
Yyzkum mezi pacienty

sekce p o uíodynamiku, neuíouíologii a u ogynekologii (SUNU) České urologické společnosti provedla v prvním
pololetí minulého roku komplexní pr zkum mezi pacienty, kte í vyprazdňují močov měch režimem talcvané
inte]mitentní katetlizace - tedy se cévkuií.

Jasně se ukázalo (a svědčí o tom i v še
uvedené nisledky pr zkumu), že současná
regulace preskripce na 5 cévek v prťrměru

na den je nedostatečná. Na podkladě
těchto skutečností nyní Česká urologická
společnost intenzivně jedná s ministerstvem
zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami
na nav šení pr měrného počtu cévek na
6 až7 zaden, což odpovídá i doporučením
mezinárodních odborn ch společností,
a u pacient s vyijimečnyími pot ebami i na
nav šení počtu cévek nad tento limit.

Do doby, než se podarí změny prosadit,
se mohou pacienti, kterí potrebují
více než 5 cévek za den, spolu se svlím
urologem pokusit o ešení situace tak, že
sepíší žádost o nav šení limitu uhrady

V sledky tohoto pr zkumu dosud nejsou
pod robně statisticky zp racovány. Již z p rvn ích
p edběžnyich hodnocení ale vypll vají
zajímavé poznatky, které bychom vám
rádi v tomto článku prezentovali spolu
s popisem historie a současné situace
pri p edepisování močovlích katetrťr

k jednorázovému cévkování a qihledy
v této oblasti do budoucna.

Současné limity preskripce nestačí

Prťrzkumu se zučastnilo celkem 722pacientů,
z toho 533 mužťt a 189 žen, kte í provádí
intermitentní katetrizaci v naprosté většině
z dťtvodu nervového postižení dolních
močovyich cest, ať již zp sobeného urazem
(431 pacient ) nebo jin mi neurologicklimi
chorobami.

Pacienti, kte í se pr zkumu zučastnili, nejsou
v této problematice žádnymi nováčky, svou
poruchou trpí v pr měru 11 let a jejich péči

o problematiku močouich cest zajišťuje téměr
v 90 o/" urolog, vyijimečně praktickli léka .
Témě 90 % pacient provádí cévkování
samo, približně u 10 "/" pacientťr probíhá
katetrizace s asistencí další osoby. Ke
katetrizaci používají približně 2/3 pacientťr
jednorázové, méně traumatizující katetry,
které jsou v současnosti považovány za
standard a zbylá 1l3 pacientťr používá
starší typ nepotahovanyich katetr .

Bezplatná zákaznická linka Coloplast
v pracovní dny 8.00 - 16,00 hod.

Pouze 60 % pacient stačí k provádění
cévkování současn limit preskripce, kte4i
umožňuje predpis v prriměru 5 jednorázot4ich

cévek na den. Asi 40 % pacientri musí
cévkování provádět častěji než 5x denně
a jednorázové cévky, které k tomu
pot ebují, nejsou ze zdravotního pojištění
hrazeny, což radě pacientťr p sobí nemalé
finanční problémy,

Navíc je z uskutečněného prťrzkumu
patrno, že u poloviny pacientťr je současn
režim léčby intermitentní katetrizací
nedostatečnyi protože tito pacienti trpí
v znamnym stupněm inkontinence a musejí
užívat absorpční pleny nebo vložky,
eventuálně kondomoui urinal. Léčba pomocí
stávajícího režimu intermitentní katetrizace
je tedy u těchto pacient nedostatečná
a bylo by vhodné provádět cévkování
častěji anebo ho doplnit o další zpťrsoby
léčby (léky, aplikace botulinumtoxinu apod.)

První vlaštovky z ad revizních léka

Současná pravidla zdravotních pojišťoven
pro predpis katetr k jednorázovému

cévkování vznikla za p ispění České
urologické společnosti pred mnoha lety.

Tehdy to by| nepochybně obrovsklí
pokrok v léčbě poruch vyprazdňování
močového měch e, ale od té doby se
poznatky v této oblasti vyrazné rozšírily.

katetr a pošlou ji reviznímu lékari
p íslušné zdravotní pojišťovny. Revizní
lékari nejsou povinni žádosti vyhovět,
ale měli by nepochybně (eventuálně
i se svlimi nadrízen mi) zdravotní stav
každého jednotlivého pacienta p ezkoumat
a podle toho postupovat. V této souvislosti
je nutno íci, že rada revizních léka ťt

v různ,ch regionech České republiky
již v této problematice postupuje po
odborné stránce korektně a v indikovan ch
p ípadech se snaží pacientťrm vyhovět.
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