěji na lustr nebo v zádveří. Polibek pod 
jmelím měl zaručit dvojici lásku a štěstí 
po nastávající rok. Dnes už lze jmelí koupit 
i zdobené. Pokud si jmelí chcete nazdobit sami, 
pořiďte si dekorační sprej, který potom můžete 
využít i na větvičku do vázy nebo na ořechové 
skořápky. Ale pozor – aby mělo jmelí tu 

Vánoční svátky se rychle blíží 
a neodmyslitelně k nim patří 
i různé zvyky. Dříve měly zajistit 
štěstí, dobrou úrodu, zdraví, 
lásku, sňatek, nebo předpovědět, 
co naše předky mělo čekat. Dnes 
je chápeme spíše jako krásnou 
tradici a patří ke zpříjemnění 
svátků v kruhu rodiny. Pojďme 
si ty nejzajímavější z nich 
připomenout.

Text: Lenka Žáková
Foto: archiv autorky

správou moc, mělo by být darované. Můžete se 
domluvit s přáteli nebo rodinou a jmelí si 
vzájemně darovat.

Kapr
Nejčastějším hlavním chodem 

na štědrovečerní večeři je dnes ve většině 
domácností smažený kapr s bramborovým 
salátem. Nemá to ale dlouhou tradici, původně 
byl podáván spíše v domech bohatých měšťanů. 
Jinde byste na stolech našli spíše polévky, 
luštěniny na všechny způsoby, houbového 
kubu, ale i sladké kaše a vařené ovoce.

Stačí se pozeptat několika známých a uvidíte, 
jaké jsou rozdíly. Někdo má kapra, jiný řízek, další 
nějakou slavnostnější rybu. Ale pokud budete mít 
kapra, nezapomeňte dát pod každý talíř šupinu. 
Každý si ji následně vloží do peněženky, aby měl 
dostatek peněz v dalším roce.

Zlaté prasátko
Tradice praví, že ten, kdo se na Štědrý den 

až do večeře postí, uvidí zlaté prasátko. To by 
mu mělo přinést spokojenost v dalším roce. 

Štědrovečerní čáry
Tady je toho mnoho. Nevynášejte smetí, 

vynesli byste si štěstí. U štědrovečerního stolu 
by měl být sudý počet osob, jinak by to mohlo 
znamenat neštěstí. Přidával se tedy jeden talíř 
navíc a Smrt byla ošálena. Od stolu se také 
nesmělo po celou večeři vstávat, i to by mohlo 
zapříčinit zlé věci. Někde také svazovali nohy 
stolu řetězem – aby rodina zůstala pospolu. Pod 
stůl se také dávala sekera, na kterou každý měl 
stoupnout, aby ho nebolely nohy. Zbytky večeře 
se donesly dobytku, aby byl zdravý, ovocným 
stromům, aby nesly, a do studny, aby bylo dost 
vody.

 
Krájení jablíček

Po večeři se celá rodina sesedla a každý si 
napříč rozkrojil jablíčko. Pěkná hvězdička 
znamenala zdraví v dalším roce, neúplná nebo 
červivá značila nemoc a křížek věštil nejhorší. 
Mladé dívky také z jablka okrajovaly dlouhou 
slupku, tou poté zatočily třikrát nad hlavou 
a odhodily na zem. Z jejího tvaru se snažily 
vyčíst písmeno, kterým mělo začínat jméno 
budoucího chotě.

Podobně jako jablka se používaly i vlašské 
ořechy. Pokud jste našli po rozlousknutí zdravá 
jádra, čekalo vás pevné zdraví.

Lodičky ze skořápek a ořechů symbolizují životní cestu

Jednoduchý svícen z jablka 
zkrášlí štědrovečerní stůl
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Některé z následujících potřeb 
možná budete mít k dispozici 
doma či na zahrádce. Co budete 
potřebovat?
• chvojí,
• slaměný korpus,
• vázací drát,
• tavicí pistoli,
• nůžky,
• ozdobnou stuhu,
• dekorace (např. lýko, skořápky 

ořechů, drobné vánoční 
ozdoby, malé šišky, sušené 
plátky pomeranče).

Nastříháme si větvičky tak, aby 
byly dlouhé zhruba 10 cm, 
a postupně po třech je přivazujeme 
drátkem na korpus.

Postupujeme dokola a konec 
drátu zapíchneme do korpusu. 
Připevníme ozdobnou stuhu 
na zavěšení a dále už se dá 
postupovat dle fantazie. Na tento 
věnec jsem použila mašli z lýka, tři 
malé ozdoby na stromeček, oříšky 
a šípky ze zahrádky. Přeji vám 
pěkný advent!

Tvorba adventního věnce

Vánoční čas není jenom doba rozjímání, ale i zvelebování domácnosti. 
Hodně z nás plánuje velký úklid, pečení a také nějakou tu výzdobu. 
Tradiční výzdobou je i adventní věnec. Záleží jen na vás, zda si ho 
budete chtít pověsit jako dekoraci, třeba na dveře, nebo pomocí bodců 
přidat svíčky a připravit jej na adventní neděle.

Text a foto: Lenka Žáková

Potřeby pro výrobu vánočního věnce

Přivazování 
větviček na korpus 
věnce

Věnec 
ozdobíme mašlí 

z přírodního  
lýka

Dalšími ozdobami 
mohou být šípky, 
ořechy či slaměné 
vločky

Lití olova
Krásný zvyk, který děti moc baví 

a dospělí se i zasmějí. Stačí svíčka, stará 
lžíce, miska s vodou, kousky olova 
a fantazie. Dnes není problém ani koupit 
hotovou sadu na lití olova, která může 
posloužit i jako pěkný drobný dárek. Olovo 
ve lžíci roztavíte a prudce vlijete do vody, 
kde okamžitě ztuhne. Podle tvaru pak 
můžete hádat, co vás v novém roce čeká. 
Svobodné dívky tak prý zkoušely i vyčíst 
tvář svého budoucího muže. Hotový 
výrobek je možné si přes rok uschovat, 
abychom měli poselství na očích.

Skořápkové lodičky
Zvyk oblíbený hlavně u dětí. Každý si 

vytvoří z poloviny skořápky ořechu a malé 
svíčky lodičku, svíčičky se zapálí a lodičky 
vypustí na vodu třeba ve větší míse. 
Lodička, která se držela u kraje, věštila, že 
majitel zůstane doma. Pokud se více 
lodiček drželo pospolu, bylo to tak 
i s lidmi. Pokud svíčka dlouho hořela, 
znamenalo to dlouhý život.

Házení střevíce
Štědrý den byl pro svobodné dívky plný 

možností, jak zjistit, zda je čeká sňatek. 
Velmi známým zvykem, dosud často 
používaným, je házení střevícem. Dívka se 
postavila zády ke dveřím z domu a přes 
pravé rameno hodila pantofel. Když špička 
směřovala ven z domu, dívka se měla 
do roka vdát.

A jaké byly další zvyky?
Naši předci si také mazali tváře medem 

– aby je měli ostatní rádi. Svobodné dívky 
schovávaly devět patek od vánočky – mělo 
jim to přivést ženicha. Také třepaly bezem 
– ze které strany nejdříve začal štěkat pes, 
tam na ně čekal milý. Děvčata také mohla 
klepat na kurník – pokud se první ozval 
kohout, dívka se měla vdát do roka. A jeden 
tip na závěr – na Slovácku je tradicí 
na Vánoce péct oplatky s medem, aby se 
po celý rok říkala sladká slova.

Není to zdaleka všechno, zvyků bylo 
hodně. Každá rodina má však nějaký svůj 
vánoční rituál, ať už je to dodržování tradic, 
společné procházky nebo třeba návštěva 
útulku se zvířátky.
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Kniha jako rádce při péči o nemocné
Rodiny, které se starají o dlouhodobě nemocného, si musí osvojit mnoho dovedností – od zvládnutí všech 
potřebných úkonů až po způsob jednání s pacientem. Mnohdy je těžké poskytovat podporu a vyrovnávat se 
s vlastním vyčerpáním, často se objevují nečekané překážky. V takových chvílích může být oporou a dobrým 
rádcem kvalitní literatura. Vybrali jsme pro vás opět několik zajímavých tipů.

Text: Jakub Šesták

Vlastimil Tesař: 
Klasické masáže
Publikace Klasické masáže od nakladatel-
ství Grada vyšla v  roce 2015 a  poskytuje 
ucelený přehled základních masérských 
hmatů, které se několikrát opakují v přesně 
stanoveném pořadí a  směru. Klasické 
(zdravotní) masáže jsou na rozdíl od spor-
tovních masáží vhodné nejen pro zdravé je-
dince, ale i pro nemocné, kterým je lze po-
skytnout v  domácím prostředí. Masáže 
jsou jemné, klidné a příjemné. Kniha je ur-
čena jak odborníkům z  řad masérů, zdra-
votníků a  fyzioterapeutů, tak široké veřej-
nosti. 

Karolína Pochmanová a kol.: 
Průvodce domácí péčí
Pokládáte si otázky, zda zvládnete péči 
o osobu blízkou v domácím prostředí? Jak 
a čím přizpůsobit domov pro domácí péči? 
Jakým způsobem pomoci blízkým, aby 
mohli dlouho žít plnohodnotný život v do-
mácím prostředí? Na tyto otázky a mnoho 
dalších vám odpoví tato knížka, která je pri-
márně určena těm, kteří pečují o nemocné-
ho v domácím prostředí, nebo o  tom uva-
žují. Příručka poskytuje mnoho cenných 
a  praktických rad. Vydalo nakladatelství 
Cesta domů v roce 2015.

Ilona Plevová, Regina Slowik: 
Komunikace s dětským 
pacientem
Tato publikace je komplexním zpracováním 
problematiky komunikace s dítětem. Zabý-
vá se komunikací s  nemocným i  zdravým 
dítětem ve všech vývojových obdobích, ale 
i  při různých zátěžových situacích, nemo-
cech či postiženích. Kniha je určena neje-
nom zdravotnickým pracovníkům pečují-
cím o děti, ale i dobrovolníkům a rodičům, 
kteří jsou právě těmi, kdo často musí volit 
a hledat ta správná slova a prostředky ko-
munikace. Vydalo nakladatelství Grada 
v roce 2010.

Barbara Messer: 
100 tipů pro plánování 
domácí ošetřovatelské 
péče
Publikace od Barbary Messer přináší mno-
ho tipů pro efektivnější a lepší péči o člově-
ka v  domácím prostředí. Současně kniha 
poskytuje návody, jak udržet klienta či blíz-
kého dlouho aktivního, a to jak fyzicky, tak 
psychicky, a  radí, jak se vyvarovat chyb 
a přešlapů, které mohou pacienta demoti-
vovat a zarmoutit. 100 tipů pro plánování 
domácí ošetřovatelské péče se bude hodit 
nejenom ošetřovatelskému personálu, ale 
i  pečující rodině. Vydalo nakladatelství 
Grada v září 2016.

Radka Kurucová: 
Zátěž pečovatele
Kniha pojednává o stále aktuální a diskuto-
vané zátěži pečovatele a pečující rodiny, kte-
rá je často opomíjená. Pokud se rodina do-
stane do  situace, kdy jeden ze členů 
dlouhodobě onemocní, často se stanou 
právě ostatní členové pečovateli. Nečekaná 
role je staví do nelehké situace, kdy musí ne-
jen nahradit roli nemocného člověka, tedy 
převzít jeho povinnosti, ale také o něj pečo-
vat, podporovat jej v uzdravování a zároveň 
přitom udržovat finanční zajištění. Role pe-
čovatele, ať už rodinného či odborníka, je 
velmi náročná a  právem si zaslouží více 
pozornosti. Vydalo nakladatelství Grada 
v březnu 2016.

Martina Vašáková a kol.: 
Moderní farmakoterapie 
v pneumologii
Nakladatelství Maxdorf v roce 2016 vyda-
lo již podruhé oblíbenou publikaci kolekti-
vu autorů pod vedením Prof. MUDr. Marti-
ny Vašákové, Ph.D.  Kniha je vynikajícím 
pomocníkem v  celé respirační medicíně. 
Poskytuje čtenáři cenné informace a  rady 
pro nejrůznější situace – od lehkých respi-
račních infektů až po život ohrožující stavy. 
Kniha je určena především odborníkům 
a doplňují ji odborné postupy při řešení ur-
čitých situací a přehledná schémata.
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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 ProteoEnzyme Q 120 tbl. – 2 měsíční kloubní kúra v hodnotě 600 Kč
2. cena: CEMM Energie 90 tbl. – multivitamín s ženšenem a koenzymem Q 10 v hodnotě 350 Kč
3. cena: CEMM 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 stroje pro DUPV
Zkušený servisní tým více jak 8 let

Servisní podpora non-stop 

+420 606 606 155
NON-STOP LINKA


