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Pfiedoperaãní aplikace fantomu ureteroileostomie.
Louda M., Langrová E., ·krancová K., Souãková Z., Pacovsk˘ J., Giblo V. I., RomÏová M., Hu‰ek P., Baker K.
Urologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové

Úvod
V pfiípravû pacienta s karcinomem moãového mûch˘fie k radikální cystektomii je velmi dÛleÏit˘ fundovan˘ pohovor s paci-

entem o moÏnostech fie‰ení následné derivace moãi po odstranûní mûch˘fie. Jednou z moÏností operaãního fie‰ení je provedení

ureteroileostomie. Jedná se o metodu funkãní, pfiiná‰ející z moÏn˘ch operaãních postupÛ nízké mnoÏství komplikací bezpro-

stfiednû po operaci i v dlouhodobém horizontu Ïivota pacientÛ. První provedení popsal Bricker v r. 1956 a postup dále zmodifi-

koval Wallace, nejãastûji hovofiíme o Bricker/Wallasovû operaci. Jedná se o operaãní fie‰ení pfiiná‰ející pacientÛm mimo jiné i

estetickou zmûnu na tûle a to vyvedením urostomie v pravém mezogastriu. Pro minimalizaci psychického traumatu po provede-

né operaci jsme v posledním roce, r. 2007, zvolili ke sÏití se pacienta se stomií pomÛcku arteficiální stomie s imitaci prolabující

kliãky tenkého stfieva na stomické destiãce. 
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Materiál
Pacienti b˘vají pfiijímáni k operaci dva dny pfiedem, tak aby probûhla fiádná pfiíprava vyprázdnûní stfieva. Tuto dobu pfiedo-

peraãní hospitalizace vyuÏíváme pro vysvûtlení celého operaãního postupu a novû i k nalepení destiãky s arteficiální stomií na

bfiicho pacienta. Pacient tak je‰tû v relativnû klidném období, bez operaãní rány, starostí kolem rekonvalescence zjistí, jak bude

vypadat jeho stav v koneãné fázi pfied odchodem do domácí péãe.

Závûr
Za uvedené období jsme u pacientÛ takto pfiipravovan˘ch k ureteroileostomii pozorovali, Ïe jim v psychicky napjatém obdo-

bí stomick˘ fantom pomáhá snadnûji se s pfiicházejícím stavem vyrovnat. Zlep‰ením pfiedoperaãní pfiípravy vyhovujeme i první-

mu bodu Charty Mezinárodní asociace stomikÛ (IOA) z r. 2004, kter˘ klade dÛraz na pfiedoperaãní poradenství, seznámení s ope-

rací a základními skuteãnostmi o Ïivotû se stomií.
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