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členové 18 klubů stomiků z celé ČR ... osob
Po zahájení konference a přivítání účastníků a hostů následovala prezentace projektu Život bez
omezení - Zintenzivnění mezinárodní spolupráce. Manažerka projektu, paní Bochňáková, seznámila
přítomné podrobně s projektem, s aktuálním stavem čerpání financí a dalšími detaily. Většina
přítomných stomiků již byla o projektu informována, řada z nich je zařazena do tématické sítě.
Zjištění a dosavadná výstupy projektu je zaujaly. Bylo dohodnuto, že celá prezentace bude umístěna
na webovýc stránkách www.ilco.cz.
Dalším bodem programu byla přednáška Mgr. Filipové o projektu JakoJá, který pomáhá
pacientským organizacím. Jedná se o otevřený prostor, kde uživatelé sdílí své zkušenosti s řešením
životních problémů, nemocí a léčbou. Web JakoJa.cz je rozdělen na čtyři hlavní části - sociální síť,
komunikační kanály, články a informační rozcestník. Bezplatně pomáhá všem. S JakoJa by nikdo

neměl být na své zdravotní problémy sám. Přednáška byla velmi pozitivní a určitě pomůže mnohým
stomikům. www.JakoJa.cz
Následovaly další prezentace, které se přímo týkají projektu. První přednáška se týkala cest do
Německa a dosud získaných zkušeností ze života stomiků v Německu, mluvili jsme o péči o
stomiky v rehabilitačních klinikách, o zásobování stomickými pomůckami prostřednictvím
soukromých sanitárních domů. Informovali jsme, že jsme těsně před podpisem pilotního projektu
Kooperační smlouvy s Všeobecnou faktultní nemocnicí v Praze 2 a že hodláme v uzavírání
podobných smluv s nemocnicemi v příštím roce pokračovat. Inspiraci na uzavření těchto smluv,
které stanoví povinnosti obou stran (Českého ILCO a nemocnice) při návštěvách dobrovolníků
Českého ILCO v nemocnicích u lůžka nových stomiků, jsme také našli v Německu v rámci našich
cest a jednání s tamními stomiky.
Další přednáška se týkala spolupráce s druhým partnerem v projektu, tedy slovenským SLOVILCO.
V prezentaci, která bude rovněž umístěna na webové stránky Českého ILCO, představila
realizátorka projektu dosavadní kontakty a setkání se slovenským partnerem a první výsledky z
vyhodnocování vrácených dotazníků k projektu.
V následné diskuzi jsme se dozvěděli o městech, kde péče o stomiky je vyhovující – jedná se asi o
třetinu míst, kde fungují sdružení ILCO. Většinou se ozývají jen ti, kde je péče nedostatečná, proto
bylo dobře, že přednáška vyprovokovala ke sdělení zkušeností, i ty, kteří jsou s péčí spokojeni. Jen
v Brně je systém podobný německému modelu, soukroná stomaporadna, V Chebu, Příbrami,
Kyjově , Olomouci, Přerově, Táboře, Zlíně dobře fungují stomaporadny při nemocnicích.
Od 19hodin pokračovala konference setkáním cílové skupiny - stomiků z 18 sdružení. Diskutovali
o tom co děláme, co chceme. Diskuze se se týkaly především fungování stomaporaden, pooperační
péče všeobecně, dobrovolnické činnosti, školení dobrovolníků, účastníků se velmi živě zajímali o
podrobnosti projektu. Lze kostatovat, že pooperační péče funguje v Německu systematisky, za
stejných podmínek pro všechny stomiky. Rozhodně funguje bez problémů a lépe než u nás. Péče
stomasester je jen v několika městech naší republiky srovnatelná s péčí v Německu. Porovnávali
jsme také situaci stomiků na Slovensku a u nás v souvislosti s historií SLOVILCO a Českého
ILCO.
Druhý den konference byl zahájen velmi zajímavou přednáškou primáře nemocnice v Jablonci nad
Nisou a laparoskopických operacích. Pan primář Vraný provádí tento typ operací již 20 let a je
jejich velkým propagátorem. Hlavní myšlenkou je, že tato nová, minimálně invazivní operační
technika střev, snižuje pooperační morbidity ve srovnání s tradiční otevřenou kolorektální chirurgií.
Podle jeho vyjádření by se až 30 procent všech resekcí, například po rakovině tlustého střeva, dalo v
budoucnosti provádět laparoskopicky. Velkou výhodou je, že je břišní stěna minimálně narušena,
kýly nejsou zdaleka tak časté, lze zachovat funkční konečník i v případech, kdy to o klasického
řešení není možné. Poté proběhla diskuze o výhodách a nevýhodách laparoskopických operací
mezi zastánci obou směrů - chirurgem Tyrpeklem, který zastává tradiční operační techniku a
primářem Vraným, který v mnoha případech upřednostňuje laparoskopické operace. I tato diskuze
byla pro nás velmi zajímavá.
Pro všechny nezaměstnané stomiky, kteří se chtějí vrátit na trh práce byla přínosná další prezentace
a přednáška ředitele Santé Institut, největšího zaměstnavatele osob se zdravotním postižením v
České republice. Jedná se o manažerský institut, který je součástí skupiny Santé Group. Santé
Institut již od roku 1994 řídí soukromou zdravotnickou síť pro poskytování vysoce kvalifikované
zdravotnické péče ve všech medicínských oborech v ČR a Slovensku. Kromě toho provozuje na
komerční bází personální agenturu, která se zabývá zprostředkováním zaměstnání osob se
zdravotním postižením. Má velmi propracovaný systém zájemců o práci a firem, které tyto osoby
poptávají, katalog 81 diagnoz zařazených do 9 skupin podle zdravotního omezení OZP. Především

mladší stomici projevili velký zájem o spolupráci se sante Institut a po přednášce proběhly
individuální konzultace s panem Mgr. Stolínem a několika zájemci z řad stomiků v produktivním
věku, kteří hledají zaměstnání. Se Santé Institut již dříve uzavřelo České ILCO smlouvu o
spolupráci, dle které bude Santé Institut dostávat informace o všech stomicích, kteří práci hledají.
Kromě toho se dva stomici účastnili seminářů organizovaných Santé Institutem, kde jsou
připravováni na vstup na trh práce. České ILCO poskytlo Santé Institutu do jejich katalogu také již
dříve informaci o omezeních a požadavcích, která se zpravidla týkají pracujících stomiků. Několik
stomiků v produktivním věku přislíbilo zaslat na Sante Institut své životopisy a být s touto
organizací nadále v kontaktu s cílem najít vhodné zaměstnání.
Na závěr konference jsme projednali další plánované kroky v rámci projektu, informovali o další
plánované cestě v prosinci t. r. na Slovensko. Pro další odbornou konferenci Českého ILCO v rámci
projektu byl stanoven termín 21. - 22. 3. 2014, tato konference se bude konat v Brně.
Účastníci - stomici i účastníci - hosté hodnotili naši odbornou konferenci velmi kladně. Pozitivně se
všichni také vyjadřovali k užitečnosti projektu Život bez omezení - mezinárodní spolupráce.
Informace, které získáme v okolních zemích, nám umožní kvalifikovanou argumentaci při
jednáních se státními orgány, s ministerstvy, s pojišťovnami i se zaměstnavateli při jednáních, které
mají za cíl zlepšení postavení stomiků v České republice i pro jednáních, které mají za cíl pomoci
stomikům zpět na trh práce.

1. Sociální síť
Každý uživatel má na stránkách vlastní profil, což je služba, kterou
neposkytuje žádný jiný web zaměřený na zdravotnictví v ČR. Tým JakoJa.cz
přitom garantuje zachování anonymity a ochrany osobních údajů. V rámci
profilu vzniká osobní prostor, kde lze navazovat vztahy s lidmi s obdobným
problémem, komunikovat s nimi, sledovat vybrané diskuse, stanovovat si cíle
a vzájemně se motivovat.
2. Komunikační kanály
Pro lepší komfort vzájemné komunikace podporují stránky několik
komunikačních kanálů (osobní zprávy, chat, blog, zeď, diskuse a komentáře),
Zapsala Řezníčková
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