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úvOD
Ztráta schopnosti ovládat vyprazdňování a udržení moči patří mezi vážná postižení žen v každém věku a promítá 
se do všech oblastí společenského života. Při inkontinenci dochází k nežádoucímu a bezděčnému úniku moči 
v takové míře, že to postižené způsobuje nepřijatelnou hygienickou, sociální a ekonomickou situaci, a tedy 
negativně ovlivňuje její kvalitu života. To působí negativně nejen na konkrétní, postiženou, nýbrž i na její okolí. 
Inkontinenci lze v mnoha případech úplně vyléčit nebo se alespoň dají podstatně zmírnit její projevy, což vede 
k opětnému zařazení pacientky do normálního života (tzv. sociální kontinence).

údaj pacientky o „pomočování se“ poukazuje převážně na nepříjemnou sociální situaci. Subjektivní pocit 
„pomočování se“ jinak vnímá osoba zdravá, mladá, jinak starší, nebo člověk společensky aktivní (divadlo, koncer-
ty, sport, cestování). Snížení sociálních pohybových aktivit má negativní vliv i na omezení cestování. Inkontinentní 
pacientka má také tendenci k omezení kontaktů s příbuznými i přáteli.

DefiniCe inkOntinenCe
Podle ICS (International Continence Society) je symptom inkontinence definován jako stížnost na jakýkoliv vůlí 
neovladatelný únik moči.

epiDemiOlOgie
Odhaduje se, že 30–50 % žen udává občasný únik moči. Každá druhá žena, včetně mladých žen, má během života 
potíže s udržením moči. Incidence je vysoká, projevy inkontinence jsou uváděny u 12–57 % celé populace žen. Až 
40 % žen, starších 60 let trpí inkontinencí. Polovinu všech forem představují případy čisté stresové inkontinence, 
ve 20 % procentech jde o inkontinenci smíšenou a ve 30 % jde o syndrom hyperaktivního močového měchýře 
(overactive bladder, dále jen OAB) respektive urgentní inkontinenci. U žen se výskyt tohoto onemocnění liší podle 
věkové skupiny sledované populace a jeho výskyt se zvyšuje se stoupajícím věkem. Nejnižší výskyt je ve věkové 
skupině 30–39 let (23,3 %) a nejvyšší ve skupině žen nad 80 let (55,6 %). U žen starších 60 let se vyskytuje inkonti-
nence moči 1,5–2× častěji než u mužů, u mladších žen je výskyt až 3–7× vyšší než u mužů v téže věkové kategorii. 
Přes vysoký výskyt v ženské populaci je vyhledávání odborné pomoci a informovanost veřejnosti na nízké úrovni. 
Kvůli nepříznivému sociálnímu efektu tohoto onemocnění se mnoho pacientů trápí, pociťuje stud a nepřipouští 
si, že inkontinence představuje závažný problém, o jehož utajení usilují, a proto často vyhledávají pozdě odbor-
nou pomoc. Je zde pravděpodobná souvislost i s nízkou informovaností o možnostech léčby.

ROzDělení – DRuhy mOčOvé inkOntinenCe

uRgentní inkOntinenCe, hypeRaktivní mOčOvý měChýř
Hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder – OAB) je definován symptomem urgence – neodkladného 
nucení k močení. Může být provázen únikem moči, potom se jedná o urgentní močovou inkontinenci. dalšími 
příznaky jsou časté močení (polakisurie) – více jak 8× za den, a noční močení (nykturie) – každá epizoda močení, 
která přeruší spánek.

stResOvá inkOntinenCe
Mimovolní únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, například při kašli nebo kýchnutí, zvednutí břemene či fyzic-
ké aktivitě, jako důsledek nedostatečného uzavíracího tlaku v močové trubici.

smíšená inkOntinenCe
Kombinace obou předchozích.
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inkOntinenCe z přetékání
K tomuto typu inkontinence dochází při poruše odtoku moči pro překážku v dolních močových cestách nebo 
pro poruchu kontrakce m. detrusor. dochází k retenci moči a opakujícím se únikům menších množství (ischuria 
paradoxa).

příčiny inkOntinenCe
Etiologie je multifaktoriální.
•	 Těhotenství, vaginální porod a operace v malé pánvi mohou přispět k poranění pudendálních nervů a dener-

vaci svalů pánevního dna a sfinkteru. Při rozsáhlých operacích v malé pánvi může dojít k denervaci močové 
trubice.

•	 Neurologická onemocnění na centrální i periferní úrovni mohou vést k porušení mechanismu kontinence.
•	 Patologie v oblasti dolních močových cest (infekce dolních močových cest, cystolithiáza, nádory).
•	 Inkontinence navozená farmaky, která ovlivňují různým způsobem kontraktilitu detrusoru nebo zhoršují 

sfinkterové funkce (spazmolytika, antidepresiva, antihistaminika, alfa-blokátory, blokátory kalciových kanálů), 
zvyšují diurézu nebo psychofarmaka s významným tlumivým efektem.

•	 životní styl, charakter zaměstnání s  opakovaným zvyšováním nitrobřišního tlaku mohou vést k  postupné-
mu  uvolnění závěsného aparátu močového měchýře a uretry a svalového pánevního dna. Stárnutí a komorbi-
dity mohou zvýšit riziko vzniku inkontinence a již přítomnou inkontinenci zhoršovat.

záklaDní DiagnOstika mOčOvé inkOntinenCe
Primární depistáž pacientek začíná v ambulancích praktických lékařů. doba od prvních příznaků k zahájení dia-
gnostiky trvá průměrně 3 roky, proto doporučujeme aktivně se dotázat na kontinenci v rámci každé prohlídky. 
Položte otázku:  „došlo v posledních měsících k nechtěnému úniku moči?“, pokud ano, pak položte další dvě otáz-
ky „dochází k úniku při kašli, kýchnutí, poskoku?“ (stresová inkontinence) „Pociťujete tak silné nucení, že nejste 
schopna zadržet močení a dojde k úniku?“ (urgentní inkontinence).

Na úrovni primární péče je u pacientky s  močovou inkontinencí provedeno základní vyšetření. Zahrnuje 
podrobnou anamnézu, základní klinické a laboratorní vyšetření včetně vyšetření moči a zhodnocení postmikč-
ního rezidua, které můžeme doplnit jednoduchými stresovými testy a mikčním deníkem. Tato vyšetření obvykle 
postačují k rozhodnutí, zda pacienta odeslat k dalším specializovaným vyšetřením nebo zahájit konzervativní léčbu.

Anamnéza
Zajímá nás pracovní anamnéza, záliby – sport, zahrada, péče o děti, staré lidi. 
Z gynekologické anamnézy se ptáme po způsobu vedení porodů, porodní velikosti dětí. Samozřejmý je dotaz 

na pravidelnost cyklu, případně menopauzu a eventuálních operacích v malé pánvi. 
Za speciální otázky, týkající se poruch držení moči považujeme:

•	 Jak často dochází k úniku moči.
•	 Za jakých okolností – s urgencí či bez, při zvýšení nitrobřišního tlaku.
•	 Jaké množství moči unikne – pár kapek nebo plný močový měchýř.
•	 Zda dochází k probuzení v noci nucením k močení.
•	 Zda jsou užívány absorpční prostředky a v jakém množství.
•	 Je močení provázeno bolestivými vjemy – dysurií.
•	 Zda byla pozorována přítomnost krve v moči.
•	 Sebehodnocení, do jaké míry ovlivňují potíže život pacienky.

K dalším dotazům, které mohou ozřejmit původ a příčiny inkontinence patří:
•	 dotaz na chronický kašel,
•	 dotaz na chronickou obstipaci, 
•	 pátráme po kardiálním či renálním selhávání,
•	 neurologická onemocnění – Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, úrazy páteře,
•	 endokrinní onemocnění – diabetes mellitus,
•	 farmakologická reflex anamnéza, abusus alkoholu, kofeinismus a nikotinismus mohou inkontinenci zhoršovat.
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fyzikální vyšetření
•	 Běžné klinické vyšetření, celkový stav, pohyblivost, zručnost, orientačně paměť a kognitivní funkce.
•	 Vyšetření břicha (distenze měchýře) a zevního genitálu (cysto-, rektokéla, u žen prolaps dělohy, atrofická vagi-

nitida/uretritida), vyšetření per rektum (atonie svěrače, impaktovaná stolice).
•	 Orientačně neurologické vyšetření, míšní reflexy L2-S4 (anální, bulbokavernozní a cremasterový, citlivost peri-

nea, tonus řitního svěrače).
•	 Přítomnost kožní komplikace močové inkontinence (dermatitida, intertriginózní mykóza, dekubity).
•	 Psychosociální komplikace (úzkost, nespavost, sociální izolace).

labORatORní vyšetření mOči
Základní podmínkou péče o inkontinentní pacientky je chemické a kultivační vyšetření moči, včetně vyšetření 
močového sedimentu. K dalším doporučeným vyšetřením patří:
•	 Biochemické vyšetření: kreatinin, urea, mineralogram, glykémie event. další (test dle Hamburgera při hematurii, 

sonografie ledvin při obstrukční uropatii).
•	 Postmikční reziduum ultrazvukovým vyšetřením. Při reziduu > 100 ml provést kontrolu. Přetrvávající patologie 

svědčí pro obstrukci, sníženou kontraktilitu měchýře nebo hyporeaktivní detruzor.
Jakákoliv abnormalita v laboratorním vyšetření (zejména hematurie či erytrocyturie) či větší postmikční rezidu-

um než 100 ml jsou důvodem ke specializovanému vyšetření.

DOtazníky a mikční Deníky
dotazníky velmi jednoduchou formou provedou pacientku otázkami k poruchám udržení moči a mohou pomoci 
v základním kontaktu. K odhadnutí psychosociální zátěže používáme dotazníky kvality života (příloha č. 1). Mikční 
deník vedený po dobu 48 hodin umožní posoudit frekvenci mikce, mikční intervaly a také množství přijatých 
tekutin a vydané moči, také frekvenci úniku moči a urgencí, množství použitých absorpčních pomůcek. Je také 
spolehlivou kontrolou zavedené léčby.

ROzšířená DiagnOstika
speciální testy
Stres test – po naplnění močového měchýře sterilní tekutinou (eventuálně lze provést i se spontánní náplní), 
vyzveme pacientku ve stoje k zakašlání. Při pozitivitě dochází k úniku moči.

Pad – weight test (PWT) – test vážení vložek – jednohodinová varianta. Hodnotí se vážením vložek před 
a po standardizovaných aktivitách po vypití 500 ml tekutiny během 15 minut. Následně pacientka chodí  
30 minut, včetně chůze po schodech, během dalších 15 minut 10× stoj ze sedu, 10× kašel, 1 minuta běhu 
na místě, 5× zvednutí míčku ze země, 1 minuta mytí rukou v tekoucí vodě. Pozitivita testu je při ztrátě močí 
větší jak 2 g.
specializovaná a přístrojová vyšetření
Všechny ostatní testy, včetně specializovaných přístrojových vyšetření jsou vyhrazeny pro specializovaná pra-
coviště. Jsou indikovány u hematurie, při poruše evakuace, u neurogenních poruch, před operací pro stresovou 
močovou inkontinenci, při nejasné diagnóze a při neúčinnosti konzervativní léčby.

léčba JeDnOtlivýCh typŮ inkOntinenCe
doporučený léčebný postup má tři základní předpoklady:
•	 režimová léčba – aktivní spolupráce pacientky,
•	 obecná léčba,
•	 cílená léčba jednotlivých druhů inkontinence.

RežimOvá léčba
•	 tělesný pohyb, zaměřený na posílení svalů pánevního dna, u seniorů i na celkovou zdatnost a svalovou tonizaci,
•	 zdravý životní způsob, omezení příjmu močopudných látek,
•	 omezení fyzické námahy, zejména přenášení a zvedání těžkých předmětů,
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•	 dostatečný příjem tekutin (doporučené množství je 1,5 až 2 litry denně),
•	 pravidelný pitný a mikční režim.

ObeCná léčba – zásaDy
•	 Stresová inkontinence – úprava pracovního režimu, eventuálně převedení do méně namáhavého pracovního 

zařazení, úprava pohybových aktivit. Gymnastika svalů pánevního dna dle doporučení lékaře, fyzioterapeuta, 
dle speciálních příruček. Eventuální užívání speciálních pomůcek – vaginální konusy, závaží – k posílení účinků 
fyzioterapie. Použití biofeedbacku, převedení kontrolovaných stahů svalů pánevního dna na škálu intenzity, 
kontrolovanou opticky nebo akusticky.

•	 Urgentní inkontinence, OAB – úprava pitného a mikčního režimu za pomocí kontroly mikčním deníkem. 
důsledná léčba a prevence zánětlivých onemocnění dolních močových cest. Reedukace močového měchýře – 
poučení a nácvik frekvence mikce za pomocí volní kontroly a kontrakcí svalů pánevního dna s použitím mikč-
ního deníku. Bladder drill – nácvik zvyšování kapacity močového měchýře.

•	 Ostatní typy inkontinence – jsou v péči specialisty.

Cílená léčba JeDnOtlivýCh DRuhŮ inkOntinenCe
Hyperaktivní močový měchýř:

Základním specializovaným terapeutickým krokem v léčbě hyperaktivního močového měchýře, tedy i urgentní 
inkontinence je farmakoterapie.

Léky ze skupiny anticholinergik (synonyma – antimuskarinika, parasympatolytika) – oxybutinin, propiverin, tol-
terodin, solifenacin, darifenacin, fesoterodin jsou omezeny preskribcí na specialistu gynekologa, urogynekologa, 
urologa, geriatra, neurologa a pediatra. Trospium je lék, jehož preskripce není omezena. 

Preskripci léků uvedené skupiny indikuje za  předpokladu splnění všech předchozích podmínek – důkladné 
diagnostiky (zejména vyloučení infekční a nádorové etiologie, – laboratorní vyšetření moči je podmínka sine qua 
non) a je-li postmikční reziduum méně než 100 ml, specialista. V případě úspěšné léčby je možné delegovat pre-
skripci léky ze skupiny parasympatolytik praktickému lékaři.

Pacientka, která je předána po vyšetření specialistou k dalšímu ošetřování praktickým lékařem a je jí preskri-
bován některý z uvedených léků, by měla být jedenkrát za půl roku – i při úspěšné terapii – odeslána zpět na 
kontrolu specialistovi.

Za určitých okolností jsou pacientkám předepisovány léky ze skupiny z tricyklických antidepresiv – imipramin, 
dosulepin k posílení účinků anticholinergní léčby. Lze je i v doporučené dávce užít samotné, nemají preskripční 
omezení. Preparáty – dávkování Melipramin 2× 1 tbl denně, Prothiaden 25 – 1× 1 tbl nejčastěji na noc.

Léčba lokálními estrogeny v podobě mastí, čípků a tablet je vyhrazena pro specialisty gynekology a urology.

stresová inkontinence
Fyzioterapie
Elektrostimulační léčba
Medikamentózní léčba
Pesaroterapie
Operační léčba
Fyzioterapie
Ochablost svalů dna pánevního hraje významnou roli ve vzniku stresové inkontinence moči. Porodní pora-

nění mívá za následek poškození inervace svalstva, stejně jako těžká fyzická práce či obstipace, tak častá u žen. 
Vypracování soustavy cviků, posilujících svaly pánevního dna slouží k  reinervaci svalstva a ke zvýšení jeho 
kontrakčních schopností a bazálního tonu. Následkem je zvýšení klidového uretrálního uzavíracího tlaku a lepší 
koordinace při reflexních kontrakcích svalů dna pánevního při stresu. Tyto pozitivní změny pak přispívají k lepší 
transmisi změn intraabdominálního tlaku (IAT) na lépe podepřenou uretru při zátěži. Velmi důležitá je přitom 
motivace pacientky a její schopnost absolvovat celý program fyzioterapie.

K těmto metodám patří:
•	 Kegelovy cviky a cvičení jim podobná,
•	 aginální konusy,
•	 elektrostimulace.
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Vyšetření a terapii provádí registrovaný fyzioterapeut – specialista na danou problematiku (certifikovaný kurz)
Fyzioterapii provádíme na základě doporučení – POUKAZ FT dg-N39.3 od: urologa, gynekologa, urogynekologa, 

neurologa nebo praktického lékaře, po předchozím odborném vyšetření.
Terapie

•	 kineziologické vyšetření celkové nebo částečné (KV), velice časté obtíže pohybového aparátu, kostrče,  
SIS a kyčelních kloubů,

•	 stanovení rehabilitačního plánu na základě KV – hlavním cílem je zlepšení funkce pánevního dna (Pd),
•	 korekce postury,
•	 uvolnění spazmů a blokád dle KV,
•	 cílená terapie na svaly Pd,
•	 posilování hlubokého stabilizačního systému.

Efekt léčby se zvyšuje s použitím:
•	 elektrostimulace – kontraindikace: kardiostimulátor, otevřené rány, krvácení, alergie na gel,
•	 biofeedbacku – umožní lepší nácvik kontrakce Pd.

(dle přístrojového vybavení ordinace fyzioterapie)
doporučená délka léčby – 6 měsíců, 10 terapií, ze začátku 1× týdně, pak prodlužujeme termíny, kontrolní KV 

po 6 měsících a odesíláme k doporučujícímu lékaři pro zhodnocení léčby a v případě přetrvávání obtíží stanovení 
další terapie.

V oblasti fyzioterapie doporučujeme vazbu na zkušeného fyzioterapeuta, který se problematikou zabývá a je 
schopen pacientku vést během vlastního cvičení.

Kromě toho jsou Společností pro podporu zdraví pod vedením Inkofora vydávány brožury a dVd s popsaným 
cvičením. (Objednat lze na www.inkoforum.cz). Společnost organizuje také Pelvis – kluby, které jsou vedeny zku-
šenými fyzioterapeutkami.

Vaginální konusy
Jedná se o cvičení svalstva dna pánevního intravaginálně umístěnými předměty, které žena nosí zavedené 

v pochvě. Po určité době, kdy je bez problému v pochvě udrží, jsou měněny za další o větší hmotnosti. denně je 
pacientka musí nosit 20 minut. Zlepšení je udáváno kolem 50 %. Jejích používání je vhodné po vyšetření gyne-
kologem.

Elektrostimulace
Jedná se o nepřímou elektrostimulaci nervosvalových struktur pánevního dna, uretry a detrusoru pomocí 

vaginálně nebo rektálně umístěné sondy, přijímající elektrické impulsy z kapesního přístroje. Výsledek stimulace 
přetrvává individuálně a lze jej opět kombinovat s ostatními druhy konzervativní léčby. Pochopitelně můžeme 
elektrostimulace opakovat při pomalu odeznívajícím efektu léčby. Léčbu doporučuje specialista a pacientky si 
mohou přístroj zakoupit.

Medikamentózní léčba
Léky zvyšující uretrální uzavírací tlak:

•	 alfa – sympatomimetika,
•	 tricyklická antidepresiva,
•	 estrogeny.

 Alfa – sympatomimetika
V hrdle močového měchýře a proximální uretry jsou lokalizovány alfa – adrenergní receptory, jejichž stimulace 

zvyšuje uretrální tlak. K praktickému užití je pouze midodrin hydrochlorid, u kterého jsou vedlejší účinky výrazně 
oslabeny. Název a dávkování: Gutron 2,5–5 mg/den.

Tricyklická antidepresiva
V terapii stresové inkontinence je možné využít jejich adrenergní stimulaci hladkých svalových vláken v uretře 

ke zvýšení uzavíracího tlaku. dávkování je stejné jako u OAB.
Estrogeny
Objektivně je možné prokázat v menopauze při léčbě estrogeny vzestup prokrvení pochvy a zvyšující se vagi-

nální transsudát. Protože má pochva a uretra společný embryonální základ, je možné předpokládat při podávání 
estrogenů zlepšení prokrvení také v kapilárních plexech uretry a vzestup uretrálního uzavíracího tlaku díky zvý-
šení vrstvy urotelu vzhledem k mitogenní stimulaci. 

Pesaroterapie:
Vaginální pesary mají redukovat či odstranit stresovou inkontinenci moči tím, že upravují porušené anato-
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mické poměry nebo zvyšují výtokový odpor uretry (nebo kombinací obojího). K dispozici je řada nových pesarů 
různých velikostí a tvarů – kruhové, kostkové, které jsou vyrobeny z rozmanitých materiálů. Mechanizmus účinku 
je velmi podobný principům chirurgické terapie stresové močové inkontinence. Z tohoto důvodu bývá pesarote-
rapie alternativou k operaci. Pesary je možné používat jako provizorium před plánovanou operací, intermitentně 
například při určitém druhu sportu či k dlouhodobé léčbě pacientek, u nichž není operační léčba možná anebo je 
pacientkou odmítána. Vhodná je současná vaginální aplikace krému s estriolem. Pacientku je nutné zkontrolovat, 
že byla minimálně jednou za 6 měsíců vyšetřena gynekologem.
Hodnocení úspěšnosti konzervativní léčby stresové inkontinence

Za účinnou léčbu u stresové inkontinence je považováno zlepšení pacientky po 3měsíčním intervalu o více jak 
50 %. Půjde zejména o sebehodnocení v dotazníku kvality života. Pokud pacientka spokojena není, či je potřebná 
stálá preskripce absorpčních prostředků, je nutné doporučení ke specializované léčbě!

Operační léčba:
Operační léčbu obvykle provádí specialista urogynekolog nebo urolog v lůžkovém zařízení. V současné době 

jsou standardem v  léčbě inkontinence moči tzv. páskové metody – TOT, TVT-O, Mini sling mnoha výrobců. 
Pooperační péči řídí specialista. Pracovní neschopnost je součástí jiné kapitoly.

Absorpční pomůcky:
Savé (absorpční) prostředky, vložky, vložné pleny, plenkové kalhotky, podložky jsou velmi důležitým prostřed-

kem v péči o inkontinentní pacientky. Použití savých materiálů by mělo být indikováno v následujících situacích:
•	 pacientům, očekávajícím vyšetření,
•	 pacientům, očekávajícím chirurgický zákrok,
•	 pacientům, čekajícím na efekt probíhající léčby
•	 pacientům, pro které je nevhodné vyšetření či aktivní léčba,
•	 pacientům, kteří podepsali informovaný souhlas s  odmítnutím více účinné léčby.

Blanin určil tři hlavní faktory výběru vložek pacientkou:
1. preference pacientky – vložka musí být účinná, pohodlná a přizpůsobivá
2. stupeň inkontinence – množství uniklé moči za časový interval, síla proudu unikající moči, specifikace typu 

inkontinence.
3. duševní a fyzická schopnost pacientky – musí chtít se naučit vložky, pleny a kalhotky správně používat

V  oblasti absorpčních pomůcek došlo k  prudkému technologickému rozvoji zejména díky vývoji tzv. super-
absorbentů, materiálů na základě polymerů, které pojmou mnohonásobně více tekutiny než buničina. Na trhu 
se tak vyskytuje celá škála vložek i kalhotek, které se liší nejenom vzhledem a kapacitou zadržené moči, ale také 
kvalitativně. 

Absorpční pomůcky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění dle zákona č. 369/2011 Sb., kterým se mění 
zákon č. 48/1997 Sb. V oddíle C je uveden seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění při poskytování ambulantní péče. V případě absorpčních pomůcek jsou pravidla následující:

pOlOžka skupina název DRuhu (typu) zDRavOtniCkéhO pROstřeDku Omezeni limitaCe výše úhRaDy

10 2 absorpční prostředky pro inkontinentní –  

vložky pro lehkou inkontinenci

max. 150 ks za 

měsíc

100 %; max. 450 Kč  

za 150 ks; A

11 2 absorpční prostředky pro střední inkontinenci – 

vložné pleny

max. 150 ks za 

měsíc

100 %; max. 900 Kč  

za 150 ks; A

12 2 absorpční prostředky pro těžkou inkontineci – 

plenkové kalhotky

max. 150 ks za 

měsíc

100 %; max. 1700 Kč  

za 150 ks; A

13 2 fixace absorpčních prostředků pro vložné pleny max. 24 ks za 

rok

100 %; max. 190 Kč  

za 24 ks; A

Podložky absorpční s absorpční plochou od 40× 60cm do 60× 90 cm jsou hrazeny maximálně 60 kusů/měsíc, 
úhrada ve výši 75 % konečné ceny mimo rámec úhradového limitu pro těžkou inkontinenci (1 700,- Kč/měsíc).

K zákonu připravují jednotlivé pojišťovny metodiku, která je v aktuální podobě k dispozici na internetových 
stránkách jednotlivých pojišťoven. Pro potřeby preskripce je inkontinence rozdělena do třech stupňů dle množ-
ství uniklé moči za 4 hodiny. do budoucna se počítá se spoluúčastí pacienta, neboť množství pomůcek na časo-
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vé období není dostatečné a pacient si musí určité množství dokupovat. důležité je stanovení správného typu 
pomůcky tak, aby pacient skutečně využíval pomůcky jako zádržný systém a ne jako prostředek intimní ochrany.

U inkontinentních pomůcek se hodnotí tyto vlastnosti: jednoduchá manipulace s pomůckou, dobrá schopnost 
absorpce (pohlcují pachy, brání množení mikroorganismů, neutralizují metabolity moči) a především dobrá pro-
dyšnost. Při používání vhodného typu pomůcek lze nejen předcházet kožním podrážděním (svědění, zarudnutí, 
mokvání pokožky), ale lze je i léčit, pokud již vznikla. K tomu účelu jsou vyvinuty speciální přípravky k ochraně 
kůže.

pROblematika mOčOvé inkOntinenCe ve stáří
Specifické podmínky ve stáří ovlivňují přístup lékařů k problematice inkontinence a to jak po stránce diagnos-
tické i léčebné, přičemž je a v mnoha směrech mohou limitovat. Kromě komorbidit a posouzení jejich vlivu na 
kontinenci, ale především na rozhodování o možných rizicích operační nebo farmakologické léčby, musíme zva-
žovat celkovou fyzickou zdatnost a mobilitu, schopnost spolupráce, motivaci a celý komplex psychosociálních 
faktorů. Preferujeme neinvazivní diagnostická vyšetření (ultrazvuk). Vzhledem k významnému vzestupu incidence 
vyprazdňovacích poruch ve stáří (způsobených obstrukcí – striktura uretry … nebo hypokontraktilitou detruzoru – 
dM, …) je vhodné pacientkám v pravidelných intervalech měřit postmikční reziduum.

V  případě léčby antimuskariniky u pacientek s onemocněním CNS (po CMP, s  neurodegenerativními choro-
bami a kognitivními poruchami) volíme léčiva s minimálními Nú na CNS (trospium), vyhýbáme se oxybutyninu  
i propiverinu. U nemocných s kardiálním onemocněním (ischémie myokardu, arytmie, městnavé srdeční selhání) 
a vzhledem k vysoké prevalenci kardiálních patologií u všech nemocných nad 70 let doporučujeme před zaháje-
ním léčby antimuskariniky provést EKG vyšetření. U pacientek s prodloužením QT intervalu nad 450 ms tj. např. 
s hypokalémií, bradykardií nebo současným podáváním léků prodlužujících QT interval (chinidin, prokainamid, 
amiodaron, sotalol) je lékem volby trospium eventuálně fesoterodin. Medikamentosní léčba stresové inkontinen-
ce je málo účinná, a jak imipramin tak zejména midodrin jsou u starých pacientů riziková a jejich podávání se 
vyhýbáme. 

pROblematika mOčOvé inkOntinenCe v ústaveCh sOCiální 
péče a léčebnáCh DlOuhODObě nemOCnýCh
Incidence močové inkontinence prudce stoupá ve věku od 60 let. To samé platí i o infekcích dolních močových 
cest. V dlouhodobé rezidenční péči trpí inkontinencí moči podle šetření INCOFÓRA 65–70 % residentů, často sou-
časně s inkontinencí stolice. U těchto pacientek je vhodné zvážit vyšetření v případě předpokládaných léčitelných 
příčin (například symptomatická infekce močových cest, chronická zácpa se zadržováním stolice v  rektu, často 
spojená s opakovaným špiněním stolicí). U části nemocných se symptomy OAB zvážíme léčbu antimuskariniky. 
Vhodné jsou programy pro zlepšení inkontinence (např. trénink močového měchýře s  vyprazdňováním „podle 
hodin“), jsou však náročné na personální obsazení. Pozornost věnujeme ošetřovatelské problematice a výběru  
a používání vhodných absorpčních pomůcek. 

pROblematika mOčOvé inkOntinenCe – lázeňská léčba
Vzhledem k  indikačnímu seznamu lázeňské léčby dle zákona z  r. 1997 je léčba inkontinence kontraindikací 
poskytnutí lázeňské léčby. Tuto podmínku si musí uvědomit každý lékař, předepisující absorpční pomůcky. V pří-
padě objevené inkontinence a komorbidity pacientky, která bude vyžadovat lázeňskou léčbu je před preskripcí 
absorpčních pomůcek doporučeno vyšetření specialistou k zajištění adekvátní léčby.

Podle Vyhlášky 267/ 2012 Sb. O stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je 
inkontinence moči II. a III. stupně nadále jako kontraindikace. Toto omezení neplatí pro indikační skupinu nemocí 
VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. 
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pRaCOvní nesChOpnOst inkOntinentníCh paCientek
Pracovní neschopnost pacientek, které podstoupily antiinkontinentní operaci, obvykle vede ošetřující gynekolog. 
Pokud tomu tak není, doporučuje se minimálně 14denní pracovní neschopnost po tzv. páskových operacích (TVT, 
TVT-O, TOT, mini sling). V případě rozsáhlejší operace pro sestup rodidel se délka pracovní neschopnosti pohybuje 
v rozmezí 4–6 týdnů od propuštění do domácího ošetřování. V každém případě je nutné mít na zřeteli pracovní 
zařazení pacientky. Při fyzicky namáhavé práci doporučujeme změnu povolání.

doživotně je povolena zátěž maximálně 3–5 kg do každé ruky.

ORganizaCe péče O inkOntinentní paCienty 
v české RepubliCe
Primární péčí se v oblasti inkontinence rozumí péče praktickým lékařem nebo ambulantním gynekologem. 

Sekundární péče je poskytována ve specializovaných urogynekologických a urologických ambulantních nebo 
lůžkových zařízeních. Vyšetření u specialisty doporučuje praktický lékař nebo ošetřující gynekolog. 

Superspecializovaná urologická a urogynekologická pracoviště, většinou lůžková zařízení řeší komplikované 
případy inkontinentních pacientů.

ODbORné spOlečnOsti v české RepubliCe:
Urogynekologická společnost a Sekce urogynekologie ČR – www.urogynekologie.cz
Česká urologická společnost – www.cus.cz
UNIFy – www.unify-cr.cz
Neurologická společnost – www.czech-neuro.cz
Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP – www.cggs.cz
Společnost všeobecného lékařství ČLS – www.svl.cz
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Klinický protokol: 300‐10‐002  IIQ‐7      Číslo respondentky:    

 

Některé  ženy  zjišťují,  že  náhodný  únik moči  nebo  prolaps  (pokles  pánevních  orgánů) mohou  ovlivnit 
jejich  činnosti,  vztahy  a  pocity.  Následující  otázky  se  týkají  oblastí  vašeho  života,  které mohou  být 
ovlivněny  nebo  nějak  pozměněny  vaším  problémem.  U  každé  otázky  zaškrtněte  tu  odpověď,  která 
nejlépe vystihuje, do jaké míry únik moči nebo prolaps ovlivňuje vaše činnosti, vztahy a pocity. 

Ovlivňuje únik moči nebo prolaps: 

vaši schopnost vykonávat běžné domácí práce (vaření, uklízení, praní)? 

    0    1    2    3 

    vůbec ne                       trochu                    středně                     značně 

pohybové činnosti jako např. procházky, plavání nebo jiné cvičení? 

    0    1    2    3 

                   vůbec ne                       trochu                    středně                     značně 

zábavní aktivity (kino, koncerty atd.)? 

    0    1    2    3 

                   vůbec ne                       trochu                    středně                     značně 

schopnost cestovat autem nebo autobusem více než 30 minut od domova? 

    0    1    2    3 

                   vůbec ne                       trochu                    středně                     značně 

účast na společenských aktivitách mimo domov? 

    0    1    2    3 

                   vůbec ne                       trochu                    středně                     značně 

emoční stav (nervozita, deprese atd.)? 

    0    1    2    3 

                   vůbec ne                       trochu                    středně                     značně 

Dále, prožíváte v důsledku svých potíží:

pocity frustrace (bezmoc, zklamání)? 

    0    1    2    3 

                   vůbec ne                       trochu                    středně                     značně 

 

Version: Czech (Czech Republic) 

přílOha č. 1
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