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ÚVOD 

Močová inkontinence představuje nejen závažný zdravotní, ale i sociální 

problém. Její výskyt narůstá v souvislosti s prodlužující se délkou života. V současnosti 

patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění. Ztráta schopnosti ovládat vylučování moči 

může postihnout každého z nás. Nezáleží na tom, zda jsme mladí či staří, zasáhne 

výrazně do všech oblastí našeho osobního i společenského života. Důsledkem močové 

inkontinence mohou vznikat nepříjemné pocity, jako jsou deprese, stres a ztráta 

důstojnosti. Močová inkontinence neohrožuje lidi na životě, ale výrazně je omezuje při 

jejich každodenních aktivitách, což snižuje kvalitu jejich života. Většina lidí trpících 

tímto onemocněním se dříve obávala vyhledat odbornou pomoc, dnes již naštěstí 

přestává být toto téma tabu.  

Tato práce se bude problematikou inkontinence moči zabývat. Hlavním cílem 

bude zjistit, jaký vliv má toto onemocnění na kvalitu života. Již několik let pracuji ve 

zdravotnických potřebách a lidé trpící samovolným únikem moči patří mezi naše 

nejčastější zákazníky. Přicházím s těmito lidmi do kontaktu a často se mi i svěřují se 

svými potížemi souvisejícími s tímto onemocněním. Z těchto důvodů jsem si vybrala 

toto téma ke zpracování pro mou absolventskou práci. 

Absolventská práce se bude skládat z teoretické a praktické části. V úvodních 

dvou kapitolách části teoretické nejprve vymezím základní pojmy. Následně se budu 

věnovat zdravotně sociálním rizikům inkontinence, informovanosti lidí o této 

problematice a kompenzačním pomůckám. Praktická část, jež bude navazovat na 

teoretická východiska práce, bude zahrnovat výzkum, jehož předmětem a hlavním cílem 

bude monitoring a analýza aspektů, které negativně ovlivňují kvalitu života lidí trpících 

inkontinencí moči. Výchozí data pro analýzu budou nashromážděna pomocí 

nestandardizovaného dotazníku. 
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1 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce bude zjistit, jaký vliv má inkontinence moči na kvalitu života lidí 

trpících samovolným únikem moči. Dalším cílem bude stanovit, do jaké míry jsou lidé 

informováni o problematice močové inkontinence. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kvalita života 

V současné době je kvalita života stále více diskutovaným tématem. Tento 

pojem může být ovšem vykládán různě a nelze jej jednoznačně objasnit. Lze jej chápat 

jako důsledek spojení mnoha různých faktorů: zdravotních, sociálních, ekonomických a 

environmentálních podmínek, které mezi sebou vzájemně reagují a ovlivňují tak lidský 

rozvoj na úrovni jednotlivce, menší skupiny i celé společnosti. 

Neexistuje žádná shodná definice kvality života, při definování je především 

míněna kombinace pacientem hodnocených aspektů zdraví, včetně fyzických, 

sociálních funkcí, duševního a emočního stavu, zatížení symptomy nemoci a pocit 

celkové pohody. Světová zdravotnická společnost (WHO) definovala zdraví jako „nejen 

absenci nemoci, ale jako stav kompletní tělesné, duševní a sociální pohody.“ (Horčička, 

2002) 

Do kvality života můžeme zahrnout i to, jak jedinec vnímá své postavení ve 

světě, ve spojitosti kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, ve vztahu 

k osobním cílům, očekáváním, zájmům a životnímu stylu. Kvalita života spíše vypovídá 

o vlivu zdravotního stavu a podmínek jedince. (Hnilicová, 2003) 

Kvalita života je velmi subjektivním pojmem a ve velké míře závisí zejména na 

zdraví, dále také na pocitu spokojenosti, naplnění lidských potřeb a na mezilidských 

vztazích. Nejčastěji je tento pojem spojován s aspekty ekonomickými, 

environmentálními, historickými, filosofickými a politickými. Problematikou kvality 

života se zabývá mnoho vědních oborů. Patří mezi ně například psychologie, sociologie, 

pedagogika, andragogika, ekonomie, medicína atd. Pojem kvality života lze tedy 

označit jako multidimenzionální. 

Jak uvádí Křivohlavý (2002), je pro hodnocení kvality života důležité, v jaké 

rovině je kvalita života hodnocena, zda v mikro, mezo či makro rovině. 

Makro rovina se zaměřuje na mapování kvality života velkých sociálních celků, 

jako jsou například státní celky nebo i celé kontinenty. Tato rovina se zabývá 

problematikou absolutního smyslu života. Problematika kvality života se tak stává 

součástí základních politických úvah, mezi něž patří např. problematika boje 

s chudobou, hladomorem nebo terorismem.  



9 

 

Mezo-rovina zkoumá a hodnotí kvalitu života malých sociálních skupin. Mezi 

malé sociální skupiny patří např. rodina, třída, kolektiv na pracovišti, klienti 

pečovatelského domu apod. Zaměřuje se na vzájemné sociální vztahy ve skupinách, 

morální životní hodnoty a jejich sdílení, spokojenost v konkrétní společenské skupině a 

uspokojování či neuspokojování potřeb. 

Mikro-rovina se zabývá kvalitou života jednotlivce. Jedná se 

o nejjednoznačnější skupinu. Každý člověk svůj život hodnotí sám. Důležité jsou jeho 

vlastní hodnoty, představy, naděje, přesvědčení a očekávání. 

Kvalitu života můžeme hodnotit na základě subjektivních a objektivních 

přístupů. Nejdůležitějším je subjektivní hodnocení nemocného. Podstatné je, jak sám 

vnímá vlastní zdravotní situaci včetně schopnosti svého sebeuplatnění v rodinném, 

pracovním i sociálním prostředí. Subjektivní kvalita života se týká lidské emocionality a 

všeobecné spokojenosti se životem, objektivní kvalita života znamená splnění 

požadavků týkajících se materiálních a sociálních podmínek života, sociálního statusu a 

fyzického zdraví. Stále otevřenou otázkou je, jak tyto dvě úrovně spolu souvisí, a jak by 

tedy měla být kvalita života nejlépe měřena. (Payne, 2005) 

 Ke zkoumání kvality života existují tři přístupy: psychologický, sociologický a 

medicínský. Psychologické pojetí kvality života se snaží postihnout subjektivně 

prožívanou životní pohodu a spokojenost s vlastním životem. Zkoumá strukturu 

jednotlivých faktorů přispívajících ke spokojenosti lidí a všeobecné hodnocení kvality 

života jako takového.  

Termín „subjektivní pohoda“ má kognitivní a emocionální složku. Složka 

kognitivní zastupuje pohled na svůj vlastní život, tzn. celkové hodnocení vlastního 

života a to, jak jsme s ním spokojeni či nespokojeni. Subjektivní pohodu lze dále 

rozdělit na aktuální subjektivní pohodu a habituální subjektivní pohodu. Pohodu 

aktuální charakterizuje momentální rozpoložení dané osoby. Ovlivňovat ji mohou 

tělesné prožitky, emoce nebo nálada. Habituální subjektivní pohoda je důsledkem 

emocionálních zkušeností, jež se vztahují k delšímu časovému úseku.  Dimenze 

emocionální zahrnuje citové prožívání. U emocionálního rozměru se zjišťuje, jak je 

daná osoba celkově emočně naladěna a jestli u ní převažují pozitivní nebo negativní 

citové reakce.  
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Naopak sociologické pojetí kvality života klade důraz na atributy sociální 

úspěšnosti, jako jsou sociální status, vzdělání, majetek nebo rodinný stav. Předmětem 

zkoumání je jejich vztah ke kvalitě života, která je ovšem rovněž definována jako 

subjektivní životní pocit. Sociologický charakter mají i studie, které sledují dopad 

jednotlivých sociálních či sociálně-zdravotních programů na kvalitu života obyvatel 

určité oblasti. (Payne, 2005) 

Od 70. let se pojem kvalita života užívá i v medicíně. V průběhu let 80. se stále 

častěji začíná objevovat i v klinických studiích, ale i přesto je kvalita života ve 

zdravotnictví stále poměrně novou problematikou, i když především v posledních letech 

velmi zdůrazňovanou. Lékaři se dnes musí zajímat o to, jakou kvalitu života mají 

pacienti, kteří trpí různými nemocemi, nebo jaký má dopad konkrétní zvolená léčba na 

kvalitu jejich života. 

Těžiště zkoumání kvality života je v medicíně a ve zdravotnictví posunuto do 

oblasti psychosomatického a fyzického zdraví. Nejčastěji je pak užíván pojem „health 

related quality of life“, tzn. kvalita života ovlivněná zdravím. Tento pojem je možné 

specifikovat jako „subjektivní pocit životní pohody, který je asociován s úrazem či 

nemocí, léčbou a jejími vedlejšími účinky“. Měření kvality života lékařům navíc přináší 

spoustu dalších důležitých informací, které v běžné klinické praxi nejsou u pacientů 

vůbec zjišťovány. Jedná se obvykle o skutečnosti, které jsou pro pacienty z jejich 

subjektivního hlediska a z hlediska zvládání života s nemocí rozhodující (emocionální 

prožívání nemoci, míra sociální podpory, partnerské vztahy apod.). (Payne, 2005) 

Kvalita života související se zdravím (Health-Related Quality of Life, zkráceně 

HRQL) je částí celkového konceptu kvality života, která je posuzovaná zejména 

tělesným stavem a zdravím a je ovlivněna individualitou. Ovlivněna bývá rovněž 

psychickým stavem, psychickou pohodou, sociálními vztahy, zaměstnáním, 

ekonomickou situací a každodenními aktivitami. 

V rámci zdravotní péče byla HRQL vytvořena pro ekonomické a klinické 

analýzy. Počátkem 80. let byly na její měření využívány generické nástroje měření 

zdravotního stavu. Cílem využívání těchto nástrojů bylo porovnat úroveň HRQL mezi 

zdravou a nemocnou populací. (Gurková, 2011) 

V současné době je dostupné široké spektrum různých nástrojů, kterými lze 

HRQL měřit. Přehled standardizovaných nástrojů hodnocení HRQL u skupin 
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nemocných s různým onemocněním je dostupný například v databázi PROQOLID. 

(Gurková, 2011) 

2.1.1 Kvalita života u lidí s močovou inkontinencí 

Močová inkontinence patří k velmi nepříjemným a stresujícím onemocněním, 

jež postihuje všechny oblasti lidského života. Inkontinence způsobuje zdravotní, 

hygienické, sociální, psychické, ale i sexuální obtíže a ovlivňuje kvalitu života ve velké 

míře. Člověka může postihnout v kterémkoliv období života a každý toto onemocnění 

vnímá odlišným způsobem. Močová inkontinence je velmi omezující a postižený se jí 

musí plně podřídit. Člověk je omezen v zaměstnání obzvlášť v případech, kdy vykonává 

fyzicky náročnější povolání. Fyzickou práci je schopen vykonávat pouze za cenu 

nemalých psychických útrap, což většinou dříve či později vede ke ztrátě zaměstnání. 

Protože se močová inkontinence objevuje často při namáhavých nebo rychlejších 

pohybech, je takto postižený člověk většinou nucen se vzdát fyzických aktivit. Často se 

stává, že se lidé vzdávají běžného životního stylu včetně běžných denních aktivit, 

uzavírají se doma a omezují kontakt s okolím na hrstku svých nejbližších. Jejich obtíže 

nebývají vždy přijímány s pochopením ani doma, u životních partnerů. Při močové 

inkontinenci dochází často také k nočnímu močení, což u postižených způsobuje 

nedostatek spánku a z toho plynoucí nevyspalost a únavu. Nemoc se odráží i 

v partnerském životě. Močová inkontinence se výrazně zhoršuje při pohlavním styku. 

Ženy později styk omezují nebo odmítají (Krhut, 2011). 

Močová inkontinence má vliv i na psychiku postižených. Lidé často mívají 

pocity studu nebo méněcennosti, pocity osobního selhání, také se bojí zápachu a 

pomočení. Řada lidí se stydí s tímto problémem svěřit a jen malý počet takto 

postižených navštíví lékaře. Někteří si myslí, že tato nemoc je ovlivněna stářím, jiní se 

domnívají, že ji vyléčí sami a někteří se bojí operace či ztráty zaměstnání, z těchto 

důvodů nenavštíví lékaře vůbec. 

Inkontinence moči je tedy jedním z faktorů, které mohou velmi silně ovlivnit 

kvalitu života. Zasahuje prakticky do všech jeho oblastí. Léčba inkontinence způsobuje 

různé následky, a to jak fyzické, psychosociální, tak v neposlední řadě i ekonomické. 

Mezi fyzické můžeme zahrnout např. iritaci kůže, dekubity, infekci, nežádoucí účinky 

léčiv, alergizující vlivy pomůcek apod. Mezi psychosociální následky léčby patří např. 

ztráta sebedůvěry, sociální izolace, snížená kvalita života, přetížení a pocity viny na 
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straně rodiny pečující o postiženého inkontinencí, zátěž placeného pečovatele - 

dostáváme se tak k ekonomickým důsledkům, kde můžeme uvést zvýšené náklady za 

kompenzační pomůcky inkontinentních lidí apod. (Topinková, 2002) 

Inkontinence moči patří stále mezi více méně tabuizovaná témata, a to nejen 

mezi laiky, ale i v ordinacích odborných či praktických lékařů. O inkontinenci moči se 

obávají hovořit nejen pacienti, nezřídka se tomuto tématu vyhýbají i lékaři. Z těchto 

důvodů se o problematice inkontinence moči diskutuje většinou jen velmi málo. Takový 

přístup se spolupodílí na tom, že ekonomickým důsledkům, které přináší péče o osoby 

trpící inkontinencí moči pro veřejné zdravotnictví i pro inkontinencí postižené jedince a 

jejich rodiny, není věnována odpovídající pozornost. Uvádí se, že ve většině západních 

zemí jsou náklady na diagnostiku a léčbu inkontinence moči srovnatelné s náklady 

vynaloženými na léčbu diabetu mellitu. Všeobecně se očekává, že prevalence 

inkontinence různé etiologie bude mít v budoucnu stoupající tendenci a bude 

představovat vedle medicínského a sociálního problému také velký nárok finanční 

(Čermák, 2006).  

U osob postižených močovou inkontinencí je důležité zjistit nejen typ močové 

inkontinence a její závažnost, ale i posoudit její dopad na kvalitu života. Hodnotí se 

subjektivní pocit životní spokojenosti a rovněž omezení, která s sebou močová 

inkontinence přináší. 

Řada osob trpících močovou inkontinencí zejména v seniorském věku, se snaží 

zpočátku zvládnout tyto obtíže sami tím, že sníží příjem tekutin a potravin, které 

obsahují větší množství vody, aby se zmenšilo množství moči, čímž organismus 

ohrožují dehydratací. Při úniku moči je také důležité začít věnovat větší pozornost 

hygienické péči. Jedná se např. o častější výměnu prádla nebo nákup jednorázových 

pomůcek, které s sebou nesou ekonomickou zátěž.  

Močová inkontinence může také znamenat zvýšené nároky pro členy rodiny, 

kteří musí zajišťovat výměnu inkontinentních pomůcek a pomáhat nemocnému při 

hygieně. Tuto pomoc potřebují zejména starší lidé, kteří mají např. omezenou zručnost, 

sníženou pohyblivost, obtíže s komunikací, horší zrak nebo trpí poruchou paměti.  

Močová inkontinence není problém pouze jednotlivce, lze na ni nahlížet i jako 

na problém celé společnosti. Celospolečenský pohled vyplývá především z ekonomické 

nákladnosti v sociální péči a ve zdravotnictví. U starších pacientů, kteří trpí močovou 
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inkontinencí, se nejen prodlužuje délka hospitalizace, ale i ošetřovatelská péče je 

náročnější.   

2.2 Vymezení pojmu močové inkontinence 

Podle mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS) se močovou inkontinencí 

rozumí jakýkoliv stav, při kterém dochází k nedobrovolnému úniku moči, který 

způsobuje pacientovi zdravotní, hygienické a společenské problémy. (Dvořáček, 1998) 

Močová inkontinence je tedy nechtěný únik moči, který je neovladatelný vůlí a 

je objektivně prokazatelný. Nejedná se při tom o onemocnění, ale o symptom 

vyjadřující poruchu souhry dolní části močového traktu. 

Močovou inkontinencí trpí miliony lidí na celém světě. Podle nejnovějších 

výzkumů postihuje tento problém zhruba 50 % žen v populaci a pouze asi 10-20 % žen 

vyhledá pomoc odborníka. Velké množství žen se z pocitu studu neodváží lékaře 

navštívit. Močová inkontinence se však může objevit i u mužů a dětí. Incidence tohoto 

onemocnění stoupá s věkem.  

V pravém slova smyslu se nejedná o chorobu, ale o souhrn patologických stavů 

ovlivňujících kvalitu života pacienta. Jedná se o stav, který je označován jako 

dysfunkce pánevního dna. Jako dysfunkci pánevního dna můžeme také označit 

inkontinenci stolice, sexuální dysfunkce a anatomické změny dělohy a pochvy 

(Roztočil, 2011; Slezáková, 2011). 

2.3 Anatomie a fyziologie vylučování moči 

Vylučování moči (mikci) zajišťuje močový systém. Ten zahrnuje ledviny (ren), 

močovody (ureter), močový měchýř (vesica urinaria) a močovou trubici (urethra). 

Ledviny jsou párový orgán, mající fazolovitý tvar, které neustále filtrují odpadní látky 

z krve. Leží v horní části dutiny břišní - subperitoneálně, po obou stranách bederní 

páteře. Jejich povrch je hladký a jsou obaleny výrazným tukovým polštářem. Močový 

měchýř je dutý svalový orgán, měnící tvar podle náplně, do nějž ústí dva močovody 

transportující moč z ledvin. V hrdle močového měchýře se nachází močová trubice, 

procházející pánevním dnem a ústícím nad poševním vchodem. Močová trubice je spolu 

s hrdlem močového měchýře fixována a podepírána okolními strukturami ve správné 

poloze, která je podmínkou k zajištění udržení moči. Močový měchýř má za úkol moč 

shromažďovat a vyprazdňovat a urethra poté moč odvádět z organismu. Množství 
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přibližně 100 ml stačí k pocitu nucení na močení, kdy dochází k podráždění stěny 

močového měchýře a dráždění nervových zakončení ve stěně. Poté dojde k uvolnění 

zevního svěrače močové trubice. Ovládání činnosti zevního svěrače se lidé naučí již 

v dětství. Vyprazdňování měchýře je složitý děj. Je zapojena svalovina močového 

měchýře a celý proces je pak řízen autonomními nervy a dolním úsekem bederní míchy. 

Při poruše mechanizmu vylučování může docházet k nekontrolovanému úniku moči, ale 

též k zadržování moči následkem obtížného vyprazdňování. (Slezáková, 2011) 

2.4 Příčiny močové inkontinence 

Podle Dvořáčka (1998) mohou být příčiny močové inkontinence různorodé. 

Jedná se o příčiny funkční, morfologické a jiné. 

Morfologické 

 močové kameny 

 nádory močového měchýře a močové trubice 

 nesprávné uložení močovodu 

 ochabnutí svalstva pánevního dna 

 zánět močového měchýře 

 zánět močové trubice a pochvy, vedoucí k jejich zmenšení 

Funkční – neurogenní 

1) Kongenitální (vrozené) 

 rozštěp páteře 

 meningomyelokéla 

2) Získané traumatické 

 míšní trauma 

 trauma CNS 

 poranění pánevního plexu při gynekologické operaci nebo při operaci rekta 

3) Získané non-traumatické 

 demence 

 infekce CNS 
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 nádory CNS 

 Parkinsonova choroba 

 Sclerosis multiplex 

 onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (diabetes mellitus, tyreopatie) 

Jiné (většinou přechodné příčiny) 

 cévní mozkové příhody 

 imobilizace pacienta 

 komatózní stavy 

 psychogenní příčiny 

 retence moči 

 obstipace 

 zánět močového měchýře a močové trubice 

 vliv léků 

 vliv prostředí 

2.5 Klasifikace močové inkontinence 

Inkontinence postihuje muže i ženy bez rozdílu věku, pohlaví nebo rasy. Rozdíl 

je jen v zastoupení jednotlivých typů inkontinence. Klasifikace inkontinence není zcela 

jednotná a podléhá změnám.  

Jak uvádí Roztočil (2011), močovou inkontinenci můžeme rozdělit do dvou 

základních skupin. První skupina je označovaná jako extrauretrální inkontinence. Jedná 

se o poruchu, kdy moč odchází jinými cestami, než uretrou. Bývá způsobena vrozenou 

vývojovou vadou (extrofie, ektopický ureter) nebo může vzniknout po provedené 

gynekologické operaci v oblasti malé pánve či vnitřních pohlavních orgánech ženy. 

Vzácně se tato porucha objevuje po protrahovaném vaginálním porodu. 

Druhou skupinou je uretrální inkontinence. Jedná se o funkční poruchu, kdy 

unikající moč odchází uretrou. Toto postižení je častější a můžeme jej dále rozdělit 

např. na inkontinenci stresovou, urgentní, smíšenou, posturální, trvalou, inkontinenci  

z přetékání, noční inkontinenci a další. 
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2.5.1 Urgentní inkontinence 

Urgentní inkontinence vzniká na podkladě patologické reakce detruzoru, kdy 

dochází k jeho nechtěné aktivaci. Urgence může být motorická, která je způsobena 

hyperaktivitou detrusoru. Senzorický typ je způsoben zvýšenou citlivostí receptorů 

detrusoru, např. při nádoru, zánětu močového měchýře nebo cystolithiáse. Je součástí 

syndromu zvaného hyperaktivní močový měchýř (OAB, overactive bladder). Ten 

zahrnuje frekvenci (časté močení), urgenci (náhlé silné nucení na močení) s nebo bez 

urgentní inkontinence a nykturie (noční močení). V populaci se vyskytuje přibližně v 16 

%.  

Tento typ inkontinence je definován jako nechtěný únik moči spojený s náhlým, 

vůlí neovladatelným, imperativním nucení na močení s únikem zpravidla většího 

množství moči (i více než 100 ml) následkem křečovitých stahů svalstva močového 

měchýře. Pojem urgentní inkontinence přestává být v dnešní době aktuální, neboť ne 

každé nucení na močení končí únikem moči. Proto se dnes mluví spíše o tzv. 

hyperaktivním měchýři s inkontinencí nebo bez inkontinence. Některé ženy mohou trpět 

velmi častým (více než 8 močení za 24 hodin) nucením bez úniku moči. (Chmel, 2010) 

Na rozdíl od např. stresové inkontinence není ve většině případů známá příčina 

těchto obtíží. Mezi nejčastěji uváděné příčiny urgentní symptomatologie patří infekce 

dolních močových cest, zúžení močové trubice, nádory močového měchýře, močové 

kameny, cukrovka a degenerativní onemocnění nervového systému jako jsou např. 

roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba nebo cévní mozková příhoda. 

Léčba urgentní inkontinence zahrnuje konzervativní a chirurgickou léčbu. 

Konzervativní terapie je doporučována jako terapie první volby a spočívá především ve 

změně životního stylu. Důležitá je regulace obstipace zvýšeným příjmem vlákniny. 

Postižený by měl redukovat konzumaci alkoholu, kořeněných jídel, citrusových plodů, 

kofeinu, umělých sladidel a sycených nápojů. Velmi důležité je přestat kouřit. Žena by 

měla, stejně jako u stresové inkontinence, posilovat svaly pánevního dna a trénovat 

močový měchýř, kdy se stanoví přesné intervaly močení, které se postupně prodlužují. 

U pacientů je nutné dodržovat optimální příjem tekutin. (Krhut, 2011) 

2.5.2 Reflexní inkontinence 

Jde o únik moči z uretry způsobený abnormální reflexní aktivitou míšního 

centra. Chybí pocit běžně spojený s nucením na močení a vyprazdňování se stává 
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reflexním aktem, který probíhá nekontrolovaně přes periferní mikční centrum v sakrální 

míše. Problematika je velice složitá a řešena by měla být v souvislosti s neurologickým 

onemocněním. (Kobilková, 2005) 

U tohoto druhu inkontinence, který je vzácný se mohou někdy vyskytnout i 

vegetativní příznaky, jako např. pocení. 

2.5.3 Paradoxní inkontinence 

Paradoxní inkontinence neboli inkontinence z přetékání (overflow inkontinence) 

je únik moči způsobený selháním sfinkterového mechanizmu při přeplněném močovém 

měchýři. Dochází k ní u pacientů s močovou retencí (zadržením moči). Je častěji 

pozorovaná u mužů se subvezikální překážkou odtoku moči, někdy označovanou jako 

syndrom výtokové rezistence (blader outlet obstruction, BOO) při hyperplazii prostaty a 

karcinomu prostaty nebo u mužů se strikturou močové trubice. U žen se s ní setkáváme 

jen příležitostně. Zejména při dekompenzaci neurologického onemocnění nebo nově 

vzniklé neurologické etiologii potíží.  

U mužů se s inkontinencí setkáváme zejména po operaci prostaty (radikální 

prostatektomie pro adenokarcinom). Jedná se o tzv. postprostatektomickou stresovou 

inkontinenci (PPI). Její četnost výskytu se v literatuře liší. Důvodem této odlišnosti je 

zejména nejasná klasifikace PPI. V některé literatuře se za bernou minci uvádí plná 

kontinence pacienta, v jiné tzv. sociální kontinence. Ta je definována jako únik moči, 

kdy pacientovi postačí jen jedna vložka denně. Nejvýznamnější roli při udržení moči 

u pacientů po prostatektomii má zachování hrdla močového měchýře, dále funkční 

délka uretry a případné poškození neurovaskulárních svazků nebo svěrače v průběhu 

operace. 

PPI lze dále dělit podle doby trvání od vlastního operačního výkonu. Časná PPI 

vzniká pooperačně až do 12 měsíců od operace. Na jejím vzniku se podílí především 

nestabilita detruzoru. Postihuje přibližně 30 – 60 % případů. Pozdní inkontinence, tedy 

přetrvávání úniku moči přes 1 rok, je způsobená zejména poruchou sfinkteru. 

2.5.4 Noční inkontinence 

Noční inkontinence je únik moči v průběhu spánku. Jedná se zejména o dětský 

typ inkontinence (enuréza), která může přetrvávat až do dospělosti. Noční inkontinence 

u dospělých je symptomem s multifaktoriální etiologií. U většiny pacientů se nejedná 
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o samostatnou nemoc, ale souvisí s jinými potížemi. V klinických studiích byla až u 80 

% pacientů potvrzena hyperaktivita detruzoru. Na jejím vzniku se může podílet i 

dědičnost. V případě jednoho rodiče je to 40 %, u obou rodičů enuretiků je riziko 

postižení dítěte až 77 %.  

Další příčinou tohoto typu inkontince může být porucha sekrece antidiuretického 

hormonu nebo nedostatečná odpověď ledvin na jeho účinek. V takovém případě se 

jedná o noční polyurii s následnými atakami noční inkontinence. Jednou z dalších příčin 

může být recidivující infekce močových cest, močové kameny, subvezikální obstrukce 

nebo také divertikl močového měchýře. V případě pozdní sekundární noční enurézy by 

měl lékař u takto postižených zbystřit pozornost. Mohlo by se totiž jednat o projev 

vážného urologického onemocnění, jako je např. subvezikální obstrukce se sekundární 

dilatací horních močových cest, divertikl močového měchýře nebo pánevní prolaps 

u žen. Tito pacienti by měli být řádně a důkladně dovyšetřeni.  

2.5.5 Stresová inkontinence 

Stresová inkontinence je nejčastěji se vyskytující typ nechtěného úniku moči. Je 

to následek náhlého zvýšení nitrobřišního tlaku (např. při kašli, kýchnutí, cvičení, 

zvedání těžších břemen), který vzniká při nedostatečnosti uzávěrového mechanismu. 

Jde tedy o pasivní únik moči uretrou bez pocitu nucení a bezprostředně po zvýšení 

intraabdominálního tlaku. Čím je zvýšení tlaku v břiše vyšší a rychlejší, tím je objem 

uniklé moči větší. (Slezáková, 2011) 

Stresovou inkontinenci můžeme rozdělit dle závažnosti do tří stupňů podle 

Inglemanna a Sundberga: 

I. stupeň – k úniku moči dochází jen po kapkách v situacích spojených s náhlým zvýšením 

intraabdominálního tlaku, např. při kašli, kýchnutí, smíchu, zvedání těžkých předmětů, 

II. stupeň – moč uniká v situacích s podstatně mírnějším vzestupem intraabdominálního 

tlaku, např. při běhu, chůzi po schodech, při lehčí fyzické práci, 

III. stupeň – k inkontinenci dochází již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku, např. 

při hlubším dýchání, moč může odtékat permanentně při pomalé chůzi nebo v klidu při 

vertikální poloze. 
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2.5.6 Léčba stresové inkontinence 

Základem úspěšné léčby močové inkontinence je nutné zjištění druhu a stupně 

poruchy močení před zahájením léčby. Léčebná metoda by měla začínat od nejméně 

invazivního přístupu, který by v dané situaci měl reálnou šanci na odstranění obtíží. 

(Halaška, 2004) 

Stresová inkontinence se léčí konzervativně nebo chirurgicky. Hlavním úkolem 

léčby je zmírnění symptomů onemocnění, vyléčení inkontinence, zamezení vzniku 

komplikací a zlepšení kvality života. Nejdříve se při léčbě využívají konzervativní 

postupy, pokud však tyto postupy selhávají a konzervativní léčba je neúčinná, je potřeba 

přejít k léčbě chirurgické. Výjimkou je postižení III. stupně, při kterém se k chirurgické 

léčbě přistupuje rovnou. Při stresové inkontinenci je velmi důležitá změna životního 

stylu. Ta spočívá především v konzumaci zdravé stravy, vynechání alkoholu, kouření 

cigaret, kofeinu, kořeněných jídel a redukci tělesné váhy. Velkou roli u stresové, ale i 

u jiných druhů inkontinence, hraje stres. Z tohoto důvodu je velmi důležité vyvarovat se 

stresovým a psychicky náročným situacím. (Roztočil, 2011) 

Konzervativní léčba stresové inkontinence zahrnuje edukaci, farmakoterapii, 

fyzioterapii, psychoterapii, absorpční pomůcky a protetické inkontinentní pomůcky. 

(Slezáková, 2011) 

Je velmi důležité, aby pacienti byli o své nemoci a jejich příčinách důsledně 

informováni, jelikož poté lépe spolupracují se zdravotníky. Lékař by měl pacienta 

obeznámit s pitným režimem, prevencí, s možnostmi léčby a životosprávou. Stejně jako 

u léčby každého onemocnění je důležitá komunikace s pacientem a důvěra mezi 

klientem a zdravotníky. 

Mezi konzervativní metody se řadí také fyzioterapie. Jedná se o velmi účinnou 

metodu při léčbě stresové inkontinence, zejména při prvních výskytech tohoto 

onemocnění. Existují dva základní druhy fyzioterapeutické léčby. Jsou to elektroterapie 

a posilování pánevního dna. Je možné využívat obě metody současně pro zesílení jejich 

efektu. Elektrický proud působí na nervosvalové struktury malé pánve a vede 

prokazatelně ke snížení tonusu detruzoru. Toto lze využít také u urgentní a stresové 

formy inkontinence. Elektroterapie aktivuje svalovinu pánevního dna vaginálně nebo 

rektálně umístěnou sondou. 
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Posilování pánevního dna zahrnuje termoterapii, kinestetický trénink pánevního 

dna a gymnastiku. Termoterapií se zvyšuje prokrvení konkrétní oblasti a tím dochází 

k uvolnění. Je využívána především u postižení I. stupně, po operacích inkontinence, při 

recidivujících stavech nebo u inkontinence s multifaktoriální etiologií. Provádí se 

pomocí zábalů či návštěvou sauny. Další metodou pro posilování pánevního dna jsou 

kinestetické cviky, jež mají za úkol posílit pánevní dno pomocí speciálních cviků 

sloužících k nacvičení kontrakcí pánevního dna, nácvikem přerušování mikce či 

používáním vaginálních kuželů se závažím, které si pacientky zavádí do pochvy a snaží 

se je v sobě co nejdéle udržet.  

Medikamentózní léčba spočívá v podávání léků zvyšujících uretrální uzavírací 

tlak. Tomuto typu léčby by měla předcházet podrobná anamnéza a urodynamické 

vyšetření. Při léčbě stresové inkontinence je léčba pomocí léků spíše doplňková. Při této 

léčbě jsou uplatňovány estrogeny (lokální a orální forma), duloxetin, alfa-

sympatomimetika a tricyklická antidepresiva. (Horčička, 2012) 

Při inkontinenci je důležité používání absorpčních pomůcek. Tyto pomůcky 

neřeší příčinu inkontinence, ale její dopad. Zlepšují u pacientů hygienický stav a 

komfort. K těmto pomůckám patří speciální inkontinentní vložky, plenkové kalhotky, 

pleny a savé podložky. Pacienti mají možnost si vybrat z velkého množství různých 

typů a materiálů podle svých potřeb. Pomůcky jsou hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění. (Roztočil, 2011) 

Chirurgická léčba stresové inkontinence se zvažuje tehdy, jsou-li všechny 

způsoby konzervativní léčby a méně invazivní metody neúčinné. Operační léčba řeší 

příčinu stresové inkontinence. Toto řešení zahrnuje kolpoplexi dle Burchea léčbu 

pomocí vaginálních tahuprostých pásek. Kolpoplexe dle Burche je výkon, při kterém se 

pomocí vstřebatelných stehů provede závěs hrdla močového měchýře a močové trubice. 

Možnou komplikací tohoto zákroku je vznik urgence. Tahuprosté vaginální pásky se 

zavádějí pod distální, až střední část uretry kde ji podepřou. Postupem času páska vroste 

do tkáně. (Michalský, 2011) 

2.6 Rizikové faktory močové inkontinence 

Většina informací z oblasti močové inkontinence pochází z pozorovacích studií. 

Mezi rizikové faktory s prokázaným vztahem patří věk, parita (počet porodů) a obezita. 

S věkem narůstá četnost inkontinence i závažnost. Dochází k porušení prokrvení a 



21 

 

neuroendokrinním změnám v klimakteriu, což je způsobeno nedostatkem estrogenu. 

U parity studie uvádějí, že riziko se zvyšuje s počtem porodů a hmotností plodu větší 

než 4000g. Natažení svalů a vazů pánevního dna během přirozeného porodu se považují 

za hlavní příčinu uvolnění závěsných vazů mezi kostmi stydkými, močovou trubicí a 

močovým měchýřem, jejichž úkolem je udržovat tyto orgány ve správné anatomické 

poloze v těsné blízkosti spojení kostí stydkých. Porod císařským řezem jako pomyslný 

faktor ochrany před vznikem stresové močové inkontinence odborné medicínské studie 

neprokázaly. Obezita zvyšuje nejen riziko vzniku močové inkontinence ale i výsledek 

její léčby, především však stresové. Nadměrná tělesná hmotnost přispívá celkově 

k poklesu pánevních orgánů a k zeslabení svalů pánevního dna. Sama redukce 

hmotnosti dokáže mnohdy zmírnit či dokonce odstranit příznaky inkontinence. (Kolařík, 

Halaška, Feyereisl, 2011) 

Mezi rizikové faktory močové inkontinence lze zahrnout i zdravotní postižení a 

ztrátu soběstačnosti při psychiatrických nebo somatických onemocněních. Omezení 

v samostatné hygieně zvyšuje riziko komplikací inkontinence (infekce, macerace kůže), 

porucha chůze a neschopnost dostat se včas na toaletu může vést k inkontinenci také 

u osob, které by jinak mohly být kontinentní. 

2.7 Prevence močové inkontinence  

Každému onemocnění a symptomu lze předcházet, v případě močové 

inkontinence tomu není jinak. Prevence je nedílnou součástí úlohy sester v edukačním 

procesu a výchově nemocného ke zdraví. Problematika močové inkontinence by měla 

být v povědomí všech, nejen u těch, kteří daným onemocněním trpí. Včasným 

preventivním opatřením se dá předejít nejen samotnému vzniku močové inkontinence, 

ale také zabránit rozvoji komplikací a následků doprovázejících onemocnění. Prevence 

močové inkontinence se dělí na primární, sekundární, terciální a kvartérní.  

Primární prevence se týká osob, u kterých ještě ke vzniku samotného 

onemocnění nedošlo. Cílem primární prevence je zabránit vzniku onemocnění. Mezi 

základní preventivní opatření patří především pravidelné návštěvy praktického lékaře a 

specialistů z oboru urologie nebo gynekologie. V mnoha případech lze močové 

inkontinenci zabránit dodržováním patřičných zásad, mezi něž lze zahrnout např. příjem 

dostatečného množství tekutin, dodržování dietních návyků, fyzickou aktivitu, vhodné 
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hygienické a toaletní návyky (zejména pravidelné vyprazdňování), dodržování zdravého 

životního stylu, včasnou terapii a kompenzaci akutních i chronických onemocnění.  

Sekundární prevence je svými opatřeními zaměřena na pacienty, u kterých se 

dané onemocnění již vyskytlo. Cílem je včasné odhalení onemocnění a zamezení 

rozvoje nemoci především omezením rizikových faktorů. Vhodnými opatřeními a 

dodržováním léčebného programu je možné zvýšit pravděpodobnost uzdravení jedince. 

Mezi opatření z oblasti sekundární prevence patří např. nácvik močení, omezení 

rizikových faktorů, úprava prostředí, behaviorální postupy, farmakoterapie a další. 

V terciální a kvartérní prevenci je nejvíce uplatňován psychologický přístup 

k pacientovi a jeho rodině. Jde o souhrn opatření, jejichž cílem je zabránění vzniku 

komplikací již jasně diagnostikovaného a léčeného onemocnění. V oblasti močové 

inkontinence se jedná především o dodržování léčebných postupů, rehabilitační terapii a 

edukační činnost. Terciální a kvartérní prevence se zabývá pacienty, které již nelze 

zcela vyléčit. Snaží se snížit bolest, utrpení, a zabránit vzniku dalších komplikací 

spojených s nemocí. Podporuje nastavenou terapii a zmírňuje projevy znemožnění 

fyzických, psychických a sociálních činností z důvodu onemocnění. 

2.8 Ekonomické dopady močové inkontinence 

Chceme-li posuzovat ekonomické důsledky inkontinence moči, musíme při tom 

rozlišovat přímé a nepřímé náklady. Náklady přímé zahrnují náklady na léčbu a péči, 

jež je poskytována jedincům, kteří inkontinencí moči trpí. Obecně tyto náklady bývají 

lépe stanovitelné. Je jim věnována větší pozornost. Lze mezi ně zahrnout finanční 

prostředky vynaložené na vyšetřovací a diagnostické úkony, dále operační zákroky, 

které se vztahují k močové inkontinenci a farmakoterapii. Do přímých nákladů také 

patří úhrada rehabilitačních a fyzioterapeutických procedur, které jsou v počátečních 

stádiích inkontinence moči indikovány. Ty představují velice účinnou a současně méně 

nákladnou součást léčby. Do celkových přímých nákladů zahrnujeme též náklady, které 

jsou spojené s léčením možných komplikací, jež se vyskytují při konzervativní nebo 

operativní léčbě močové inkontinence. Významnou nákladovou položku představuje 

úhrada ošetřovatelské péče a hospitalizačních nákladů, které jsou s močovou 

inkontinencí spojeny. 

Nepřímé náklady naopak zahrnují obtížně stanovitelné finanční náklady, které 

jsou podmíněny pracovně-společenskými a psychosociálními důsledky močové 
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inkontinence a s ní spojeným handicapem. V nepřímých nákladech je potřeba počítat i 

s vyčíslením hodnoty, kterou představují tzv. ztracené roky, kdy kvůli inkontinenci 

moči nemohl postižený inkontinencí vykonávat soustavné povolání. Také je potřeba 

počítat s nižší produktivitou práce, jež je u osob trpících močovou inkontinencí běžná. 

Rovněž je potřeba kalkulovat i s hrozící invalidizací nebo invalidizací již přiznanou. 

Významnou roli hrají i náklady na sociální služby, které s močovou inkontinencí 

souvisí. Při výpočtu nepřímých nákladů inkontinence moči je nutné brát také v potaz 

finanční ztráty utrpěné osobami osobami s močovou inkontinencí v důsledku horšího 

profesního i společenského uplatnění. Při kalkulaci nepřímých nákladů je potřeba 

ohodnotit také újmu, kterou pro postižené inkontinencí moči představuje zhoršená 

kvalita života. Opomenout nelze ani ohodnocení strádání a utrpení, případně bolest, 

které mohou inkontinenci moči provázet. Významná je skutečnost, že inkontinence 

moči je závažným pečovatelským i ekonomickým problémem u osob, žijících 

v ošetřovatelských či pečovatelských institucích pro seniory. 

Při zvažování ekonomických důsledků inkontinence moči zatím neexistuje jiná 

možnost, než vycházet z údajů získaných farmakoekonomickými studiemi, dále pak 

studiemi hodnotícími přímé i nepřímé náklady spojené s péčí o osoby s inkontinencí 

moči, které byly provedeny v zahraničí. 

Při hodnocení komplexních nákladů je nutno uvážit současný stav i střednědobé 

a dlouhodobé demografické, epidemiologické a socioekonomické odhady vývoje rychle 

stárnoucí české společnosti.  

Je důležité, aby se do povědomí laické i odborné veřejnosti a především pak 

osob trpících močovou inkontinencí dostaly informace o přínosu a širokém uplatnění 

fyzioterapie a pohybové léčby u inkontinence moči. 

Močová inkontinence pro postižené znamená závažný psychosociální problém, 

který má významné ekonomické důsledky. Ve vyspělých zemích náklady na močovou 

inkontinenci dosahují dvou procent z celkových nákladů na zdravotnictví a postižení 

znamená pro pacienta i další přímé i nepřímé náklady. Výsledky zahraničních studií 

přinášejí zajímavé údaje pro organizátory zdravotnictví, samotné lékaře a také pro 

plátce zdravotního pojištění. 
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2.9 Kompenzační pomůcky 

Důsledkem nezadržitelného úniku moči se postižení močovou inkontinencí 

začínají často obávat chodit do společnosti, cítí se být vyřazeni z běžného života a kvůli 

neustálému strachu ze ztrapnění bývají izolováni doma. K tomu, aby se mohly opět 

zapojit do společenského života, potřebují spolehlivý protekční prostředek, který jim 

poskytne zejména pocit stoprocentní bezpečnosti, ochrany proti prosáknutí moči a šíření 

nepříjemného zápachu. 

V oblasti absorpčních pomůcek neustále dochází k rozvoji materiálů na základě 

polymerů, které pojmou 5-7 x více tekutiny než buničina. Inkontinenční pomůcky by 

měly mít především vlastnosti, jako jsou jednoduchá manipulace, schopnost absorpce 

(pachů, zabraňující množení mikroorganismů a neutralizující metabolity moči) a 

prodyšnost. Vhodně zvolený výrobek může zlepšit kvalitu života a zabránit tak 

zdravotním problémům, které nemoc provází. V současné době již existuje celá řada 

kosmetických přípravků doplňujících péči o pokožku při močové inkontinenci. Jsou to 

např. čistící pěny, tekutá mýdla, vlhčené ubrousky, kožní krémy apod. 

V současné době jsou jednoznačně nejpoužívanější absorpční pomůcky 

jednorázové, poskytující spolehlivou a nenápadnou formu ochrany bez obtěžujícího 

zápachu. Ani tyto pomůcky neřeší příčinu, ale důsledek. Mohou však zásadně zlepšit 

hygienický komfort osob trpících močovou inkontinencí a tím i pocit jistoty a bezpečí. 

K dispozici je dnes celá řada pomůcek různých velikostí. 

Mezi jednorázové absorpční pomůcky patří vložky, vložné pleny, plenkové 

kalhotky, fixační kalhotky, podložky různých velikostí (dle konkrétního účelu použití, 

velikosti pacienta a množství moči). Mezi nejběžněji používané při lehkém úniku moči 

patří inkontinenční vložky. Liší se velikostí od slipových až po velikost pleny 

s absorpční savostí od 150ml až po 550ml. Natahovací plenkové kalhotky, které si 

můžeme představit jako velkou vložku spojenou s kalhotkami do gumy, která ji drží na 

místě. Jsou vhodné především pro mobilní, aktivní pacienty se středním a vyšším 

únikem moči. Absorpční schopnost se pohybuje 800-2550ml. Plenkové kalhotky 

s bočními pásky jsou vhodné pro imobilní pacienty s těžkou inkontinencí. Pečujícímu 

personálu popřípadě rodině se s nimi díky postranním lepicím páskům lépe manipuluje. 

Mají větší savost 1400-4000ml. Nejčastěji používanou pomůckou k ochraně lůžka a 

křesla jsou velice savé, jednorázové inko-podložky v rozměrech nejčastěji 60x90 nebo 

60x60cm.  
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Pomůcky pro inkontinenci jsou z velké části hrazeny ze zdravotního pojištění. 

Množstevní a finanční limity pro úhradu stanoví zákon č.48/1997Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, konkrétně jeho Příloha č. 3, oddíl C. Vedle toho vydává VZP 

mnoho let Úhradový katalog zdravotnických prostředků (Číselník PZT), ve kterém je 

uvedena bližší metodika pro předepisování pomůcek. Inkontinentní pomůcky může na 

poukaz předepsat praktický lékař, urolog, neurolog, gynekolog, geriatr, dětský neurolog. 

Na poukaze může být předepsán pouze jeden druh pomůcky v množství nejvýše na 

dobu 3měsíců, což finančně odpovídá u lehčí inkontinence (vložky) maximální úhradě 

1350kč (3-4ks/den), u střední a těžké inkontinence (natahovací a lepicí kalhotky) je 

maximální úhrada na 3 měsíce 5100kč (asi 3ks/den). Podložky mohou být předepsány 

při střední a těžké inkontinenci, úhrada pojištovny činí 70%, zbytek doplácí pacient. 

Pokud množství pomůcek předepsané lékařem pacientovi nestačí, hradí si zbytek 

potřebných pomůcek sám.  

Účelem jednorázových pomůcek pro inkontinentní pacienty je především záchyt 

moči, dále pak eliminace zápachu a ochrana před poškozením kůže. Doba používání 

jedné inkontinenční pomůcky by neměla být delší než osm hodin. Při každé výměně by 

se pokožka měla omýt, očistit, ošetřit k tomu určenými prostředky a nechat odvětrat. 

Zároveň je také nutná kontrola pokožky z důvodu výskytu prvních příznaků zarudnutí 

pokožky (dekubitu). Přes noc se močově inkontinentním pacientům dávají jednorázové 

inkontinentní pomůcky s větším absorpčním objemem. Je-li inkontinentní pacient 

dlouhodobě ležící, lze mu nabídnout jednorázové pyžamo, podložky, prostěradlo apod.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Stanovení předpokladů 

Na základě vymezených cílů práce jsem zformulovala následující předpoklady: 

 U více než 75 % dotazovaných močová inkontinence způsobuje omezení jejich 

aktivit a zájmů, 

 více než 75 % dotazovaných zažívá kvůli močové inkontinenci pocity trapnosti a 

studu, 

 dotazovaní nejčastěji získávají informace o močové inkontinenci z lékáren nebo 

prodejen zdravotních potřeb, 

 více než 90 % dotazovaných má zájem získat více informací o problematice 

močové inkontinence, 

 více než 75 % dotazovaných dostačuje množství inkontinenčních pomůcek 

hrazených pojišťovnou. 

3.2 Použité metody 

K dosažení cíle této práce a případně pro ověření platnosti stanovených 

předpokladů byl jako jediná metoda zvolen dotazník, který je pro kvantitativně 

orientovaný průzkum adekvátní metodou. Tato metoda se mi jevila jako nejvhodnější 

také proto, že umožňuje získávání většího množství informací od velkého počtu osob 

zároveň, a to v relativně krátkém časovém úseku. 

V úvodní části dotazníku je nejprve uvedena přibližná doba potřebná k jeho 

vyplnění. Za tímto údajem následuje sdělení, které respondenty informuje o tom, že 

dotazník je zcela anonymní a veškeré jím získané údaje budou použity výhradně 

k účelům průzkumu. Toto sdělení je zvýrazněno tučným písmem a ohraničením. Úvodní 

část dále pokračuje žádostí o pravdivé a rozvážné odpovídání na otázky a v jejím závěru 

jsou uvedeny instrukce popisující správné vyplňování dotazníku. Po části úvodní 

následují otázky identifikační, které zjišťují tzv. kvótní znaky dotázaných (věk, pohlaví, 

nejvyšší dosažené vzdělání). V další části jsou umístěny průzkumné otázky, které tvoří 

stěžejní část dotazníku. 

Při tvorbě dotazníku jsem se zaměřila mimo jiné i na to, aby otázky měly 

logickou návaznost, nebyly sugestivní a byly řazeny tak, aby předchozí otázka 
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neovlivňovala odpověď na otázky následující. Každá otázka zjišťuje vždy pouze jednu 

informaci. 

Dotazník obsahoval celkem 12 položek. Z toho 9 otázek bylo uzavřených a 3 

otázky byly identifikační. Z uzavřených otázek byly v dotazníku použity otázky 

výběrové a škálové. Při vytváření škálových otázek jsem vždy zvolila intervalovou 

pětistupňovou škálu. Výhodu Likertových škál jsem spatřovala především v tom, že 

umožňují zjistit nejen obsah postoje, ale i jeho přibližnou sílu. Domnívám se, že díky 

těmto jejich vlastnostem jsem měla možnost přesněji zachytit aktuální stavy a pocity 

dotazovaných.  

Otázky obsažené v dotazníku lze rovněž rozdělit podle informací, které 

zjišťovaly do čtyř základních skupin. Jednalo se o otázky zjišťující:  

 informovanost veřejnosti o problematice močové inkontinence, 

 vliv močové inkontinence na kvalitu života, 

 názory lidí na inkontinenční pomůcky a  

 otázky identifikační. 

Před samotným dotazníkovým průzkumem byla provedena pilotáž na pěti 

zákaznících zdravotních potřeb, kteří trpí samovolných únikem moči. Při vlastním 

průzkumu již tyto osoby nebyly znovu osloveny.   

3.3 Charakteristika zkoumaného vzorku a průběh průzkumu 

Základem pro mou analýzu jsou data, která jsem získala vlastním průzkumným 

šetřením, které se uskutečnilo v lednu 2018 v Teplicích v prodejně zdravotnických 

potřeb, kde jsem zaměstnána. Jednalo se o Zdravotnické potřeby Petra Hráčková. 

V průzkumném šetření jsem se zaměřila zejména na to, jaký vliv má močová 

inkontinence na kvalitu života lidí trpících samovolným únikem moči a dále také na to 

do jaké míry jsou lidé o problematice močové inkontinence informováni. 

Vlastního dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 50 respondentů ve věku 

od 13 do 93 let (41 žen a 9 mužů). Všem respondentům jsem dotazník s žádostí o jeho 

vyplnění zadávala osobně ve vytištěné formě. Nejprve jsem jim představila cíle našeho 

průzkumu. Poté jsem je seznámila s dotazníkem a podrobně jsem jim vysvětlila 

instrukce k jeho vyplnění. Dále jsem ještě respondenty požádala, aby na otázky 
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v dotazníku odpovídali pravdivě a s rozvahou a sdělila jim, že dotazník je zcela 

anonymní a veškeré jím získané údaje budou použity výhradně k výzkumným účelům.  

Všichni respondenti vyplnili dotazník úplně a řádně podle instrukcí uvedených  

v jeho úvodní části. Návratnost dotazníků byla tak stoprocentní a všechny získané údaje 

jsme mohli využít ke zpracování. Jednotlivé dotazníkové položky jsem vyhodnocovala 

a analyzovala zvlášť ve stejném pořadí, jak za sebou v dotazníku následovaly. 

V průzkumu, jenž je orientován kvantitativně, jsou organizace a způsob 

zpracování údajů velmi důležité.  Nejdříve jsem odpovědi na jednotlivé dotazníkové 

položky získané od respondentů kódovala. To znamená, že jsem jednotlivým hodnotám 

proměnných přiřadila vhodné symboly. Pro potřeby vyhodnocování mnou zjištěných 

výsledků mi připadalo jako nejvhodnější k tomuto účelu použít čísla. Nashromážděná 

data jsem vyhodnocovala elektronicky. Čísla, která jsem přidělila jednotlivým 

hodnotám proměnných, jsem třídila tak, že jsem je zapisovala do tabulek programu 

Microsoft Excel, které jsem si pro tento účel předem vytvořila. Takto zaznamenané 

údaje jsem následně ještě důkladně zkontrolovala. 

3.4 Výsledky a jejich interpretace 

První čtyři položky dotazníku zjišťovaly věk, pohlaví, nejvyšší dosažené 

vzdělání a míru postižení močovou inkontinencí respondentů. Následující dotazníkové 

položky jsou zde vyhodnoceny zvlášť ve stejném pořadí, jak za sebou v dotazníku 

následovaly. 

 

Položka č. 5 

V položce č. 5 měli respondenti u osmnácti tvrzení vybrat odpověď, která 

nejlépe vystihovala jejich aktuální stav.  Pomocí těchto tvrzení jsem zjišťovala, do jaké 

míry inkontinence moči ovlivňuje kvalitu jejich života. Odpovědi dotazovaných na 

osmnáct předložených tvrzení jsou uvedeny v tabulce I. 
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Tab. I Odpovědi respondentů v položce č. 5 

Vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Váš současný stav. 

Bojím se zakašlat nebo kýchnout 

vždy často občas málokdy nikdy 

8 15 15 9 3 

Mám obavy se po delším sezení postavit 

vždy často občas málokdy nikdy 

8 10 17 7 8 

Obávám se, že nestihnu dojít včas na toaletu 

vždy často občas málokdy nikdy 

4 16 16 10 4 

Na toaletu chodím i "pro jistotu", když nemusím  

vždy často občas málokdy nikdy 

2 13 17 7 11 

Cítím se nejistě, když mám na delší dobu opustit domov  

vždy často občas málokdy nikdy 

9 16 15 5 5 

Na potíže s únikem moči musím neustále myslet  

vždy často občas málokdy nikdy 

10 15 16 8 1 

Kvůli močové inkontinenci musím každou svou činnost předem plánovat dle 

možnosti využití toalety 

vždy často občas málokdy nikdy 

7 22 11 8 2 

Kvůli močové inkontinenci musím v noci vstávat na toaletu 

vždy často občas málokdy nikdy 

7 18 14 5 6 
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Obávám se, že můj problém se s věkem bude zhoršovat 

vždy často občas málokdy nikdy 

12 24 12 2 0 

Musím si kontrolovat, kolik a čeho mohu vypít 

vždy často občas málokdy nikdy 

9 14 12 11 4 

Inkontinence moči mě omezuje ve výběru oblečení 

vždy často občas málokdy nikdy 

3 7 13 20 7 

Únik moči nepříjemně narušuje můj sexuální život 

vždy často občas málokdy nikdy 

7 6 2 15 20 

Kvůli úniku moči se cítím depresivně 

vždy často občas málokdy nikdy 

7 13 10 13 7 

Únik moči mi ubírá radost ze života 

vždy často občas málokdy nikdy 

4 11 14 13 8 

Bojím se, že by lidé mohli vidět mokré skvrny na mém oblečení 

vždy často občas málokdy nikdy 

4 7 16 10 13 

Obávám se, že by lidé mohli rozpoznat můj únik moči čichem 

vždy často občas málokdy nikdy 

4 9 14 13 10 
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Kvůli močové inkontinenci zažívám pocity trapnosti a studu 

vždy často občas málokdy nikdy 

4 9 10 17 10 

Močová inkontinence způsobuje omezení mých aktivit a zájmů 

vždy často občas málokdy nikdy 

6 13 11 14 6 

 

Z odpovědí respondentů zaznamenaných v tabulce I lze tedy vyvodit zda, do 

jaké míry a jakým způsobem močová inkontinence ovlivňuje kvalitu života lidí trpících 

samovolným únikem moči. 

U předloženého tvrzení „Kvůli močové inkontinenci zažívám pocity trapnosti a 

studu“ 13 dotazovaných vybralo možnost „vždy“ nebo „často“. Naproti tomu 27 

respondentů vybralo na škále odpovědí položku „málokdy“ a „nikdy“ a 10 osob 

z dotazovaných označilo kolonku „občas“. Mnou stanovený předpoklad, že více než 

75 % dotazovaných zažívá kvůli močové inkontinenci pocity trapnosti a studu, se tedy 

nepotvrdil. 

Na tvrzení „Močová inkontinence způsobuje omezení mých aktivit a zájmů“ 19 

dotazovaných jako odpověď zvolilo možnost „vždy“ nebo „často“, 11 respondentů 

vybralo kolonku „občas“ a 20 z dotazovaných zaškrtlo možnost „málokdy“ a „nikdy“. 

Z toho vyplývá, že i další mnou stanovený předpoklad, že více než 75 % dotazovaných 

močová inkontinence způsobuje omezení jejich aktivit a zájmů, se nepotvrdil. 

 

Položka č. 6 

Odkud jste získal(a) informace o močové inkontinenci? 

Touto položkou jsem zjišťovala, z kterých informačních zdrojů se respondenti 

dozvídají nejvíce informací o močové inkontinenci. Dotazovaní, kteří zde odpovídali na 

uzavřenou výběrovou otázku, mohli označit i více než jednu z deseti nabízených 

odpovědí. V následujícím grafu můžeme vidět, jak respondenti na danou otázku 

odpovídali. 
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Domnívala jsem se, že dotazovaní nejčastěji získávají informace 

o problematice močové inkontinence z lékáren nebo prodejen zdravotních potřeb. Jak je 

patrné z předchozího grafu, lékárny a zdravotní potřeby jako zdroj informací 

o problematice močové inkontinence ve svých odpovědích označilo 32 respondentů. 

Nejvíce dotazovaných jako nejčastější zdroj informací zvolilo lékaře a sestry, bylo jich 

celkem 34. Můj předpoklad, že dotazovaní nejčastěji získávají informace o močové 

inkontinenci z lékáren nebo prodejen zdravotních potřeb se tedy rovněž nepotvrdil, byl 

respondenty vybrán jako druhý nejčastější zdroj. 

 

Položka č. 7 

Informace o močové inkontinenci, které jste získal(a), jsou dle vašeho názoru … 

V položce č. 7 jsem se respondentů dotazovala, zda informace o problematice 

močové inkontinence, které doposud získali, jim připadají dostatečné. Respondenti měli 
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k dispozici pětibodovou škálu odpovědí (viz Graf II), na které označili míru souhlasu 

s výše uvedeným tvrzením. 

 

V hodnocení dostatečnosti informací o močové inkontinenci převážná většina 

respondentů (celkem 46) uvedla, že informace o této problematice, které se doposud 

dozvěděli, jsou dle jejich názoru naprosto dostatečné či dostatečné. Pouze dva 

z dotazovaných zvolili na škále odpovědí možnost „nedostatečné“. 

 

Položka č. 8 

Měl(a) byste zájem získat více informací o problematice močové inkontinence? 

V této položce jsem zjišťovala, jestli by si respondenti přáli získat ještě více 

informací o močové inkontinenci. Dotazovaní měli opět k dispozici pětibodovou škálu 

odpovědí (viz Graf III). 

Jak můžeme vidět v následujícím grafu, 12 respondentů uvedlo, že spíše nemají 

zájem o nové informace a 6 z dotazovaných napsalo, že neví, zda by měli 

o další informace zájem. Na druhou stranu celkem 32 respondentů zvolilo možnost 

„určitě ano“ a „spíše ano“. I přes relativně vysoký zájem z řad dotazovaných o lepší 

informovanost o diskutované problematice, se mnou stanovený předpoklad, že více než 

90 % dotazovaných má zájem získat více informací o problematice močové 

inkontinence, nepotvrdil.  
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Položka č. 9 

Jaký typ inkontinenčních pomůcek používáte? 

Úkolem otázky u položky č. 9 mého dotazníku bylo zjistit, jaký typ 

inkontinenčních pomůcek respondenti nejvíce používají. Vyhodnocení odpovědí 

dotazovaných je znázorněno v grafu IV.  
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Položka č. 10 

Jaké jsou podle Vás výhody inkontinenčních pomůcek? 

Touto položkou jsem zjišťovala, jaké výhody respondenti vidí v používání 

inkontinenčních pomůcek. Dotazovaní zde odpovídali na uzavřenou výběrovou otázku a 

ze sedmi nabízených odpovědí mohli zvolit i více možností. Odpovědi respondentů 

můžeme vidět v grafu V, ze kterého je patrné, že nejvíce dotazovaných spatřuje výhody 

inkontinenčních pomůcek v jejich účinnosti a jistotě při jejich používání. Diskrétnost při 

používání těchto pomůcek ocenilo 18 respondentů. 

 

 

Položka č. 11 

Jaké jsou podle Vás nevýhody inkontinenčních pomůcek? 

U této položky jsem se naopak dotazovala respondentů na nevýhody 

inkontinenčních pomůcek. Dotazovaní zde opět mohli vybírat ze sedmi odpovědí a měli 

možnost označit i více možností. Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce respondentů 

spatřuje nevýhody inkontinenčních pomůcek v jejich nedostupnosti a potřebě časté 

výměny. Vyhodnocení odpovědí dotazovaných je znázorněno v grafu VI. 
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Položka č. 12 

Postačuje Vám množství inkontinenčních pomůcek hrazených zdravotní 

pojišťovnou? 

V této položce jsem zjišťovala, zda množství inkontinenčních pomůcek 

hrazených pojišťovnou je pro osoby trpící samovolným únikem moči dostačující. 
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Jak můžeme vidět v grafu VII, celkem 34 respondentů uvedlo, že jim 

inkontinenční pomůcky hrazené pojišťovnou postačují vždy nebo většinou. Celkem 11 

dotazovaných zvolilo možnost „nikdy“ nebo „většinou ne“. Část respondentů (celkem 

5) uvedla, že inkontinenční pomůcky neužívá. Můj předpoklad, že více než 75 % 

dotazovaných dostačuje množství inkontinenčních pomůcek hrazených pojišťovnou se 

tedy potvrdil. 
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4 DISKUZE 

V této práci jsem se věnovala problematice inkontinence moči, především vlivu 

močové inkontinence na kvalitu života lidí postižených tímto problémem. Hlavním 

cílem mé absolventské práce bylo tedy zjistit, jaký vliv má inkontinence moči na kvalitu 

života lidí trpících samovolným únikem moči. Dalším cílem bylo stanovit, do jaké míry 

jsou lidé informováni o problematice močové inkontinence.  

Práce je složena ze dvou základních částí. Části teoretické a praktické. 

V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější poznatky, jež se sledované problematiky 

týkají. V prvních dvou kapitolách jsou nejprve vymezeny základní pojmy. Dále je 

pozornost věnována kvalitě života s močovou inkontinencí, anatomii a fyziologii 

vylučování moči, příčinám vzniku a klasifikaci močové inkontinence. V následujících 

kapitolách je práce zaměřena na prevenci a rizikové faktory související s inkontinencí 

moči. Závěr teoretické části se zabývá ekonomickými dopady močové inkontinence a 

kompenzačními pomůckami. 

Na teoretická východiska práce navazuje část praktická, která zahrnuje průzkum, 

jehož předmětem a hlavním cílem je monitoring a analýza aspektů, které negativně 

ovlivňují kvalitu života lidí trpících inkontinencí moči. Dalším cílem tohoto průzkumu 

bylo zjistit, do jaké míry jsou lidé o problematice močové inkontinence informováni. 

Základem analýzy byly údaje získané vlastním průzkumným šetřením, které se 

uskutečnilo v lednu 2018 v Teplicích v prodejně zdravotnických potřeb. Výchozí data 

byla nashromážděna pomocí jediné výzkumné metody, kterou byl nestandardizovaný 

dotazník. Odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku jsem v praktické části 

vyhodnotila, analyzovala a okomentovala zvlášť ve stejném pořadí, jak za sebou 

v dotazníku následovaly.  

V úvodu praktické části jsem na základě vymezených cílů absolventské práce 

zformulovala pět předpokladů. V následujících bodech jsou shrnuty výsledky zjištěné 

dotazníkovým šetřením vztahující se k těmto stanoveným předpokladům. 

 Stanovený předpoklad, že více než 75 % respondentů zažívá kvůli močové 

inkontinenci pocity trapnosti a studu, se nepotvrdil. 

Domnívám se, že je to způsobeno tím, že většina lidí si dobře volí inkontinenční 

pomůcky, které používají. Zároveň jsou v dnešní době k dostání inkontinenční pomůcky 

dobré kvality, které zabraňují prosakování moči a absorbují zápach. 
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Většina respondentů byli lidé již kompenzovaní, užívající inkontinenční 

pomůcky delší dobu, tudíž si již částečně přivykly na život s inkontinencí. Myslím si, že 

toto byl další důvod, proč se tento předpoklad nepotvrdil. 

 Předpokládala jsem, že více než 75 % dotazovaných způsobuje močová 

inkontinence omezení jejich aktivit a zájmů, což se nepotvrdilo. 

Domnívám se, že tento předpoklad se nepotvrdil i z toho důvodu, že část 

respondentů byli staří lidé, někteří dokonce ležící pacienti. Myslím si, že staří lidé již 

nepociťují takové omezení v aktivitách. Více než inkontinence je omezují jiné zdravotní 

problémy. 

Můj předpoklad, že dotazovaní nejčastěji získávají informace o močové 

inkontinenci z lékáren nebo prodejen zdravotních potřeb se nepotvrdil, byl respondenty 

vybrán jako druhý nejčastější zdroj. 

O správnosti tohoto předpokladu jsem byla přesvědčena především proto, že 

lékaři a zdravotní sestry kvůli své pracovní vytíženosti nemají dostatek času na 

důkladné informování pacientů. Přesto je lékař ve většině případů první, komu se 

pacient svěří a získá od něj také první informace. Dodatečné podrobnější informace 

pacienti získávají v lékárnách či prodejnách zdravotních potřeb. 

Přestože zájem o lepší informovanost o diskutované problematice byl z řad 

dotazovaných relativně vysoký, mnou stanovený předpoklad, že více než 90 % 

dotazovaných má zájem získat více informací o problematice močové inkontinence se 

nepotvrdil. 

Myslím si, že tento předpoklad se nepotvrdil i z důvodu, který jsem již uvedla 

výše, tedy že většina dotazovaných byli lidé užívající inkontinenční pomůcky delší 

dobu a tudíž byli v době vyplňování dotazníku o problematice močové inkontinence již 

informováni dostatečně. 

Poslední předpoklad, že více než 75 % dotazovaných dostačuje množství 

inkontinenčních pomůcek hrazených pojišťovnou se potvrdil. 

Domnívám se, že potvrzení tohoto předpokladu může být způsobeno i tím, že 

někteří lidé trpící močovou inkontinencí  inkontinenčními pomůckami šetří zejména 

z finančních důvodů a jejich výměnu proto provádějí méně často. 

 



40 

 

ZÁVĚR 

Inkontinence moči je závažný zdravotní problém, který lidi neohrožuje přímo na 

životě, ale kvalitu jejich života silně ovlivňuje. Představuje problém, který výrazně 

zasahuje do všech oblastí lidského života, což vyplývá i z výsledků mého průzkumu, kde 

velká část respondentů v dotazníkovém šetření například uvedla, že močová inkontinence 

způsobuje omezení jejich aktivit a zájmů. Většina z nich musí každou svou činnost předem 

plánovat podle možnosti využití toalety, cítí se nejistě, když mají na delší dobu opustit 

domov, musí si kontrolovat příjem tekutin, a proto musí na problémy spojené s únikem 

moči myslet prakticky neustále. Převážná většina dotázaných se také obává, že se jejich 

potíže budou s věkem zhoršovat. 

Zatímco u některých lidí se močová inkontinence projevuje relativně mírnými 

příznaky, které považují za mrzuté, u jiných jsou příznaky natolik závažné, že přinášejí 

obtížně řešitelné situace. Problémy spojené s močovou inkontinencí se v posledních 

letech dostávají do popředí zájmu a to díky rostoucímu povědomí o zdravotních 

potížích a společenských dopadech spojených s tímto stavem. Důležité je, aby se lidé 

postižení močovou inkontinencí svěřili se svým trápením, vyhledali vhodného lékaře, 

aktivně se účastnili péče o své zdraví, stanovili si priority a cíle, zjistili si dostupné 

informace a v neposlední řadě využili pomoci rodiny a přátel. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In meiner Abschlussarbeit beschäftige ich mich mit der Problematik der 

Harninkontinenz und mit ihrer Auswirkung auf die Lebensqualität bei den Menschen, 

die unter dieser Erkrankung leiden.  

Seit einigen Jahren arbeite ich in der Gesundheitsartikel-Verkaufsstelle und die 

unter unwillkürlichem Urinabgang leidenden Menschen gehören zu unseren häufigsten 

Kunden. Bei meiner Arbeit komme ich mit diesen Menschen in Kontakt und sie 

schildern mir oft auch die zusammenhängenden Beschwerden. Aus diesem Grund habe 

ich dieses Thema für meine Abschlussarbeit gewählt. 

Das Ziel dieser Arbeit war es, festzustellen, welche Auswirkung die 

Harninkontinenz auf die Lebensqualität der Menschen hat, die unter unwillkürlichem 

Urinabgang leiden. 

Ein weiteres Ziel war es, festzustellen, inwieweit die Menschen über die 

Problematik der Harninkontinenz informiert sind. Die vorliegende Arbeit ist in zwei 

Teile gegliedert: in einen theoretischen und einen praktischen Teil. 

Aufgrund der durchgeführten Literaturrecherche sind im theoretischen Teil die 

wichtigsten Erkenntnisse betreffend diese Problematik zusammengefasst. In den zwei 

Einführungskapiteln werden zuerst die Grundbegriffe definiert. Besondere 

Aufmerksamkeit wird hier auch der Anatomie und Physiologie der Harnbildung und 

Harnausscheidung und auch den Ursachen der Entstehung sowie der Klassifizierung der 

Harninkontinenz gewidmet. Danach folgen die Kapitel, die sich mit der Vorbeugung 

sowie mit den Risikofaktoren für Harninkontinenz beschäftigen. Der Schluss des 

theoretischen Teils beschäftigt sich mit ökonomischen Auswirkungen der 

Harninkontinenz und mit den entsprechenden Hilfsmitteln. 

Der praktische Teil, welcher die theoretischen Ausgangspunkte dieser Arbeit 

berücksichtigt, umfasst die Untersuchung, deren Gegenstand und Hauptziel das 

Monitoring und die Analyse von Aspekten sind, die negativ die Lebensqualität bei den 

unter Harninkontinenz Leidenden beeinflussen. Ein weiteres Ziel der Untersuchung war 

es, festzustellen, inwieweit die Menschen über die Problematik der Harninkontinenz 

informiert sind. Die Ausgangsdaten für die Analyse wurden mithilfe eines 

nichtstandartisierten Fragebogens gesammelt. 
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Die eigene Untersuchung wurde im Januar 2018 in der Gesundheitsartikel-

Verkaufsstelle in der Stadt Teplice durchgeführt, wo ich angestellt bin. Die Antworten 

der Respondenten auf die einzelnen Fragen des Fragebogens wurden im praktischen 

Teil bewertet, analysiert und in derselben Reihenfolge einzeln kommentiert. 

 

Schlüsselwörter: Harninkontinenz, Lebensqualität, Hilfsmittel, Untersuchung, 

Fragebogen 
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