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Po zahájení celého školení jed-
natelem společnosti Distrimed 
s.r.o., která jak jistě víte je dis-
tributorem stomocuru, se žezla 
chopila naše produktová specia-
listka Jana kabátová. ta předsta-
vila produkty stomocur. Ukázala 
sestrám všechny varianty sáčků 
a jejich podložek, vysvětlila, 
v čem spočívá jejich pozitivum 
a na jaké druhy stomie jsou 
vhodné. Dále ukázala také dvoj-
dílný systém a jeho varianty. Vy-
střídala ji naše druhá produktová 
specialistka tereza Vosiková. te-
rezka představila doplňkový sor-
timent, který všichni jistě dobře 
znáte, tedy pudr, pastu, odstra-
ňovač, kroužky, destičku nebo 
zahušťovací sáčky. společně pak 

sestrám ukázaly také pomůcky 
pro aktivní život se stomií, které 
si Vy, stomici, rádi objednáváte. 
Jedná se o stomický pás Lipo-
stom, stomickou kapsu aktiv, 
bezpečnostní obal na pás, klip na 
oděv, klasické a krajkové obaly na 
sáčky nebo krajkové pásy. 

Po krátké přestávce na kávu 
a malé občerstvení jsme po-
kračovali v zajímavém školení. 
tentokrát se na to vrhly sestry 
samotné, a to konkrétně blanka 
Pupíková z Fakultní nemocnice 
ostrava a Šárka Harvánková, Dis., 
z Porodnice u apolináře. blanka 
Pupíková představila ostatním se-
strám i nám pomůcky microskin 
a jejich aplikaci. Jedná se o po-
můcky, které si stomici oblíbili 

především na léto nebo během 
sportovní aktivity. Jejich apli-
kace si však žádá určitou zruč-
nost, proto byly sestry velmi rády 
za pomoc a rady s manipulací 
s touto pomůckou. blanka nám 
také představila konkrétní případ 
klienta, který pomůcky používá. 

Seminář  
pro stomicKé sestry

naši milí stomici, jistě vám je jasné, že děláme vše pro to, 
abyste se s našimi pomůckami cítili pohodlně, svobodně, 
a především v naprosté jistotě, a právě proto se snažíme 
pořádat i pravidelná školení pro stomické sestřičky, které 
vám pomáhají se vším, na co si jen vzpomenete. tentokrát 
jsme se vydali na školení do prahy, které se odehrávalo 
v prostředí nádherné vinice u vinotéky sv. klára. 
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Šárka si pro nás připravila před-
nášku o používání stomických 
pomůcek u novorozeňat. Jednalo 
se o velmi náročné téma a nutno 
říci, že mnoho lidí se s touto 
problematikou zatím nesetkalo. 
stomie je v těchto případech 
dočasná a po čase se zanořuje, 
avšak péče o stomii u tak malých 
pacientů je velmi náročná. Šárka 

nám přislíbila článek do dalšího 
čísla klokanovin, takže se jistě 
máte na co těšit.

Výkladová část byla zakončena 
diskuzí na téma změn v úhradách 
stomických pomůcek pro rok 
2019 a novém zákonu o ochraně 
osobních údajů. Po dotazech 
jsme se všichni odebrali na oběd, 
po kterém již byla naplánována 
volná část programu. 

Pochopitelně jsme pro sestry 
chtěli připravit i program, u které 
by si i ony zaslouženě odpoči-
nuly. Jelikož jsme se nacházeli 
v prostředí vinice vedoucí do 
krásné botanické zahrady, naše 
další kroky vedly přesně tímto 
směrem. Do botanické zahrady 

jsme se vypravili na prohlídku 
skleníku Fata moRGana a ven-
kovních expozic. Poté následo-
valo občerstvení připravováno na 
grilu a příjemné posezení přímo 
na vinici.

Ještě jednou bych touto cestou 
chtěla poděkovat všem zúčastně-
ným, bez kterých by tato práce 
nebyla možná. Věřím, že si to 
všichni užili a dozvěděli se stejně 
jako my mnoho pomocných in-
formací, které využijí především 
při práci se svými klienty. těšíme 
se na další školení!
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pracujete na pozici sto- z
mické sestry. co vás vedlo 
k tomu, že jste se vydala 
touto cestou a jak dlouho již 
v oblasti stomie působíte?

Péči o stomiky se věnuji téměř 
20 let. nelíbilo se mi, jak se o sto-
mické pacienty na mém původ-
ním pracovišti pečovalo. chtěla 
jsem to změnit a snad se mi to 
povedlo a jsem i inspirací pro 
nové stomické sestry. 

máte nějaký pracovní zá- z
žitek, který se Vám zaryl do 
paměti?

každý člověk, stomik, který se 
vrací zpět do svého původního 
života, věnuje se svým koníčkům, 
práci, svojí rodině je pro mě ví-
tězem při nelehkém souboji s ne-
mocí a stomií. mám radost, když 

se se stomií „skamarádí“ nebo se 
alespoň navzájem tolerují.

motol je velká nemocnice a ve-
lice mně překvapila otázka stá-
žistky: „a to takhle (intenzivně) 
pracujete, pokaždé?“ Dělám svojí 
práci ráda, a je to na ní vidět, 
doufám. někdy až z moc velkým 
nasazením, ale vždy ku prospě-
chu pacientů.

Kdybyste nepracovala ve  z
zdravotnictví, co byste chtěla 
dělat?

cokoliv, dovedu si představit 
mít obchod s papírem, knihami. 
být floristkou v květinářství. 
ikdyž jsem pracovala v létě při 
škole v pekárně, nebo v továrně 
na plnění olejů, bavilo mě to. 
člověk má čistou hlavu a žádné 
starosti. 

Je důležité dělat práci s láskou 
a nadšením. musí nám přinášet 
radost, pak je opravdu jedno, co 
člověk dělá. spokojenost s prací 
je velkým benefitem, na který se 
dá ve stáří vzpomínat, a ne každý 
to tak má.

Co děláte ve volné chvíli,  z
kdy nepomáháte ostatním? 

starám se o sebe. Jdu na ma-
sáž, zacvičit si jógu, zahrát si bas-
ketbal. Přečtu si dobrou knihu, ať 
už odpočinkovou nebo nějakou, 
která mně může posunout dál. 
Pochopit část světa, která je mi 
úplně cizí. 

Umím si skvěle užívat, jen to 
že jsem. Že nemusím, po páté 
hodině vstávat, můžu si lehnout 
po obědě, sedět v parku na dece. 
koukat se na děti, jak sportují. 

z rozhovor

stomicKé sestry  
z různých koutů republiky

většina z vás je dobře zná. Jsou to stomické sestry 
z různých koutů republiky, které vás provází světem 
stomií. co ale dělají, když sundají mundúr zdravotní 
sestry? Čím se baví a co je dokáže potěšit? 
na všechny tyto otázky vám odpoví rubrika 
věnovaná stomasestřičkám. tentokrát jsme si 
povídali s kateřinou Drlíkovou z nemocnice motol.



5 stomický občasník | 2/2018

Vyšlápnout si na nějaký hrad 
nebo zámek. Zjistit, co všechno 
toho o české historii ještě nevím.

někdy jdu s kamarádkami 
na pivo, popovídat si o tom, že 
všichni chlapi jsou stejní, stejně 
jako děti. a každá práce má svá 
úskalí, která nemůžeme změnit. 

máte nějaké koníčky? Jaká  z
je Vaše nejoblíbenější činnost?

Ráda sportuji, lehce. když mám 
čas, mám ráda ruční práce. 

Preferujete spíše relaxační  z
dovolenou nebo aktivní? Po-
dělíte se s námi, kam míříte 
letos? 

oba s mužem hodně pracujeme. 
na dovolené tedy raději relaxu-
jeme, sice aktivně, ale odpočinek 
je na prvním místě. Již šestým 

rokem jezdíme na jedno místo do 
itálie. Už máme svého zelináře, já 
si vozím svého osobního kuchaře 
s sebou (manžela), svoje restau-
race, kde rádi jíme. a ani letos to 
nebude jinak. Doufám. slunce, 
teplo a moře mně dokáže úžasně 
dobíjet, stejně jako čas strávený 
s rodinou bez všedních starostí. Jen 
jídlo, spánek, čistá hlava a vstávání 
bez budíku.
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nějakou dobu je z toho člověk 
pochopitelně nadšený, protože 
si užívá zaslouženého volna, 
které mu při práci a povinnos-
tech chybělo. Postupem času se 
ale důchodcům začne do života 
vkrádat nuda a mohou mít pocit, 
že svět kolem nich plyne rychlým 
tempem. není to podmínkou, 
ale stát se to rozhodně může 
a nemělo by to být ponecháno 
na lehkou váhu. stáří, ačkoli je 
tato doba otevřená všemu, je 
stále poměrně tabuizované téma 
a pro dnešní mládež je to jeden 
z největších strašáků. mnoho lidí 
má strach z toho, že v momentě 
ukončení pracovního poměru 
se stanou pro společnost nepo-
třební, ale právě v tomto místě je 
nutné zamyslet se nad tím, co vše 

může člověku důchod přinést. 
mnoho seniorů bojuje s myšlen-
kou, že je lidé kolem nechápou. 
mladší část společnosti se poza-
stavuje nad tím, co může seniora 
trápit, když má čas na vše, co 
potřebuje, především na odpo-
činek, který mladá generace tak 
zoufalé hledá. Zamysleli jste se 
někdy nad tím, co všechno může 
dnešní seniory trápit?

DůchoD: jedná se o klíčovou 
změnu v životě jedince, kterou se 
dá přirovnat k osamostatnění od 
rodičů, porodu dítěte, tzv. opuš-
tění dítěte rodinného hnízda. 
ano, je to skutečně tak, protože 
důchod přináší člověku mnoho 
změn. Je nutné myslet na to, že 
v momentě, kdy člověk opustí 

pracovní proces, tak má najed-
nou velkou spoustu času, den se 
mu zdá delší a má pocit, že už 
jeho zkušenosti nikdo nepotře-
buje. Z počátku si člověk užívá 
volný čas, ale na konec neví, co 
s ním. Pokud člověku chybí vylo-
ženě práce, pak je možné najít si 
práci i při důchodě. mnoho za-
městnavatelů důchodce ráda za-
městnává, protože mají mnoho 
zkušeností a jsou pracovití. Po-
kud se už Vám ale nechce opět 
naskočit do pracovního shonu, 
pak je tady celá řada dalších 
možností. V první řadě si uvě-
domte, co byste chtěli zkusit, 
po čem jste kdy toužili… třeba 
se najdete v zahradničení, v šití 
nebo výrobě keramiky. můžete 
se také přihlásit na různé kurzy 

V důchodu život 
přeci teprve začíná!

Jakmile člověk nastoupí do důchodů, tak se jeho životní tempo začne 
podstatně zpomalovat. Je to logické, protože najednou nemusí nikam vstávat, 
nemá žádné pracovní závazky a celkový spěch jako by se ze života vytratil. 
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pro seniory, kde Vás naučí napří-
klad s počítačem. Pokud hledáte 
spíše aktivní odpočinek, pak mů-
žete vybírat z celé škály sportů, 
které jsou dnes zaměřeny i na se-
niory. kdo by si nechtěl zacvičit 
jógu v parku nebo si před snídaní 
ještě zaplavat? máte rádi pro-
cházky? Pak můžete navštívit psí 
útulek a udělat dobrý skutek tím, 
že jednoho čtyřnohého krasavce 
vezmete na procházku a uděláte 
tak něco pro své zdraví. Pokud 
máte děti, můžete jim nabídnout 
pomoc s dětmi, jistě to uvítají. 
V mnoha městech i vesnicích 
existují kluby pro seniory, tak se 
nestyďte a běžte poznat nové 
lidi. kdo ví, třeba v důchodu po-
znáte skvělou partu, se kterou 
si užijete kopec srandy. Hlavně 
se nebojte poznávat nové věci. 
Určitě najdete něco, co se Vám 
bude líbit.

zDraví: mnoho lidí se v dů-
chodu potýká se zdravotními 
potíží, které je v životě nějak li-
mitují. klíčové je, abyste se nebáli 
o svých potížích mluvit. kromě 
lékařské péče je zde i ta část, 

o kterou se můžete postarat i Vy 
sami! co takhle zkusit zdravější 
stravu? sladké limonády vyměnit 
za vodu a bylinkové čaje? Zkou-
šeli jste péct už bábovku z rýžové 
mouky a bez cukru? Uvidíte, že 
Vás objevování těchto nových 
věcí bude bavit a budete se i cí-
tit lépe. Zbavili jste se pracovního 
stresu a můžete si vychutnat 
zdravý odpočinek, tak jej využijte 
pro sebe! možná se už na mount 
Everest nedostanete, ale pro-
cházka lesem Vás nabije energií. 
Hlavně neseďte sami doma a ne-
utápějte se ve smutku. Pokud si 
sami nevíte rady, pak požádejte 
o pomoc děti, kamarády nebo 
někoho z rodiny. Jistě Vám rád 
někdo pomůže.

Jiná  Doba: od Vašeho mládí 
se toho opravdu hodně změ-
nilo a nedivím se, že Vás to 
třeba děsí. technologický po-
krok byl v posledních letech ne-
uvěřitelný, a právě díky němu na 
Vás všude číhá řada nástrah, ať 
už jedná o poštu, banku a jiné 
úřady. Všude jsou samé zkratky 
jako sms, mms, gps, iPod, www 

a všechno teď má své online 
verze. nevěšejte hlavu. Pokud si 
s něčím nevíte rady, zapište si 
to a požádejte o pomoc vnuky. 
ti jsou zběhlejší v těchto věcech 
než jejich rodiče a rádi Vám vše 
ukážou a vysvětlí. 

Samota: samota je zřejmě nej-
větším strašákem všech lidí bez 
ohledu na věk. Ve staří však člo-
věk tento fakt vnímá více, pro-
tože má více času, méně závazků 
a často přemýšlí co s nově získa-
nou svobodou. Pokud je samota 
způsobená tím, že senior neví, 
co s časem, pak se podívejte na 
první bod a inspirujte se. Pokud 
Vás ale samota sžírá, pak ne-
váhejte a požádejte o pomoc 
blízké, jinak se utrápíte. samota 
totiž může vést až k depresi, tak 
opravdu odhoďte ostych a hr-
dost stranou a promluvte si s ro-
dinou či přáteli. mnoho lidí si ani 
nevšimne, že Vás něco trápí, ale 
jakmile jim o svých pocitech řek-
nete, tak Vám podají pomocnou 
ruku. V těchto věcech více než, 
obejmou ono i to obejmutí má 
hojivé účinky. 
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ceStování: jako stomika Vás 
prakticky nic neomezuje. mys-
lete na výměnu sáčků před od-
jezdem a mějte po ruce vždy 
alespoň dva náhradní včetně 
hygienických pomůcek. Je úplně 
jedno, zdali jedete autem, vla-
kem nebo letadlem, klíčové je 
vzít si pohodlné oblečení. ne-
zapomínejte na správnou dietu 
a pokud jste ileostomik, pak si 
pro jistotu zabalte i léky proti 
průjmu. Zjistěte si také zvyklosti 
v jídle v zemi, kam jedete, ať 
poté nejste překvapení, ale vět-
šina hotelů již nabízí klasickou 
evropskou stravu. Pokud jste si 
nechali napsat sáčky, které jsou 
vhodnější ke koupání než ty, 
které běžně používáte, pak si je 

dopředu vyzkoušejte, abyste se 
poté zbytečně nebáli nehody.

Sport a  relax: pokud plánu-
jete aktivní dovolenou, pak se 
nemusíte ničeho obávat, pro-
tože se stomií můžete vykonávat 
všechny sporty včetně kola, tu-
ristiky či plavání. Pokud se těšíte 
na koupání, pak nezapomeňte 
na filtr a zkontrolujte, zdali sáček 
dobře drží. můžete se předem 
i dohodnout se sestrou, které 
pomůcky Vám na léto doporučí, 
pokud Vám stávající nevyhovují. 

péČe o Stomii při vySokých 
teplotách: pokud jsou venku 
vyšší teploty, pak se jistě budete 
chtít častěji schladit pod sprchou. 

opatrně se můžete osprchovat 
se sáčkem i bez něj. Pokud volíte 
variantu bez sáčku, pak dávejte 
pozor, abyste nepoškodili stomii 
nehtem, houbou či ručníkem. 
Pokud se sprchujete se sáčkem, 
tak myslete na to, že voda může 
trvanlivost přilepení zkracovat 
a vezměte si s sebou více sáčků.

prázDninová  lékárniČka: 
nezapomeňte si do lékárničky 
přibalit všechny léky včetně ta-
bletek proti průjmu. myslete na 
to, že je větší teplo a můžete také 
jíst zcela nová jídla, která Vám 
nemusejí udělat dobře. Přibalte 
si také nějaký přípravek na hojení 
okolí stomie, kdyby došlo k je-
jímu podráždění.

Cestujeme se stomií!
léto mnozí milují především proto, že se bude konat dlouho plánovaná dovolená 
a výlety. každý se těší na nová dobrodružství, zasloužený odpočinek a letní sporty. 
pokud jste čerstvým stomikem, pak se nemusíte ničeho bát. Se stomií můžete 
cestovat stejně jako dříve. klíčové je pouze ovládnout pár důležitých kroků, abyste 
se cítili bezpečně a pohodlně!
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Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku… (dokončení v tajence)

Jméno a příjmení: ...............................................................................................................................

adresa: ................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

telefon: ............................................................................................................................................... 

E-mail*: ............................................................................................................................................... 
Pro zařazení do slosování o tablet samsung Galaxy, tlakoměr a lipoair vyluštěnou křížovku vystřihněte a spolu s vyplněnými kon-
taktními údaji zašlete nejpozději do 30. října 2018 na adresu Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 český těšín. 
Pravidla soutěže naleznete na www.stomicke-pomucky.cz. Jména vylosovaných výherců uveřejníme v příštím vydání klokanovin.
* nepovinný údaj

Vylosovanými výherci z předcházejícího vydání klokanovin 1/2018 jsou:
Výherce tabletu: marie kašparová, Výherce tlakoměru: Jan novák, Výherce Lipoairu: marek chutný
Gratulujeme!

VYLUŠTĚTe KřÍŽOVKU A VYHRAJTe TABLeT 
A DALŠÍ CenY V CeLKOVÉ HODnOTĚ 4 500 KČ
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Jméno a příjmení:

Datum narození:

adresa:

telefon:

E-mail:

typ stomie:  kolostomie  ileostomie  urostomie

stomie je:  trvalá  dočasná

nemocnice, kde Vás operovali:

stomická sestra:

Lékař:

Datum operace: kód zdr. pojišťovny:

mám zájem o (zaškrtněte):

 KloKanoviny            VZORKY POmŮCeK

Jaké stomické pomůcky nyní používáte?

systém pomůcky:   jednodílný   dvoudílný

typ pomůcky:   uzavřená   výpustná   urostomická

Jakou pomůcku byste rádi vyzkoušeli:

Podle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů v platném znění, souhlasím se zpracováním vyplně-
ných osobních údajů společností Distrimed.s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 český těšín za účelem poskytování bezplatných doplňko-
vých služeb. Vaše zpracované údaje Vám na Vaši žádost zpřístupníme. Práva subjektů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, upravují 
ustanovení §5 až §7 a §10 až §25 zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. 
souhlas je poskytnutý až do Vašeho písemného odvolání a jeho zaslání na adresu správce údajů Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 
737 01 český těšín.
souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a elektronická adresa zpracovával Distrimed s.r.o., 
Havlíčkova 190/12, 737 01 český těšín až do odvolání mého souhlasu za účelem nabízení produktů a služeb. souhlasím, aby mi na můj 
uvedený elektronický kontakt byla zasílána obchodní sdělení týkající se výrobků společnosti Distrimed.s.r.o. V souladu se zákonem 
č. 480/2004 sb., o některých službách informační společnosti Vám sdělujeme, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektro-
nickou poštou můžete zrušit oznámením doručeným na výše uvedenou adresu nebo elektronickou adresu stomie@distrimed.cz

Datum .............................................................................  Podpis .........................................................................................

Vyplněnou přihlášku, prosím, odešlete na adresu: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 český těšín

PřiHLáŠKA K ODBĚRU ČASOPiSU KloKanoviny
neBO K ZASLánÍ VZORKŮ POmŮCeK STOmOCUR®
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cukr je řazen mezi nejjednodušší 
sacharidy a tvoří rychle využi-
telný zdroj energie. bílý i hnědý 
cukr v sobě mají sacharózu. cukr 
má vysoký glykemický index, což 
vede k rychlému zvýšení hladiny 
cukru v krvi. Jistě se Vám již stalo, 
že pokud jste při pocitu slabosti 
snědli například bonbón, tak se 
Vám ulevilo, což má na svědomí 
právě cukr. V čem tedy tkví nej-
větší riziko konzumace jedno-
duchých cukrů? V první řadě to 
může vést ke zvýšenému riziku 
vzniku mnoha nemocnění, jako 
například cukrovka, nadváha 
nebo obezita. tyto nemoci ná-
sledně mohou vést k vysokému 
tlaku, zvýšenému cholesterolu 
nebo potížím s kardiovaskulár-
ním systémem a mnoho dalšího. 
nutné je obecně vycházet z toho, 
že lidský organismus jednodu-
ché cukry nepotřebuje, protože 
daleko zdravější alternativou je 
dodávat tělu sacharidy například 
z ovoce (které se mimochodem 
také doporučuje konzumovat 
v dopoledních hodinách, aby je 
tělo následně zvládlo zpracovat). 
Pokud tedy jednoduché cukry 
potřebujete například k oslazení 
čaje nebo kávy, pak se snažte ne-
překročit denní dávku 25 gramů 
denně. 

Pokud si například k obědu 
neodpustíte nalít si skleničku 
coca coly, pak ve 2 dc byste vy-
pili denní maximum 25 gramů. 
Pokud si k masu přidáváte kečup 

nebo jinou omáčku, 
pak i ony mají velkou 
porci cukru. skryté 
cukry na Vás číhají 
i v džusech, jogur-
tech nebo čokoládo-
vých tyčinkách. také 
mnoho dnešního pe-
čiva má v sobě cukr, 
takže je opravdu 
důležité dbát na to, 
co dáváte do svého 
nákupního vozíku. 
Pokud si sladké ve 
svém životě neod-
pustíte volte zdravou 
variantu v podobě 
ovoce nebo domácí 
granoly. i pro ovoce ovšem platí, 
že je vhodné je konzumovat do-
poledne. Pokud Vás však odpo-
ledne čeká namáhavější fyzický 
výkon, tak Vás banán nebo lehký 
ovocný salátek nakopne a ne-
musíte se bát, že byste cukry 
nespotřebovali. opatrní buďte 
i při volbě zeleniny k večernímu 
salátu, protože například mrkev 
nebo kukuřice zahrnuje také dost 
sacharidů. 

Jak je to tedy s cukrem a sto-
mií? Pojďme se společně podívat 
na oblíbené a často používaná 
sladidla a potraviny s cukrem.

meD
med je znám pro své blaho-

dárné účinky na lidský organis-
mus. má antibakteriální účinky, 
uklidňuje hrdlo během nemoci 

a hojné využití najde nejenom 
v kuchyni, ale také například 
v kosmetice. Pokud med konzu-
mujete například na chlebu nebo 
přidáváte do čaje, pak myslete na 
fakt, že je poměrně kalorickou zá-
ležitostí, protože zhruba ve 100 g 
medu se nachází kolem 325 kcal. 
V medu naleznete glukózu a fruk-
tózu, což je pochopitelně zdravější 
varianta než bílý cukr, ale držte se 
hesla „všeho s mírou“. kromě sa-
charidů je med složen z minerálů, 
vody, vitamínů, enzymů a aktiv-
ních látek. 

coca-cola
mohou stomici pít colu? Jistě, 

mohou, avšak je důležité po-
žívat tento nápoj pouze v ma-
lém množství, protože obsahuje 
mnoho cukru. cola je složená 

Cukrujeme aneb Co stomie a sladidla?

říká se, že cukr je nejhorší drogou, se kterou 
se člověk může setkat. ano, je skutečně velmi 
návykový a velmi těžko se od něj upouští. 
v ideálním případě by bylo jednoduše nesladit 
a nejíst žádné sladkosti, ale mnoho z vás si jistě 
rádo život aspoň trochu „osladí“. pochopitelně 
není nutné sladit jenom cukrem. Dnes máme 
k dispozici celou řadu všelijakých sladidel. 



13 stomický občasník | 2/2018

převážně z vody a cukru, má tzv. 
prázdné kalorie a žádné výživové 
složky. cola se nedoporučuje po-
žívat diabetikům ani obézním li-
dem, a pokud jde o stomiki, pak 
musí mít na paměti také fakt, že 
se jedná o perlivý nápoj uměle 
okysličený co2, což má za násle-
dek nadýmání nebo pálení žáhy. 

uměle SlaDiDlo
Uměle sladidlo patří také mezi 

další problematickou část stravy. 
Pochopitelně je možné je použí-
vat, ale všeho s mírou, protože 
jejich nadužívání může způsobit 
u stomika větry nebo průjem. 
ideálním případě doporučujeme 
omezit slazení čajů a kávy. mys-
lete také na to, že umělá sladidla 

jsou ve sladkých nápojích (syce-
ných i nesycených), džemech, 
rajčatových protlacích a mnoho 
dalším. 

ČokoláDa
čokoláda představuje u mnoha 

lidí určitý doping a antistresový 
preparát, kterého je obtížné se 
zříci. Pokud se jedná o čokoládu, 
máme pro Vás skvělou zprávu. 
není zakázána! Je ovšem nutné 
hlídat si její konzumaci a dbát 
na to, abyste nesnědli tabulku 
čokolády na počkání, protože 
obsahuje nasycené tuky, které 
zvyšují cholesterol, a sacharózu, 
která ve velkém množství po-
máhá k nadváze. Pokud si tedy 
svůj život bez čokolády neumíte 

představit, šáhněte po té hořké, 
která obsahuje minimálně 70 % 
kakaa, protože v té najdete také 
magnesium nebo alkaloidy. 

Sušené ovoce
sušené ovoce je dovoleno. ob-

sahuje hodně vlákniny a vitamín 
a nebo c. najdete v něm také 
minerály jako vápník, magne-
sium, fosfor nebo jód. Pomáhá 
například při zácpě nebo ho-
rečce. musíte mít ale na mysli, že 
sušené ovoce je velmi kalorické, 
protože zhruba 100 g má 300 až 
400 kcal, což je opravdu mnoho. 
Jeho nadmírná konzumace může 
vést také k průjmu, takže opět 
platí: všeho moc škodí.
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naši drazí stomici, často nám chodí dotazy ohledně toho, jak se po vyvedení stomie 
stravovat. mnoho stomiků si stěžuje na to, že stále jí to samé dokola, a právě proto vám 
přinášíme příkladový jídelníček na týden. Jistě si v něm každý z vás najde něco, co mu 
bude chutnat a pokud ne, nevěšejte hlavu. v každém vydání klokanovin najdete mnoho 
zajímavých receptů, kterými můžete obohatit svou stravu. toto vydání není výjimkou!

z JÍme ZDRAVĚ

SnÍDAnĚ SVAČinA OBĚD SVAČinA VeČeře

POnDĚLÍ

Vafle s domácí 
jablečnou 
marmeládou 
(vhodná i jiná, musí 
být bez pecek a bez 
zrníček), čaj

strouhaná 
mrkev 
s jablky

Hovězí vývar s rýží, 
upečený losos 
s dušenou mrkví 
a těstovinou

Domácí 
puding

kuřecí maso 
se zeleninou 
a kuskusem

Úterý
tousty s krůtí 
šunkou a sýrem, čaj

Zeleninová 
šťáva 
z mrkve, 
petržele 
a červené 
řepy

Dýňová polévka, 
cuketové 
karbanátky 
s vařeným 
bramborem

bílý jogurt 
s banánem

Zapečené 
těstoviny se 
šunkou a baby 
karotkou

STřeDA

Palačinky 
s rozmixovanými 
jahodami 
a borůvkami, slazené 
medem, tvaroh, čaj

ovocná 
přesnídávka

Zeleninová 
polévka, kuřecí 
se špenátem 
a tarhoňa

Jogurtový 
nápoj a banán

Ratatouile 
s kuskusem 

ČTVRTeK

2 krajíce tmavého 
chleba, ředkvičková 
pomazánka 
s tvarohem, čaj

smoothie 
z baby 
špenátu, 
jahod, 
borůvek

Hovězí vývar 
s těstovinou, 
vařené hovězí 
s dušenou mrkví, 
bramborový 
knedlík 

Jablečné pyré 
s piškoty

Zapečené 
brambory s krůtí 
šunkou, vajíčkem 
a sýrem

páteK
Vánočka, máslo, 
džem, čaj

Tvaroh 
s pova-
řenými 
meruňkami 
(bez slupky)

Špenátová 
polévka, pečené 
vepřové maso, 
kedlubnové dušené 
zelí, brambor

krajíc chleba, 
palouček, 
loupaná 
rajčátka

slané placky 
z ovesných vloček 
a mrkve sypané 
sýrem

SOBOTA
krupicová kaše 
s máslem a kakaem, 
čaj

kefír
brokolicový krém, 
rybí filé, brambor, 
salát z čínského zelí

Vanilkový 
puding 
z mandlového 
mléka, domácí 
jahodové pyré

Libová šunka 
s bramborovým 
pyré, salát

neDĚLe
2 krajíce chleba, 
sýr cottage, krůtí 
šunka, čaj

termix
bramborová 
polévka, Žemlovka 
s jablky

brownies 
z fazolí Špenátový závin

Příkladový jídelníček pro stomiky!
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Zdravé recepty!
rádi hřešíte, ale chtěli byste v létě stravu trochu odlehčit? pak se inspirujte v našich zdravých 
receptech…

z KVĚTáKOVá PiZZA
Může být pizza zdravá? Může, ale musíte z ní vyřadit mouku. Když uděláte těsto z květáku, pak Vám zaručujeme 
gluten – free chutnou verzi!

Potřebujete:
Malou hlávku květáku
vajíčko
sůl, pepř
oregano
parmezán

Květák nakrájejte hodně nadrobno a dejte povařit. Poté 
slijte vodu a květák vidličkou ještě promačkejte a vy-
tlačte z něj vodu. Nechte vychladnout. Poté rozmíchejte 
se zbytkem surovin a naskládejte na předem zvolený 
plech. Pečte zhruba 20 minut na 200 stupňů a poté si 
na pizzu dejte suroviny dle vlastní volby a nechte cca 
10 minut dopéct.

z BROwnieS Z CUKeTY
Jste spíše na sladké a rádi byste ochutnali něco zdravějšího? Tento recept je pro Vás ideální!

Potřebujete:
300 g jemně strouhané cukety
2-3 lžíce javorového sirupu, agávového sirupu 
nebo  medu
20 g rozpuštěného a zchladlého másla
40 g holandského kakaa
1 kávová lžička skořice
1 vejce
40 g mouky – doporučujeme celozrnnou 
nebo pohankovou
10 g kypřícího prášku
Vanilkový cukr nebo vanilkový extrakt
lžíce sušených brusinek, ořechů dle vlastní chuti, ale 
není nutné je přidávat

Cuketu nastrouháme najemno, vymačkáme z ní vodu a na-
sypeme do mísy. K nastrouhané cuketě přidáme vše ostatní a společně rozmixujeme ponorným mixerem, až nám 
vznikne hladká hmota. Dle chuti vmícháme brusinky, případně i oříšky. Pečeme cca 20 minut (podle trouby) při 180 °C, 
u horkovzdušné asi při 160 °C.

z BAnánOVý CHLeBÍK BeZ gLUTenU

Potřebujete:
3 velmi zralé až přezrálé banány (mimochodem, věděl jste, že ty jsou právě nejzdravější?)
3 lžíce kokosového oleje
3/4 sklenky sójového nebo jiného rostlinného mléka
1 lžíci medu nebo javorového sirupu
2 šálky mouky: může být celozrnná, rýžová, pohanková, a jiná 😊
1/2 vanilkového cukru nebo vanilkového extraktu 
1/2 lžičky skořice
Špetka soli
2 lžičky pečícího prášku
Můžete dle chuti přidat: oříšky, chia, lněné semínko, rozinky

Banány rozmačkejte vidličkou a přidejte k nim zbytek ingrediencí. Vlijte do formy na pečení (doporučujeme potřít ko-
kosovým olejem). Dejte péct zhruba na 30 minut na 180 stupňů. Chlebík můžete potřít marmeládou nebo jen obložit 
ovocem.
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